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ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ!!!
Είναι σίγουρο ότι όλοι μας θέλουμε να κολυμπάμε σε καθαρές θάλασσες.

Το ΠΑΚΟΕ, 40 χρόνια συνεχώς, σε ενημερώνει υπεύθυνα και αντικειμενικά για τις περιοχές που μπορείς να κολυμπή-
σεις άφοβα, ιδιαίτερα για τα μικρά κορίτσια και αγόρια. Φέτος, το ΠΑΚΟΕ, αποφάσισε να επεκτείνει τις δειγματοληψίες 
και τις αναλύσεις σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Γι’ αυτό ζητάει από όλους εσάς που πιστεύετε στην αντικειμενική και 
τεκμηριωμένη ενημέρωσή του, να ενισχύσετε οικονομικά την εθελοντική προσπάθειά του, συμμετέχοντας στην αγορά 

των αναλωσίμων υλικών, μιας και οι δειγματολήπτες – αναλυτές, βιολόγοι – χημικοί, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

Κατέθεσε στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας : IBAN: GR1001106570000065748000521,
όποιο ποσό μπορείς, από 5 έως 100 €.

Το ΠΑΚΟΕ οφείλει να σε ενημερώνει. Εσύ οφείλεις να το βοηθάς

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤA
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Ρωσική τεχνολογία το Τσέρνομπιλ, μετά από τρία 
χρόνια λειτουργίας, ΕΞΕΡΡΑΓΗ. Εκατοντάδες 
χιλιάδες θύματα! Η Ουκρανία θρηνεί συνεχώς 
τα θύματά της. Όμως, ο γείτονάς μας Τούρκος, 
υιοθέτησε την … νέα τεχνολογία της Ρωσίας των 20 
δις δολαρίων και σε λίγα χρόνια θα εγκαινιάσει τον 
πυρηνικό της σταθμό στο Ακούγιου, μόλις  
15 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο. Η «θάλασσα ειρήνης», 
το Αιγαίο, γίνεται χώρος συνεχών διεκδικήσεων από 
την αδηφάγα Τουρκία. Εμείς εδώ στην… ενδοχώρα, 
ούτε τη φωνή μας δεν σηκώσαμε, γι’ αυτό το μεγάλο 
πυρηνικό έγκλημα που θα γίνει. 

Όταν πριν σαράντα χρόνια φωνάζαμε για 
την αποτροπή της εγκατάστασης πυρηνικού 
εργοστασίου στην Κάρυστο, οι Τούρκοι στη Σμύρνη 
και Κωνσταντινούπολη, είχαν ξεσηκώσει τον 
κόσμο. Τώρα κανένας στην Τουρκία και Ελλάδα δεν 
αντιδρά γι’ αυτό. Είναι σχεδόν το ίδιο με τη Συρία. 
Διαμαρτυρόμαστε για την πυραυλική επέμβαση της 
Δύσης, αλλά δεν φωνάζουμε για τη φονική επιδρομή 
του μονάρχη Άσαντ με χημικά όπλα και ιδιαίτερα  
σε μικρά παιδιά. 
Πώς αλλάζουν οι καιροί! Μήπως έχουν μεταλλαχτεί 
και τα DNA των… δήθεν πολιτών;Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 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.
 

40 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

Αιγαίο – Τουρκία – Πυρηνικό εργοστάσιοedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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Η πορεία της παγκόσμιας οικονο-
μίας στην ανάπτυξη της χρήσης 
και των υποδομών φυσικού 

αερίου είναι πλέον ανεπίστρεπτη και 
μόνο ανεξήγητο δεν είναι το γιατί 
συμβαίνει αυτό.

Το φυσικό αέριο είναι ένα αισθητά 
πιο «πράσινο» καύσιμο σε σχέση π.χ. 
με το πετρέλαιο, που κυριαρχεί μέχρι 
σήμερα στις μεταφορές. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι με τη χρήση φυσικού 
αερίου αντί πετρελαίου επιτυγχάνεται 
μείωση της τάξης του 30% στις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ σε 
ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2 η μείωση 
των εκπομπών φτάνει το 25%.

Όμως, τα περιβαλλοντικά πλεονε-
κτήματα του φυσικού αερίου έναντι 
των άλλων ορυκτών καυσίμων δεν 
περιορίζονται μόνο στις εκπομπές CO2. 
Για παράδειγμα, πρόσφατες επιστη-
μονικές έρευνες στις ΗΠΑ απέδειξαν 
ότι για κάθε 10.000 νοικοκυριά που 
χρησιμοποιούν ενέργεια που παρά-
γεται από φυσικό αέριο αντί άλλων 
ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη 
των αναγκών τους, η μείωση που 
επιτυγχάνεται στις εκπομπές ρύπων 
αγγίζει τους 1.900 τόνους οξειδίων του 
αζώτου (NOx), 3.900 τόνους διοξειδί-
ου του θείου (SO2) και 5.200 τόνους 
μικροσωματιδίων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οξείδια 
του αζώτου παίζουν σημαντικό ρόλο 
στο σχηματισμό της ομίχλης που χαρα-
κτηρίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αυτές οι μειώσεις στις εκπομπές 
αερίων ρύπων, έχουν σημαντικό αντί-
κτυπο στη δημόσια υγεία, καθώς, όπως 
καταδεικνύουν επιστημονικές έρευνες, 
οι ρύποι αυτοί έχουν συσχετιστεί με 
προβλήματα όπως το άσθμα, η βρογ-
χίτιδα, ο καρκίνος του πνεύμονα και 
οι καρδιακές παθήσεις.

Πέραν των παραπάνω, όμως, σημα-
ντικό είναι και το οικονομικό όφελος 
που απολαμβάνουν όσοι καταναλώ-
νουν φυσικό αέριο, σε σχέση με άλλα 
καύσιμα.

Η περίπτωση της χρήσης του φυσι-
κού αερίου ως καυσίμου για την κίνηση 
των οχημάτων είναι χαρακτηριστική. 

Με βάσει τις τρέχουσες τιμές, η τιμή 
του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 
25%-30% χαμηλότερη σε σύγκριση 
με το πετρέλαιο και περίπου 40% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με το LPG.  

Μάλιστα, το μειωμένο κόστος συν-
δυάζεται με αυξημένη αποδοτικότητα, 
καθώς, σε όρους απόδοσης, ένα κιλό 
φυσικού αερίου ισοδυναμεί ενεργειακά 
με 1,6 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, 1,3 
λίτρα πετρελαίου και 2 λίτρα υγραερίου.

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω 
είναι εύλογο: η επέκταση της χρήσης 
του φυσικού αερίου για την κάλυψη 
όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους των 
ενεργειακών αναγκών (π.χ. ηλεκτρο-
παραγωγή, θέρμανση, μετακινήσεις) 
θα έχει καταλυτική επίδραση στην 
προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, 
με σημαντικό οικονομικό όφελος για 
τους καταναλωτές αλλά και ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων.

Φυσικό αέριο: Το καύσιμο που απαντά  
στις σύγχρονες προκλήσεις

Η περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης του φυσικού 
αερίου και στην Ελλάδα είναι ο βασικός στόχος 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ, της 
εταιρείας που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην 
Ελλάδα.

Η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου 
για την κάλυψη όσο το δυνατό μεγαλύτερου 

μέρους των ενεργειακών αναγκών (π.χ. ηλε-
κτροπαραγωγή, θέρμανση, μετακινήσεις) θα 
έχει καταλυτική επίδραση στην προοπτική της 
βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, με σημαντικό 
οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές αλλά 
και ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων.

Ο φιλόδοξος αναπτυξιακός της σχεδιασμός της 
ΔΕΠΑ εμφορείται από το στόχο για επιτάχυνση 
και περαιτέρω επέκταση της διείσδυσης του αερίου 
στην εγχώρια αγορά, ώστε ακόμα περισσότεροι 
καταναλωτές να μπορούν να απολαύσουν και να 
επωφεληθούν από τα πολύπλευρα και σημαντικά 
οφέλη του φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ οδηγεί τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας στην νέα εποχή
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Το δικαίωμα στην αποτέφρωση, 
ένα ζήτημα που έχει διχάσει τη 
σύγχρονη Ελλάδα, φαίνεται να 

βρίσκεται σε τροχιά πλήρους επίλυσής 
του με την έναρξη των διαδικασιών 
για τις πρώτες εγκαταστάσεις αποτέ-
φρωσης στη χώρα μας – εγκαταστάσεις 
που φημολογούνται πως ξεκινούν από 
το 2010. Η Ελλάδα είναι φανερά ένα 
κράτος που έχει καθυστερήσει αρκετά 
τη διευθέτηση ενός σημαντικότατου 
ζητήματος, όπως αυτό. 

Η χώρα μας αποτελούσε τη μόνη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 που 
απαγόρευε νομικά την αποτέφρωση 

και μέχρι και σήμερα είναι η μοναδι-
κή ηπειρωτική χώρα της Ε.Ε και μία 
εκ των τριών (μαζί με την Μάλτα και 
την Κύπρο) που δεν παρέχει στους 
πολίτες της αποτεφρωτήριο. Η νομι-
μοποίηση της καύσης ήρθε, εν τέλει, 
με την ψήφιση του άρθρου 35 του 
νόμου 3448/2006.

Νόμος του κράτους, πλεον 

Παρά την αυξημένη θέληση, 
αξιοπερίεργα περιστατικά -όπως οι 
αποκαλύψεις πως το Α΄ Κοιμητήριο 
Αθηνών, στις χρήσεις γης του Οργα-

νισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, 
είναι χώρος πρασίνου και ιστορικής 
μνήμης και όχι νεκροταφείο, ενώ το 
Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών είναι χώρος 
κοινωνικών δραστηριοτήτων- δεν 
το επέτρεψαν ,όπως αναφέρεται από 
την οργάνωση Ελληνική Κοινωνία 
Αποτέφρωσης που ασχολείται με το 
θέμα. Το νομοσχέδιο που ήρθε μετά 
(ν. 4277/2014) και τα σχετικά άρθρα 
του προσέφερε λύσεις στα ζητήματα 
που είχαν προκύψει μέχρι εκείνη τη 
στιγμή επιτρέποντας τη χωροθέτηση 
των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών 
και εκτός κοιμητηρίων και λύνοντας 

έτσι το αδιέξοδο που είχαν να αντι-
μετωπίσουν οι Δήμοι.

Ως και τη στιγμή που γράφεται 
αυτό το άρθρο σε Δήμους, όπως των 
Αθηναίων και των Πατρέων ,όπου 
υπάρχουν οι επιλεγμένοι χώροι για 
τη δημιουργία των πρώτων εγκατα-
στάσεων αποτέφρωσης στη χώρα μας, 
οφείλουμε να αναρωτηθούμε πώς -μετά 
από τόσες έρευνες και διαγωνισμούς- 
τα δύο επιλεγμένα σημεία συνοδεύο-
νται από αρκετές γραφειοκρατικές και 
χωροταξικές δυσκολίες, ιδιαίτερα ενώ 
υπήρχαν άλλα υποψήφια. 

Δε θα κάνουμε καμία αναφορά στις 

Αποτέφρωση: Αναμένοντας την εφαρμογή
Είσοδος αποτεφρωτηρίου στη Σόφια
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αντιδράσεις των πολιτών, οι οποίοι 
προφανώς και δεν ενημερώθηκαν, 
κάτι που κάνει τις κινήσεις του Δήμου 
Αθηναίων και της Περιφέρειας να 
μοιάζουν για κινήσεις εντυπωσιασμού, 
ιδιαίτερα εξαιτίας της επιμονής που 
φαίνεται να δείχνουν οι ιθύνοντες στην 
τοποθέτηση του αποτεφρωτηρίου εντός 
οικιστικού ιστού και όχι σε βιομηχα-
νικές περιοχές. Στο Δήμο Πατρέων, 
τα πράγματα μοιάζουν ευκολότερα, 
καθώς το σημείο που έχει επιλεγεί 
έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος βιολο-
γικού καθαρισμού και πρέπει απλά να 
αποχαρακτηριστεί – μία διαδικασία, 
όμως, που είναι χρονοβόρα.

Για τη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος, 
Γιάννης Μπουτάρης, εξέφρασε την 
αισιοδοξία του πως οι πρώτες αποτε-
φρώσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου του 2019,τονίζοντας 
ότι οι διαδικασίες για την κατασκευή 
και λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρω-
σης Νεκρών (ΚΑΝ) προχωρά κανο-
νικά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους 
ανέφερε πως «απομένει να γίνει το 
Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο το οποίο 
εκτιμούμε ότι ως το τέλος του καλο-
καιριού θα έχει περάσει από όλες τις 
διαδικασίες». Σύμφωνα με τον ίδιο το 
Σχέδιο θα κατατεθεί για έγκριση στο 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στα όρια του 
οποίου βρίσκονται τα Κοιμητήρια.

Λειτουργία κέντρων

Θέματα που αφορούν την ίδρυση 
και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 
οστών ρυθμίστηκαν ήδη από το περα-
σμένο έτος και βρίσκεται πλέον σε ισχύ 
η Απόφαση (αριθμ.509) δημοσιευμένη 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 
προβλέποντας μεταξύ άλλων ότι για 
τη διαδικασία της αποτέφρωσης απαι-
τείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση 
του θανόντος (ή, ελλείψει αυτής, των 
συγγενών του) ότι επιθυμούσε αποτέ-
φρωση των οστών του. 

Σκοπός της παρούσας απόφασης 
είναι η ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και 
λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά 
με την αποτέφρωση οστών νεκρών 
προερχόμενα από τις υποχρεωτικές 
εκταφές στα κοιμητήρια και ειδικό-
τερα, ζητημάτων που αναφέρονται 
στην αδειοδότηση των Κέντρων Απο-
τέφρωσης Οστών Νεκρών (Κ.Α.Ο.Ν), 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές των 
Κ.Α.Ο.Ν, του περιβάλλοντος αυτών 
χώρου, καθώς και του μηχανολογικού 
τους εξοπλισμού, τις απαιτούμενες 
διαδικασίες για την αποτέφρωση, τους 
υγειονομικούς κανόνες, τον έλεγχο 
των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 
τη διάθεση των αποβλήτων.

Στο άρθρο 3 ορίζεται η χωροθέτηση 
Κ.Α.Ο.Ν.

1. Η διαδικασία αποτέφρωσης 
οστών νεκρών πραγματοποιείται στα 
Κ.Α.Ο.Ν. Την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία Κ.Α.Ο.Ν αναλαμβάνουν Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου 
βαθμού ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου των ΟΤΑ, μετά από τη λήψη 
των αδειών της παρ.3 του άρθρου 19 

του ν. 3982/2011. Τα Κ.Α.Ο.Ν. κατα-
τάσσονται στην κατηγορία των «μηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων παροχής 
υπηρεσιών» της παρ. 3 του άρθρου 

17 του ν. 3982/2011 και αποτελούν 
εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. Οι 
άδειες χορηγούνται από την Περιφέ-
ρεια εντός των διοικητικών ορίων της 

οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί το 
Κ.Α.Ο.Ν. και με τους όρους και την 
διαδικασία των άρθρων 17-40 του ν. 
3982/2011.

2. Κ.Α.Ο.Ν μπορούν να εγκαθί-
στανται:

α. Στις περιοχές που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 
του ν.3448/2006 (Α' 57), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του 
ν.4277/2014 (Α' 156), ή 

β. Εντός των Κέντρων Αποτέφρω-
σης Νεκρών, ή 

γ. Εντός των νομίμως λειτουργού-
ντων κοιμητηρίων.

Στο άρθρο 4 που αφορά τους κανο-
νισμούς και τις διαδικασίες ορίζεται 
ότι απαιτείται έγγραφη δήλωση ή 
σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε 
την αποτέφρωση των οστών του. Αν ο 
θανών δεν κατέλειπε τέτοια δήλωση 
ή σημείωμα προσκομίζεται έγγραφη 
δήλωσή του/της συζύγου αυτού ή του/
της εν ζωή συντρόφου του θανόντος 
με τον/την οποίο/α ο τελευταίος είχε 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά 
τα προβλεπόμενα από το ν.3719/2008 
(Α'241) ή τέλος, των συγγενών πρώτου 
ή δευτέρου βαθμού του θανόντος, με 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
τους.

Σε περίπτωση που τα οστά του 
θανόντος βρίσκονται σε οστεοφυλάκια 
και έχει πάψει η καταβολή των τελών 
για τη φύλαξη σε αυτά θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά τα προαναφε-
ρόμενα πρόσωπα και να εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό 
λειτουργίας του κοιμητηρίου και του 
Κ.Α.Ο.Ν.

Τους όρους λειτουργίας των εγκα-
ταστάσεων και τις πρότυπες περιβαλ-
λοντικές δεσμεύσεις ρυθμίζουν τα 
άρθρα 5 και 6 :

1. Οι επικίνδυνοι χώροι των αποτε-
φρωτηρίων πρέπει να επισημαίνονται 
και να αποκλείονται με κατάλληλα 
μέτρα.

2. Όλοι οι χώροι των αποτεφρωτη-
ρίων πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με 
γνώμονα την ασφαλή εκκένωσή τους 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να 
αποκλείεται η διαρροή απαερίων.

4. Το αποτεφρωτήριο του Κ.Α.Ο.Ν. 
πρέπει να καλύπτεται από αυτόμα-
το σύστημα πυρόσβεσης ολικής και 
τοπικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και να αποτελεί 
ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα εντός του 
συγκροτήματος. Όλοι οι στεγασμένοι 
χώροι του Κ.Α.Ο.Ν. θα διαμορφώνο-
νται και θα δομούνται έτσι ώστε να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας περί παθητικής πυροπροστασίας 
καθώς επίσης, όλοι οι χώροι θα εξο-
πλίζονται με τα προβλεπόμενα μέσα 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά 
και τις επιπλέον απαιτήσεις που τυχόν 
υποδειχθούν ως απαραίτητες από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Νεκροταφείο

Είδη αποτεφρωτήρων
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5. Οι αποτεφρωτήρες πρέπει να 
λειτουργούν με ασφάλεια ακόμη και 
σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού 
ρεύματος.

6. Τα δάπεδα του αποτεφρωτηρίου 
και των παρακείμενων χώρων πρέπει 
να επιστρώνονται με μη απορροφητικά 
και άσηπτα υλικά που καθαρίζονται 
εύκολα καθώς και να διαθέτουν σύστη-
μα απορροής.

7. Σε περίπτωση ρυπογόνου συμ-
βάντος λόγω αστοχίας της διαδικασί-
ας αποτέφρωσης, όλοι οι χώροι του 
αποτεφρωτηρίου πρέπει να πλένονται 
και να απολυμαίνονται αμέσως με 
βακτηριοκτόνα προϊόντα.

8. Οι τοίχοι όλων των χώρων του 
αποτεφρωτηρίου και για ύψος 1,50 μ. 
από τη στάθμη του δαπέδου να καλύ-

πτονται με λεία μη απορροφητική 
επίστρωση και εύκολη στον καθαρισμό.

9. Τα απόβλητα του αποτεφρωτηρίου 
να διατίθενται ή να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις διαχείρισης επικινδύνων 
ή μη, κατά περίπτωση, αποβλήτων. 
Η μεταφορά τους γίνεται από ειδικά 
αδειοδοτημένο φορέα και όχι από 
κοινού με τα αστικά απόβλητα.

10. Το αποτεφρωτήριο πρέπει να 
καθαρίζεται πλήρως σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, (τουλάχιστον 2 έως 4 φορές 
ετησίως) ανάλογα με την ετήσια δυνα-
μικότητα αποτέφρωσης. Συνιστάται η 

σύναψη σύμβασης συντήρησης με τον 
κατασκευαστή του αποτεφρωτήρα ή με 
φορέα ο οποίος μπορεί να τεκμηριώσει 
την τεχνική του επάρκεια καθώς και 
η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος 
συντήρησης σύμφωνα με τα εγχειρίδια 
συντήρησης του κατασκευαστή, τη 
δυναμικότητα και τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης. 

Στο ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης, 
εκτός των άλλων, θα καθορίζονται 
και οι εργασίες καθαρισμού του απο-
τεφρωτήρα καθώς και τα προσόντα, 
η εκπαίδευση και τα μέσα ατομικής 
προστασίας του προσωπικού συντή-
ρησης και καθαρισμού.

 
Η χωροθέτηση

Επίσης, έχει ψηφιστεί από τη Βου-
λή και η χωροθέτηση των Κέντρων 
Αποτέφρωσης Νεκρών και επιτρέπει 
συγκεκριμένα για την Αθήνα την κατα-
σκευή στην περιοχή του Ελαιώνα. Το 
οικόπεδο που θα κατασκευαστεί το 
αποτεφρωτήριο , έχει έκταση περίπου 
δέκα στρεμμάτων και βρίσκεται σχεδόν 
δίπλα στο υπό κατασκευή τζαμί. 

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει 
πραγματοποιήσει ο δήμος, θα περι-
λαμβάνονται κτιριακές εγκαταστάσεις 
χιλίων περίπου τ.μ. με κόστος κατα-
σκευής 1,5 εκατ. ευρώ. 

Πίσω πλευρά αποτεφρωτηρίου

Τεφροδόχοι

Ο διευθυντής του αποτεφρωτηρίου με τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ και τον συνεργάτη 
του κ. Δημήτριο Ελευθεριάδη
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Η αποτέφρωση δεν απαγορεύεται  
απο το Χριστιανικό Δόγμα

Τα αιτήματα για την κατασκευή 
Κέντρων Αποτέφρωσης σε 
όποιους Δήμους της χώρας έχουν 

υποβληθεί, πάντοτε προσέκρουσαν στην 
οξύτατη αντίδραση. της Εκκλησίας. 

Αντιθέτως, η Καθολική Εκκλησία 
έχει επιτρέψει την καύση νεκρών ήδη 
από τη δεκαετία του 1960. Το ενδιαφέ-
ρον, πάντως, είναι ότι σε δυτικές χώρες, 
όπου κυριαρχούν τα προτεσταντικά 
δόγματα, το ποσοστό των αποτεφρώ-
σεων επί του συνόλου είναι σημαντικά 
υψηλότερο. Για παράδειγμα έχουμε 
77% στη Δανία, 76% στη Σουηδία 
και 73% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην 
Αυστραλία φθάνει στο 69% και στον 
Καναδά το 68%.

Αναφορικά με τη θρησκεία του Χρι-
στιανισμού, ακόμη και μετά το Σχίσμα 
του 1054, δεν υπάρχει κάποιο Δόγμα 
που να επιβάλλει τον ενταφιασμό του 
νεκρού. Το έθιμο της ταφής κρατά από 
την πίστη της χριστιανικής θρησκείας 
για ανάσταση του σώματος, καθώς και 
από τις ιουδαϊκές ρίζες της θρησκεί-
ας ως σύνολο. (Ελληνική Κοινωνία 
Αποτέφρωσης, 2006) .Συγκεκριμένα, 
στην Παλαιά Διαθήκη, η καύση των 
σωμάτων θεωρείται συνέπεια εγκλη-
ματικής πράξης και αποτελεί ποινή, 

τιμωρία και ατίμωση. Είναι ευρέως 
γνωστή η καύση των κατοίκων των 
Σοδόμων και των Γομόρρων και η μη 
ταφή τους, που οφείλεται στην αμαρτία 
και αποτελεί παραδειγματισμό των 
υπολοίπων Ισραηλιτών. Αυτά αφορούν 
την εβραϊκή θρησκεία. Στην Καινή 
Διαθήκη, όμως, δεν υπάρχει κάποιο 
σημείο, το οποίο να απαγορεύει ή να 
επιτρέπει την καύση των νεκρών. Αυτό 
που αξίζει προσοχής είναι ο ενταφια-
σμός και όχι η καύση του ιδρυτή του 
χριστιανισμού, του Ιησού Χριστού. 

Απαγόρευση

Ωστόσο, επειδή ακριβώς δεν υπάρ-
χει ρητή απαγόρευση, στις επίσης 
Ορθόδοξες Εκκλησίες της Σερβίας και 
της Ρωσίας επιτρέπεται η καύση των 
νεκρών. Εξάλλου, και η πρακτική της 
εκταφής που έχει επικρατήσει αλλά 
δεν την επιβάλλουν λόγοι που σχετί-
ζονται με το δόγμα, δε συνάντησε την 
αντίδραση της Εκκλησίας. Υπάρχουν 
αποφάσεις της Εκκλησίας να μην 
τελούνται νεκρώσιμες ακολουθίες για 
τους νεκρούς που πρόκειται να αποτε-
φρωθούν θεωρώντας πως είναι ασέβεια 
να καεί το σώμα ενός ανθρώπου (όμως 

δεν προβάλλει ανάλογες αντιρρήσεις, 
όταν αυτό εκταφεί, παρόλο που έχει 
αποσυντεθεί ατελώς και δυσανάλογα).

Όσο δεν υπάρχει ειδικός χώρος 
που να δίνει τη δυνατότητα της απο-
τέφρωσης σε όσα άτομα το επιθυμούν, 
αποτελεί παράβαση του άρθρου 9 της 
Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οπωσ-
δήποτε, η καύση των νεκρών επιλύει 
προβλήματα και πρακτικής φύσης, 
καθότι στα μεγάλα αστικά κέντρα με την 
παραδοσιακή μέθοδο του ενταφιασμού 
δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε χώρο και 
η εκταφή καθίσταται υποχρεωτική μετά 
το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
των τριών ετών (ο τάφος συνήθως 
παραχωρείται για τρία χρόνια και τα 
ποσά ανεβαίνουν για κάθε επιπρόσθετο 
έτος, το απαγορευτικό κόστος ενεργεί 
ως αποτρεπτικός παράγοντας, ώστε ο 
χώρος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ξανά), με αποτέλεσμα σε πολλές περι-
πτώσεις οι συγγενείς να υποβάλλονται 
στο επιπλέον ψυχολογικό βάσανο, 
καθώς τυγχάνει να μην έχει αποσυ-
ντεθεί η σωρός με το θέαμα να είναι 
μακάβριο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι 
η οικογένεια απαλλάσσεται και από τα 
έξοδα κατασκευής και συντήρησης ενός 

τάφου, ενώ ταυτόχρονα η αποτέφρωση 
είναι μία διαδικασία που δεν είναι 
βλαβερή για το περιβάλλον.

Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει προχωρήσει στο ζήτημα ψηφίζο-
ντας περιβαλλοντολογικές διατάξεις στη 
λειτουργία των αποτεφρωτηρίων, ώστε 
να μειώσει τις εκπομπές υδραργύρου, 
στην Ελλάδα τα κοιμητήρια είναι χώροι 
κορεσμένοι και ασφυκτικά γεμάτοι, που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον, τη γη και 
τον υδροφόρο ορίζοντα του οικιστικού 
ιστού στον οποίο συνήθως βρίσκονται.

Σχετικά με το κόστος η αρμόδια αντι-
δήμαρχος στο δήμο Αθηναίων Νέλλη 
Παπαχελά είχε δηλώσει στο παρελθόν 
πως η απόσβεση της επένδυσης θα 
έχει γίνει σε τρία περίπου χρόνια . 
Ετησίως περίπου 1.000 Έλληνες μετα-
φέρονται στη Βουλγαρία προκειμένου 
να αποτεφρωθούν με κόστος σχεδόν 
3.000 ευρώ. Στην Αθήνα, το κόστος 
θα ανέρχεται σε 500 ευρώ.

Στις σύγχρονες πολυπληθείς μεγα-
λουπόλεις η καύση των νεκρών απο-
τελεί αναγκαιότητα. Οι αντιδράσεις 
σταδιακά ξεπερνιούνται , εφόσον σε 
ευνομούμενα κράτη είναι αδιανόη-
το να παραβιάζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Κλίβανοι καύσης
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Περιβαλλοντική βόμβα έχει επα-
νειλημμένα χαρακτηριστεί από 
οικολογικές οργανώσεις το 

εγκαταλειμμένο από το 2007 εργοστάσιο 
της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ, στο Δρέπανο 
15 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Ο χώρος 
έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της 
Εθνικής Τράπεζας κατά 44% και σε 
εταιρεία του ομίλου Αντζουλάτου κατά 
56%. Ο βιομηχανικός χώρος προϊόντων 
με βάση τον αμίαντο, εκτάσεως 135 
στρεμμάτων, αφημένος στο έλεος των 
ανέμων, που διασπείρουν στην ευρύ-
τερη περιοχή τοξικές ίνες του υλικού 
αυτού, λεηλατείται συνεχώς με κίνδυνο 
και για αυτούς που προσπαθούν να 
αποσπάσουν μέταλλα ανάμεσα στα 
τοξικά απόβλητα.

Δεν είναι λίγες οι έρευνες που απο-
δεδειγμένα συνδέουν τον αμίαντο με 
σοβαρές ασθένειες, όπως η αμιάντωση, 
ο καρκίνος του πνεύμονα και το μεσο-
θηλίωμα, που είναι μια σπάνια μορφή 
καρκίνου.Σύμφωνα με πληροφορίες 
από το Δρέπανο, οι περισσότεροι απ’ 
όσους εργάστηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια στο εργοστάσιο της «Αμιαντίτ» 
αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα 
υγείας και αρκετοί ήταν εκείνοι που 
πέθαναν από καρκίνο.

 Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Τάσος Αποστολόπουλος, εξέδωσε 
το 2011 απόφαση για μεταφορά των 
επικίνδυνων υλικών στο εξωτερικό με 
συνολική εκτίμηση κόστους 40.641.500 

ευρώ . Οι ιδιοκτήτες  προσέφυγαν στο 
ΣτΕ ενάντια στην απόφαση χωρίς να 
ζητήσουν την προσωρινή αναστολή της.

Μετά από πέντε χρόνια και συγκε-
κριμένα τον Φεβρουάριο του 2017 το 
Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 
1985/2017) απέρριψε την προσφυγή 
των ιδιοκτητών. Έτσι, η απόφαση του 
2011 έγινε πλέον τελεσίδικη. 

Η  Εθνική Τράπεζα (Υποδιεύθυνση 
Παρακολούθησης και Αξιοποίησης 
Βιομηχανικών Ακινήτων) ζητάει από 
τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης με έγγραφό της, 
με ημερομηνία 16/1/2018, να μετα-
φερθούν αυτά τα επικίνδυνα υλικά, 
αντί στο εξωτερικό που θα έπρεπε, στη 
Μεγαλόπολη. Η Τράπεζα βασίστηκε, 
όπως η ίδια αναφέρει, στο γεγονός 

ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
την ενημέρωσε ότι στη Μεγαλόπολη 
λειτουργεί νόμιμος Χώρος Υγειονομι-
κής Ταφής Επικίνδυνων αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ). 

Το ΠΑΚΟΕ έχει προχωρήσει σε 
καταγγελίες-μηνύσεις-αγωγές για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω.   

ΑΜΙΑΝΤΟΣ… Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
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Στην πρόσφατη επίσκεψη του 
προέδρου Πούτιν με τον πρόεδρο 
Ερντογάν έκλεισε και η Συμφωνία 

για την εγκατάσταση τεσσάρων πυρη-
νικών αντιδραστήρων 1200 Mega Watt 
ο καθένας στο Ακούγιου στα παράλια 
της Τουρκίας απέναντι από την Κύπρο. 
Ο πρώτος αντιδραστήρας προβλέπε-
ται να λειτουργήσει το 2023, ενώ οι 
άλλοι τρείς το 2025. Την κατασκευή 
των πυρηνικών αντιδραστήρων στο 
Ακούγιου έχει αναλάβει ο ρωσικός 
κρατικός οργανισμός Rosatom.

Η σπουδαιότητα του έργου έγκειται 
στο ότι οι τέσσερις αντιδραστήρες στο 
Ακούγιου θα καλύπτουν το 10% των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας, που 
αντιστοιχούν στις σημερινές ανάγκες 
της Κωνσταντινούπολης.

Η προσπάθεια της Τουρκίας για 
τη λειτουργία πυρηνικών υποδομών, 
που θα της δώσει και τη δυνατότητα 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ξεκινά 
από το 1969.

Οι λόγοι της αναβολής κατασκευής 
της πυρηνικής μονάδας στο Ακούγιου 
ήταν δύο. Η αντίδραση του κόσμου και 
οι συγκρούσεις των διαπλεκόμενων 
συμφερόντων που διεκδικούν το έργο.

Το 1994 το αντιπυρηνικό κίνημα 
στην Τουρκία μάζεψε 170.000 υπογρα-
φές κατά της κατασκευής του πυρηνικού 
σταθμού. Στις 11-7-99, η Greenpeace 
διοργάνωσε ένα άτυπο δημοψήφισμα 

στα χωριά Μπουγιούκετζελι και Γιε-
σιλόβατζικ (που γειτνιάζουν με την 
περιοχή όπου σχεδιάζεται να γίνει 
ο πυρηνικός σταθμός) και 84% των 
κατοίκων ψήφισαν «όχι» στα πυρηνικά 
σχέδια. Ακολούθησαν πολλές δυναμικές 
διαμαρτυρίες τής Greenpeace στην 
Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια ώρα, ένα ύποπτο παιχνίδι 
παιζόταν μεταξύ των κοινοπραξιών που 
διεκδικούν το έργο. Μετά τις έντονες 
διαμαρτυρίες στον Καναδά, η καναδι-
κή κοινοπραξία έχασε το παιχνίδι. Η 
αρμόδια επιτροπή τής TEAS (η τουρκική 
ΔΕΗ), προέκρινε τη γαλλογερμανική 
κοινοπραξία υπό τη Siemens, μόνο που 
για πολιτικούς λόγους κάποιοι στην 
τουρκική κυβέρνηση προτιμούσαν 
τους Αμερικανούς τής Westinghouse. 
Μία αμερικανογερμανική σύγκρουση 
βρισκόταν, λοιπόν, σε εξέλιξη και εκεί 
θα πρέπει να αναζητηθεί η ακύρωση 
τελικά της επένδυσης λόγω… οικονο-
μικών προβλημάτων.

Σημειωτέον, το Ακούγιου αποτελεί 
το πρώτο μέρος ενός φιλόδοξου πυρη-
νικού σχεδίου που περιλαμβάνει την 
κατασκευή τουλάχιστον οκτώ ακόμη 
πυρηνικών αντιδραστήρων στα παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας. Εξ αυτών, οι 
τέσσερις στη Σινώπη και άλλοι τέσ-
σερις ενδεχομένως στην Ιγνεάδα της 
Ανατολικής Θράκης. Τελικός στόχος 
είναι η στρατηγική κάλυψη μεγάλου 

μέρους των αυξανόμενων ενεργειακών 
αναγκών της χώρας και η απεξάρτησή 
της από τις εισαγωγές φυσικού αερίου 
και πετρελαίου από Ρωσία και Ιράν 
αντιστοίχως.

Σεισμική περιοχή

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Κατσα-
ρός, επιστημονικός συνεργάτης του  
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών Δημόκριτος και  π. Πρόε-
δρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 
έχει επανηλειμμένα αναφερθεί από 
διακεκριμένους Τούρκους ,Έλληνες, 
Αμερικανούς και άλλους  σεισμολόγους 
ότι το Ακούγιου βρίσκεται επάνω σε 
σεισμική περιοχή και σε καμμία περί-
πτωση δε θα πρέπει να εγκατασταθεί 
εκεί ένας πυρηνικός αντιδραστήρας 
.Λέγεται ότι έχει προβλεφθεί στην 
κατασκευή του να αντέχει σε σεισμό 
6,5 Ρίχτερ, ενώ ο σεισμός στα γειτονικά 
Άδανα το 1998 ήταν 6,3 Ρίχτερ.

Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχή-
ματος είτε λόγω ισχυρού σεισμού 
,είτε λόγω ανθρωπίνου λάθους όπως 
στο Τσερνομπίλ τον Απρίλιο του 1986 
σύμφωνα με μελέτες Καναδών επιστη-
μόνων θα προσβληθούν με ραδιενέρ-
γεια δεκάδες εκατομμύρια κατοίκων 
από Ιταλία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμα-
νία, Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Συρία, 

Ισραήλ , Αίγυπτο και να εκκενωθεί 
ολόκληρη η Κύπρος. Το Αιγαίο Πέλα-
γος θα μολυνθεί για δεκάδες χρόνια 
και η Ελλάδα θα μολυνθεί μέχρι και 
εκατό φορές περισσότερο από άλλες 
πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Από τη λειτουργία του πυρηνικού 
αντιδραστήρα προκύπτουν ραδιενεργά 
κατάλοιπα και άλλα ραδιενεργά υλικά ή 
και πρώτες ύλες (π.χ ουράνιο) υψηλής 
ραδιενέγειας, τα οποία συχνά μεταφέ-
ρονται δια θαλάσσης και σε περίπτω-
ση ναυαγίου. Το Αιγαίο Πέλαγος θα 
μολυνθεί με ραδιενέργεια για δεκάδες 
χρόνια. Επιπλέον, το σημαντικότατο 
πρόβλημα των πυρηνικών αντιδραστή-
ρων είναι τα πυρηνικά κατάλοιπα, τα 
οποία εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια 
για χιλιάδες χρόνια και για τα οποία 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ασφαλής 
τρόπος διάθεσης των. Αυτός είναι 
και ο λόγος που 19 κάτοχοι βραβείου 
Νόμπελ υπέγραψαν διακήρυξη περί 
μη εγκατάστασης πυρηνικών αντι-
δραστήρων λέγοντας χαρακτηριστικά 
«..αρνούμαστε να κληροδοτήσουμε 
στις επόμενες γενιές ένα ραδιενεργά 
μολυσμένο περιβάλλον». Μετά το πυρη-
νικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ το 1986 
κανένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν 
εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη.

Το ΠΑΚΟΕ βροντοφωνάζει 
«ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΟΧΙ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!»

Επικίνδυνο πυρηνικό εργοστάσιο  
στα παράλια της Τουρκίας
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Η περιπέτεια αντιμετώπισης 
των παραγόντων που ευνο-
ούν παγκόσμια τις κλιματικές 

αλλαγές άρχισε το 1997, η αφύπνιση 
των χωρών μετά από 20 χρόνια είναι 
άκρως επιβεβλημένη και πρέπει να 
παρθούν άμεσα μέτρα περιορισμού 
των «αερίων θερμοκηπίου».

Οι διαπραγματεύσεις των κυβερ-
νήσεων των χωρών για την ολοκλή-
ρωση του Πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997 που αφορά την 
μείωση κατά 5,2 % το 2012 σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990 «των αερίων 
του θερμοκηπίου» άνθρακα(CO2), 
χλωροφθορανθράκων(CFC), οξειδίου 
του αζώτου(N2O), μεθανίου (CH4), 
υδροχλωροφθορανθράκων(HCFC) δεν 
πρόκειται να προχωρήσουν αν οι κυβερ-
νήσεις δεν λάβουν αποφασιστικά μέτρα 
για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ορυκτών καυσίμων.

Το πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ το 1997 
άνοιξε το δρόμο για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η αποτυχία όμως 
της ΧΑΓΗΣ τον Νοέμβριο του 2000 
δεν πρέπει να επαναληφθεί. Οι πλου-
σιότερες χώρες πρέπει να δώσουν 
το παράδειγμα και να υιοθετήσουν 
πρώτες τα σωστά μέτρα της συνδι-
άσκεψης του ΚΙΟΤΟ. Στις 16 έως 18 
Φεβρουαρίου 2001 οι επτά πλουσιότερες 
χώρες του πλανήτη συναντήθηκαν 
στη ΤΕΡΓΕΣΤΗ και συμφώνησαν ότι 
πρέπει στην επόμενη συνδιάσκεψη 
των κρατών που θα γινόταν στη ΒΟΝ-
ΝΗ από 16 έως 27 Ιουλίου 2001 «για 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου» να 
υιοθετηθούν από όλους τα μέτρα του 
ΚΙΟΤΟ και να παρθούν περισσότερα 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
του πλανήτη. Πράγματι - παρά την 
απουσία των ΗΠΑ-,για πρώτη φορά 
οι περισσότερες χώρες του πλανήτη 
συμφώνησαν - ύστερα από τις δεσμεύ-
σεις της ΒΟΝΝΗΣ - στο ΜΑΡΑΚΕΣ το 
2001 σε ένα αποτελεσματικό πακέτο 
μέτρων, ικανό να αντιμετωπίσει τις 
κλιματικές αλλαγές.

Έκτοτε δεν υπήρχε μεγάλη πρόοδος 
και χρειάστηκε να περάσουν οκτώ 
ολόκληρα χρόνια από τη Διάσκεψη του 
ΚΙΟΤΟ για να επικυρωθεί το πρωτόκολ-
λο στο 10ο συνέδριο του ΜΠΟΥΕΝΟΣ 
ΑΪΡΕΣ στις 16/2/2005. Η επικύρωση 
όμως αυτή από αρκετά κράτη μεταξύ 
αυτών και της Ρωσίας δεν έπεισε τις 
μεγάλες χώρες όπως τις ΗΠΑ (συνεχής 
η άρνησή της) αλλά και τις Βραζιλία, 

Ινδία, Κίνα (αναπτυσσόμενες που 
εξαιρούνται από το πρωτόκολλο του 
Κιότο) να επικυρώσουν το πρωτόκολλο.

Θετικό βήμα

Επτά μήνες αργότερα στην διάσκεψη 
του ΜΟΝΤΡΕΑΛ από 28/11-9/12/2005 
πραγματοποιήθηκε ένα θετικό βήμα με 
την υπογραφή από 39 αναπτυγμένες 
χώρες που προχώρησαν σε συμφωνία 
όχι μόνο για την τήρηση του πρωτο-
κόλλου του ΚΙΟΤΟ, αλλά επεκτάθη-
καν περισσότερο με αποφάσεις για 
περισσότερη περικοπή των αερίων 
που προκαλούν το «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου» και πέρα του 2012 που 
προβλεπόταν.

Οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν αυτή τη 
φορά να συνυπογράψουν την συμφωνία 
μόνο ως προς το σκέλος αναγκαιότητας 
λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της απειλής, χωρίς όμως οι ίδιες 
να δεσμευτούν για περικοπές έκλυσης 
αερίων που προκαλούν το «φαινόμενο 
του θερμοκηπίου». Παρόλα όμως αυτά 
τα αποτελέσματα της διάσκεψης δεν 

θεωρούνται ικανοποιητικά.
Τα περιθώρια λήψης μέτρων στε-

νεύουν και οι κλιματικές αλλαγές που 
οφείλονται στο «φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου» καλπάζουν και οι επιπτώ-
σεις τους είναι καταστροφικές για τον 
πλανήτη.

Δεν πρέπει να ακούγονται προτάσεις 
όπως αυτή των ΗΠΑ που επιμένουν στο 
δικαίωμα, να αγοράζουν τα περιθώρια 
εκπομπής από άλλες χώρες καθώς και 
να αφαιρούν από το συνολικό ποσό 
διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν 
την ποσότητα η οποία απορροφάται 
από τα δάση, τα αποκαλούμενα και 
«δεξαμενές διοξειδίου» και προπαντός 
δεν πρέπει να υιοθετηθούν.

Οι ΗΠΑ που παράγουν παγκοσμί-
ως τους περισσότερους ρύπους που 
ευθύνονται για το «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου» πρέπει άμεσα να υιο-
θετήσουν τις αρχές του πρωτοκόλλου 
του ΚΙΟΤΟ και να σταματήσουν να 
επικαλούνται ότι βλάπτεται η οικονομία 
τους από την εφαρμογή των μέτρων 
περιορισμού των ρυπογόνων αερίων.

Οι βιομηχανικές χώρες πρέπει 

άμεσα να αναλάβουν τις παρακάτω 
δράσεις:
▶ Να δεσμευτούν για δραστική μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), πολύ πέραν των στόχων του 
Κιότο.
▶ Να υιοθετήσουν εθνικές πολιτικές για 
την ουσιαστική μείωση των εκπομπών 
του (CO2) και των υπολοίπων αερίων 
του θερμοκηπίου.
▶ Να τερματίσουν την έρευνα για νέα 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.
▶ Να θέσουν χρονοδιάγραμμα για την 
διακοπή λειτουργίας των ανθρακικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και το 
σταδιακό τερματισμό της εξόρυξης 
άνθρακα.
▶ Να θέσουν φιλόδοξους και σαφείς 
στόχους για την ανάπτυξη των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, 
ηλιακή, κλπ) και να προωθήσουν μέτρα 
εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης 
της ενέργειας.

Θετικές ήταν οι δεσμεύσεις που 
πήραν στις Βρυξέλλες το Μάρτιο 2007 οι 
27 Ευρωπαίοι ηγέτες μεταξύ αυτών και 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη μας
▶ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

▶ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΟΤΟ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΟΝΝΗ ΤΟΥ 2017
▶ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ COP24  

ΣΤΟ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2018



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 • #97
για το 
ΠεριβάλλονΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  / 11

ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας 
κ. Κώστας Καραμανλής, να μειώσουν 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε τις εκπομπές 
των αερίων που προκαλούν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου στο ύψος 
τουλάχιστον του 20% μέχρι το 2020 σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990 και να 
αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) σε ποσοστό 20% της 
συνολικής ενέργειας. Ελπίζουμε ότι όλα 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε θα τηρήσουν 
τις δεσμεύσεις τους και θα κάνουν 
πράξη όσα συμφώνησαν για το καλό 
της Ευρώπης αλλά και του πλανήτη 
μας γενικότερα.

Συνδιασκέψεις

Η εκτίμηση της Διακυβερνητικής 
επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (ΟΗΕ) για τις Κλιματικές 
Αλλαγές (IPCC) - Παρίσι 2007, ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη τα 50 τελευταία χρό-
νια πρέπει να αποδοθεί κατά 90% σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες, βρίσκει 
σύμφωνους πλέον τους περισσότερους 
επιστήμονες στον κόσμο.

Η περιπέτεια των συνδιασκέψε-
ων για το κλίμα όμως συνεχίζεται:

Σε συμφωνία για την επίσημη 
έναρξη των διαπραγματεύσεων για 
το κλίμα με τελικό ορίζοντα το 2009 
κατέληξε η συνδιάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο 
Μπαλί της Ινδονησίας τον Δεκέμβρη 
του 2007. Όμως η εν λόγω συμφωνία 
απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί 
φιλόδοξη.

Οι κυβερνήσεις σχεδόν 190 χωρών 
συναντήθηκαν στην πιο σπουδαία 
συνάντηση των τελευταίων ετών για 
το κλίμα, με σκοπό την δημιουργία 
μιας συνθήκης που θα προβλέπει 
την περικοπή των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις ανεπτυγμένες 
χώρες κατά 25-40% έως το 2020 (σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990). Τα 
ευρήματα της Διακυβερνητικής Επι-
τροπή του ΟΗΕ για την κλιματική 
αλλαγή (IPCC) συνηγορούν προς αυτή 
την κατεύθυνση, καθώς οι συνολικές 
παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να αρχί-
σουν να μειώνονται αισθητά πριν από 
το 2020 αν θέλουμε να αποφύγουμε 
τα χειρότερα σενάρια.

Κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε λόγω 
της αδιαλλαξίας μερικών ισχυρών 
χωρών, όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς, 
Ιαπωνία. Και ενώ οι διαπραγματεύ-
σεις φαίνονταν ότι οδηγούνταν σε 
ναυάγιο, τελικά, μετά από θυελλώδεις 
και κοπιαστικές συζητήσεις, η αντι-
προσωπεία των ΗΠΑ αποφάσισε να 
συμμετέχει σε μια συμφωνία για την 
έναρξη των παγκόσμιων συνομιλιών. 
Το αντάλλαγμα, δυστυχώς, για αυτή 
την παραχώρηση ήταν η εξαγωγή 
ενός χαλαρού και σχετικά άτολμου 
κειμένου συμφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την απόφαση του Μπαλί το 2007, 
η διεθνής κοινότητα:

Αναγνωρίζει – τουλάχιστον στα 

λόγια - πως απαιτούνται σημαντικές 
μειώσεις στις εκπομπές και πως οι ανε-
πτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν 
κατάλληλες δεσμεύσεις και αντίστοιχες 
δράσεις οι αναπτυσσόμενες.

Συμφώνησε να υπάρξουν κίνητρα 
και πόροι για τη μείωση της καταστρο-
φής των δασών.

Καλεί σε επείγουσα συνεργασία για 
την εφαρμογή μέτρων στις φτωχότερες 
χώρες για την προστασία τους από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ανακοινώνει ότι θα παράσχει κίνη-
τρα για την μεταφορά καθαρής τεχνο-
λογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεσμεύεται πως οι διαπραγμα-
τεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στην 
συνάντηση κορυφής στην Κοπεγχάγη 
το 2009.

Μέσα στα θετικά του 2007 για 
το κλίμα μπορεί να θεωρηθεί ότι:

Για πρώτη φορά το 2007, είχαμε και 
πράσινο Νόμπελ, καθώς η κορυφαία 
διάκριση απονεμήθηκε από κοινού σε 
47 επιστήμονες της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
(IPCC) και στον τέως αντιπρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αλ Γκορ για 
την παγκόσμια καμπάνια του για τις 
κλιματικές αλλαγές.

Μεταξύ των 47 επιστημόνων της 
IPCC που βραβεύτηκαν με το Νομπέλ 
και τέσσερις Έλληνες επιστήμονες. Ο 
Χρήστος Ζερεφός, ο Αλκιβιαδης Μπά-
ης, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος και ο 
Σεβαστιανός Μοιρασγεντής αλλά και 
δώδεκα επιστήμονες ελληνικής κατα-
γωγής που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέ-
σματα κατέληξαν και οι μαραθώνιες 
συνομιλίες για την κλιματική αλλαγή 
μεταξύ των 11.000 εκπροσώπων των 
Ηνωμένων Εθνών στη διεθνή συν-
διάσκεψη στο Πόζναν της Πολωνίας 
το 2008.

Στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στο 
Πόζναν της Πολωνίας, οι ηγέτες του 

κόσμου απέτυχαν να συμφωνήσουν 
σε ένα ουσιαστικό κείμενο για τις 
διαπραγματεύσεις στην Κοπεγχάγη 
τον Δεκέμβριο του 2009.

Οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) εκλιπαρούν 
τους ηγέτες του κόσμου να διαβάσουν 
τα πορίσματά τους, που επισημαί-
νουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν θα 
αντιστραφεί σε περίπτωση που δεν 
ληφθούν άμεσα και φιλόδοξα μέτρα.

Γίνονται μάλιστα ακόμα πιο κατηγο-
ρηματικοί τονίζοντας ότι η μείωση των 
εκπομπών στις ανεπτυγμένες χώρες 
πρέπει να είναι 25-40% έως το 2020, 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Δυστυχώς, συνέβη το αντίθετο: 
Ρωσία, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία 
αρνήθηκαν να συμπεριλαμβάνεται στο 
τελικό κείμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ο προεδρεύων της γραμματείας των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή, Ιβο ντε Μπουρ, παραδέχθηκε 
ότι δεν ελπίζει σε μια οριστική συμ-
φωνία στην επόμενη συνδιάσκεψη 
που θα γίνει στην Κοπεγχάγη το2009.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η αδυνα-
μία των ηγετών της Ε.Ε. στη σύνοδο 
κορυφής στις Βρυξέλλες, που, αντί να 
παλέψουν την οικονομική κρίση με 
θαρραλέα μέτρα για τη σωτηρία του 
πλανήτη, αποδυνάμωσαν τα μέτρα 
μείωσης των εκπομπών ρύπων της 
Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός του 
ότι επηρέασε αρνητικά τα πορίσματα 
στο Πόζναν, κατέληξε σε αποφάσεις οι 
οποίες, αν δεν μπλοκαριστούν από το 
Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι ολέθριες 
για τις κλιματικές αλλαγές.

Ο ακαδημαϊκός Χρ. Ζερεφός και 
πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου τονίζει:

«Οι οικονομικοί υπολογισμοί που 
γίνονται με τις επιπτώσεις από τις 
κλιματικές αλλαγές έπρεπε κανονικά 
να γίνονται και σε πιθανές προσεχείς 
αστάθειες του οικονομικού περιβάλλο-
ντος. Πρέπει να συνυπολογισθούν στις 
οικονομικές επιπτώσεις και εκείνες 
που προέρχονται από τη συνέργεια 
φυσικών και ανθρωπογενών ακραί-
ων φαινομένων. Αυτό δυστυχώς δεν 
συζητήθηκε καθόλου στο Πόζναν».

Παγκόσμια συμφωνία

Στην Κοπεγχάγη ήταν στραμμένα το 
2009 τα βλέμματα όλου του πλανήτη, 
όπου το διάστημα 7-13 Δεκεμβρίου 
2009 συναντήθηκαν οι αντιπροσωπείες 
από 193 χώρες-κράτη του ΟΗΕ προκει-
μένου να καταλήξουν σε μια παγκόσμια 
συμφωνία κατά των κλιματικών αλλα-
γών που θα συγκρατούσε την αύξηση 
της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω 
από τους 2 βαθμούς C και ταυτόχρονα 
θα έδινε μια ελπίδα για αλλαγή των 
καταστροφικών πολιτικών σε βάρος 
του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά 
όμως η πολυπόθητη συμφωνία των 
χωρών - κρατών δεν ήλθε ποτέ. Η 
Κοπεγχάγη διέψευσε τις προσδοκίες 
των πολιτών του πλανήτη και άλλη 
μια ευκαιρία για τη λήψη σοβαρών 
μέτρων για την καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών χάθηκε.

Η ευθύνη βέβαια της μη συμφωνίας 
δεν βαρύνει ισοδύναμα και τα 193 
κράτη-χώρες του ΟΗΕ του συμμετεί-
χαν στη συνδιάσκεψη. Το μεγαλύτερο 
μερίδιο ευθύνης προέρχεται από τους 
μεγάλους ρυπαντές ΗΠΑ και ΚΙΝΑ που 
ευθύνονται για το 42% των παγκοσμίων 
εκπομπών αερίων που δημιουργούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά 
και της Βραζιλίας, της Ν. Αφρικής και 
της Ινδίας ακόμη και της Δανίας που 
είχε την ευθύνη της συνδιάσκεψης με 
τον τρόπο που διαχειρίστηκε την όλη 
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υπόθεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σε συλλογικό επίπεδο η συνδι-
άσκεψη της Κοπεγχάγης ήταν μια 
αποτυχία πρώτα του ΟΗΕ και της 
Ε.Ε στη συνέχεια. Η Ελλάδα ήταν η 
ευχάριστη νότα στη συνδιάσκεψη 
όπου παρουσιάστηκε ένθερμη οπαδός 
μιας συμφωνίας που θα οδηγούσε σε 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών 
προτείνοντας αύξηση του ποσοστού 
μείωσης των εκπομπών από 20% σε 
30% έως το2020 αλλά η πρότασή της 
δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή.

Τον Απρίλιο του 2010 στην Βολιβία 
στη “Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των 
Λαών για την Κλιματική Αλλαγή και τα 
Δικαιώματα της Μητέρας Γης” έλαμψαν 
με την απουσία τους πολιτικοί ηγέτες 
και αρχηγοί άλλων κρατών. Όμως η Συμ-
φωνία που προέκυψε ήταν σημαντική 
και ενθαρρυντική με την προσδοκία 
να υπάρξει δεσμευτική συμφωνία από 
τη σύνοδο του ΟΗΕ στο Κανκούν του 
Μεξικού και να ψηφιστεί μια δίκαιη 
διεθνή συμφωνία που να προβλέπει 
τη δραστική μείωση των ρύπων:

- Σε διεθνές επίπεδο τουλάχιστον 
κατά 80% μέχρι το2050 σε σχέση με 
το 1990.

- Στις αναπτυγμένες χώρες –που 
ευθύνονται για το 75% της κλιματικής 
αλλαγής– κατά 40% μέχρι το 2020 και 
στο 0% μέχρι το 2050.

- Αλληλεγγύη και ουσιαστική οικο-
νομική υποστήριξη στις φτωχότερες 
χώρες με την καταβολή 110 δισ. ευρώ 
από τις αναπτυγμένες βιομηχανικά 
χώρες.

- Κατάργηση των νεοφιλελεύθερων 
ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο (εμπο-
ρία δικαιωμάτων εκπομπών, κ.λ.π.).

Την 11/12/2010 στη 16η Διά-
σκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 
το Κλίμα στο Κανκούν του Μεξι-
κό (COP16), αποφασίστηκε, η προ-
σπάθεια περιορισμού της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω 
από δύο βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως 
να απαντηθεί το ερώτημα «πόσο» και 
«πότε» θα πρέπει να γίνει η μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερ-
μοκηπίου, για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος. Οι δυο μεγαλύτεροι ρυπαντές 
η Β. Αμερική και η Κίνα, δεν δεσμεύ-
τηκαν για μείωση των εκπομπών τους. 
Η Ιαπωνία, μάλιστα προσπάθησε να 
περιληφθεί η ατομική ενέργεια στον 
Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης, γεγο-
νός που θα έδινε στις βιομηχανικές 
χώρες αυξημένα δικαιώματα εκπο-
μπών ρύπων αν χρηματοδοτούσαν 
φτωχότερες χώρες στην εγκατάσταση 
πυρηνικών εργοστασίων. Το πυρηνικό 
λόμπι ετοιμάζει την αναθέρμανση της 
σχετικής οικονομίας. Ελπίζουμε ότι η 
καταστροφή που επιτελείται αυτή τη 
περίοδο στην Ιαπωνία θα τους αλλάξει 
τα σχέδια.

Όλα όμως δείχνουν ότι η αποτελε-
σματική προστασία του κλίματος δεν 
πρόκειται να επιτευχθεί με τα μέσα της 
διπλωματίας του ΟΗΕ. Ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών θα εξακολουθήσει 
να παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει και 

στις άλλες συγκρούσεις.
Ο απολογισμός της διάσκεψης στο 

Μεξικό παραμένει θλιβερός. Άφησε 
αναπάντητο το βασικό ερώτημα: Σε 
ποιο βαθμό και μέχρι πότε θα μειώ-
σουν τα κράτη τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου. Όπως είναι γνωστό 
τα βιομηχανικά κράτη είχαν δεσμευτεί 
με το Πρωτόκολλο του Κιότο να μει-
ώσουν, μέχρι το 2020, τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 25-40%. 
Ειδικοί επιστήμονες του κλίματος προ-
ειδοποιούν για αναμενόμενη αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω 
από 4 βαθμούς Κελσίου, με καταστρο-
φικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. 
Το πρόβλημα της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής παραμένει άλυτο.

Aνάπτυξη «οδικού χάρτη»

Μετά τις αποτυχημένες συνδιασκέ-
ψεις που προηγήθηκαν, στην Κοπεγχάγη 
και στο Κανκούν, αντιπρόσωποι από 
194 χώρες και διεθνείς οργανισμούς 
συναντήθηκαν στο Ντέρμπαν της 
Νότιας Αφρικής, από τις 28/11-
9/12/2011, όπου έλαβε χώρα η 17η 
Συνδιάσκεψη(COP17)  με θέμα την 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την σωτηρία της 
ανθρωπότητας από την κλιματική 
αλλαγή.

Μετά από σκληρές, μαραθώνιες, 
διαπραγματεύσεις κατάφεραν την 
τελευταία στιγμή να συμφωνήσουν 
ότι πρέπει να συμφωνήσουν σε κάτι. 
Μια συμφωνία, που σκοπό έχει την 
παράταση για μια πενταετία της ισχύος 
του πρωτοκόλλου το Κιότο και την ανά-
πτυξη ενός «οδικού χάρτη» με σκοπό 
την επίτευξη μιας νομικής συμφωνίας 
για την μείωση των εκπομπών μέχρι 

το 2015 με προοπτική την εφαρμογή 
της από το 2020.

Η συμφωνία για την υιοθέτηση 
του «οδικού χάρτη» που θα οδηγήσει 
σε μια «νομική συμφωνία» μέχρι το 
2015 και θα έχει εφαρμογή από το 
2020, φιλοδοξεί να συμπεριλάβει, για 
πρώτη φορά, και τους τρεις μεγάλους 
ρυπαντές της ατμόσφαιρας, δηλαδή τις 
ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία.

Οι ΗΠΑ ως γνωστόν ουδέποτε 
επικύρωσαν τις δεσμεύσεις του πρω-
τοκόλλου του Κιότο και ακολουθούσαν 
μια εθελοντική πολιτική μειώσεων. 
Από την άλλη, αναπτυσσόμενες χώρες 
όπως η Κίνα και η Ινδία δεν δέχονται 
περιορισμούς των εκπομπών τους, ενώ 
η Ιαπωνία και η Ρωσία δεν θέλουν την 
συνέχιση της συμμετοχής τους και ο 
Καναδάς μια μέρα μετά την λήξη της 
συνδιάσκεψης, να ανακοινώνει την 
αποχώρησή του από το «πρωτόκολλο 
του Κιότο».

Οι ισχυρότεροι του πλανήτη όφειλαν 
να συμφωνήσουν σε ένα νέο πρω-
τόκολλο και να βάλουν τα θεμέλια 
για μία νομικά δεσμευτική συνθήκη, 
αντί της εθελοντικής συμφωνίας του 
2009, η οποία και αναβάλλεται για 
σχεδόν μια δεκαετία. Ο περιορισμός 
της αύξησης της θερμοκρασίας σε +2o C, 
καθίσταται πλέον σχεδόν αδύνατος 
με εφιαλτικά σενάρια για το μέλλον 
του πλανήτη (αύξηση έως και κατά 
4o C, αν υλοποιηθούν οι υποσχέσεις 
των κρατών). Δυστυχώς, σε αυτό το 
μέλλον θέση έχουν μόνο οι ισχυροί. 
Δυστυχώς στο Ντέρμπαν της Νότιας 
Αφρικής σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε 
σχέση με το μέγεθος και τον επείγοντα 
χαρακτήρα της αλλαγής του κλίματος.

Η επόμενη 18η Συνδιάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμ-

βριο του 2012 στη Ντόχα του 
Κατάρ(COP18), την χώρα με τις 
μεγαλύτερες κατά κεφαλήν εκπομπές 
του κόσμου. Η αποτυχία των δια-
πραγματεύσεων έρχεται να επιστεγά-
σει μια χρονιά, κατά τη διάρκεια της 
οποίας πολίτες πλούσιων και φτωχών 
κρατών βίωσαν έντονα τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής. «Ορισμένα 
ανεπτυγμένα κράτη μετέτρεψαν σε 
παρωδία τις διαπραγματεύσεις, 
αθετώντας τις δεσμεύσεις του παρελ-
θόντος, αλλά και με την άρνηση τους 
να αναλάβουν νέες. Το χειρότερο είναι 
πως το αδιέξοδο στις διαπραγματεύ-
σεις προκάλεσε μια μικρή μειοψηφία 
κρατών, όπως η Πολωνία, η Ρωσία, ο 
Καναδάς και οι ΗΠΑ», δήλωσε από την 
Ντόχα η Σαμάνθα Σμιθ, επικεφαλής 
της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για 
το Κλίμα και την Ενέργεια του WWF.

Το στοίχημα

Το στοίχημα των διαπραγμα-
τεύσεων στην Ντόχα ήταν οι πραγ-
ματικές μειώσεις των εκπομπών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η ουσιαστική 
δέσμευση για την παροχή πόρων με 
σκοπό τον περιορισμό των επιπτώ-
σεων της κλιματικής αλλαγής και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων για 
την επίτευξη μιας δίκαιης και φιλό-
δοξης παγκόσμιας συμφωνίας έως το 
2015. Αντί αυτών, καταλήξαμε σε μια 
απογοητευτικά αδύναμη συμφωνία, 
η οποία αποκλίνει τόσο σημαντικά 
από τις επιταγές της επιστήμης, ώστε 
να εγείρονται θέματα ηθικής ευθύνης 
όσων την διαμόρφωσαν.

Υπάρχει, όμως, ακόμα ελπίδα. Οι 
κοινότητες που απειλούνται άμεσα από 
την κλιματική αλλαγή, διεκδικούν το 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 • #97
για το 
ΠεριβάλλονΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  / 13

δικαίωμά τους στην ασφάλεια τροφίμων 
και νερού και πρόσβασης σε καθαρή 
ενέργεια, ερχόμενες αντιμέτωπες με 
βρώμικα έργα, όπως η καύση λιγνίτη.  
Για πρώτη φορά, στη Ντόχα, ο κόσμος 
κατέβηκε στον δρόμο για να απαιτή-
σει από τους παγκόσμιους ηγέτες να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων 
που διαμορφώνει η κλιματική αλλα-
γή» σημειώνει η Ταζνίμ Ίσσοπ, 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
του WWF στη 18η διάσκεψη για το 
κλίμα.

«Δυστυχώς το κλείσιμο των δια-
πραγματεύσεων επιβεβαίωσε τις 
πιο απαισιόδοξες προβλέψεις. Η 
χαμένη αυτή ευκαιρία, ωστόσο, δεν 
πρέπει να μας αποπροσανατολίσει 
από τον στόχο μας, ο οποίος δεν είναι 
άλλος από τη δραστική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου, την οριστική απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη στροφή σε ένα 
μοντέλο ανάπτυξης χαμηλής έντασης 
άνθρακα», συμπληρώνει ο Μιχάλης 
Προδρόμου, υπεύθυνος του WWF 
Ελλάς για θέματα κλιματικής αλλαγής 
και ενέργειας. Η Ελλάδα δυστυχώς ήταν 
αδικαιολόγητα απούσα από αυτή τη 
διάσκεψη. Οι κλιματικές διαπραγ-
ματεύσεις θα έπρεπε να ενδιαφέρουν 
πολύ περισσότερο τη χώρα μας η οποία 
εξαρτάται τόσο πολύ από το κλίμα 
(γεωργία, τουρισμός).

Στις 11-24 Νοεμβρίου 2013 στην 
Βαρσοβία πραγματοποιήθηκε με πενι-
χρά αποτελέσματα  και με μικρούς 
συμβιβασμούς η 19η Συνδιάσκεψη 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλι-
ματική Αλλαγή(COP19). Σε αυτή τη 
συνδιάσκεψη δεν λήφθηκαν υποχρεω-
τικές δεσμεύσεις για εθνικές  μειώσεις 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Mεγάλοι ρυπαντές

Για άλλη μια φορά οι μεγάλοι ρυπα-
ντές του πλανήτη όπως οι ΗΠΑ, ο Κανα-
δάς, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία 
αλλά και η Ε.Ε έβαλαν ο καθένας τις 
δικές του πολιτικές, αφήνοντας στην 
άκρη το καλό του περιβάλλοντος ξεχνώ-
ντας τις υποσχέσεις τους για εθελοντικές 
μειώσεις εκπομπών αερίου του θερμο-
κηπίου άνω του 30%, καλυπτόμενοι  
πίσω από τον αναποτελεσματικό στόχο 
του 20-20-20.

Οι κυβερνήσεις των μεγάλων ρυπα-
ντών του πλανήτη είναι σχεδόν βέβαιο 
και το αποδεικνύουν συνεχώς με τη 
στάση τους ότι δεν θέλουν να λάβουν 
μέτρα για δραστικές μειώσεις αερίων 
του θερμοκηπίου, αφού συνεχίζουν την 
εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Είναι πλέον ανάγκη η μάχη για 
τη σωτηρία της ανθρωπότητας από 
την κλιματική αλλαγή να περάσει στα 
χέρια περιβαλλοντικών οργανώσεων, 
ενεργών πολιτών και κινημάτων, είναι 
ανάγκη να γίνει υπόθεση όλων μας, 
πριν να είναι αργά.

Η ετήσια 20η Συνδιάσκεψη των 195 
χωρών του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Λίμα 
του Περού τον Δεκέμβριο του 2014 
(COP20)  δεν φάνηκε τελικά αντάξια 

των προσδοκιών.
Το σχέδιο που συμφωνήθηκε θεω-

ρείται ως κρίσιμο πρώτο βήμα ενόψει 
της κρίσιμης διάσκεψης του Παρισιού, 
τον Δεκέμβριο του 2015, όπου θα 
επιδιωχθεί η επίτευξη μιας συνολικής 
συμφωνίας για το Κλίμα με παγκόσμια 
και δεσμευτική ισχύ.

Την ίδια στιγμή το 2014 εξελί-
χθηκε στο θερμότερο έτος από το 
1880 σύμφωνα με τα μετεωρολογικά 
στοιχεία που τηρούνται και οι περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις προειδοποιούν 
ότι το σχέδιο είναι ανεπαρκές για την 
επίτευξη του στόχου συγκράτησης 
της ανόδου της μέσης παγκόσμιας 
θερμοκρασίας κάτω από δύο βαθ-
μούς Κελσίου σε σύγκριση με την 
προβιομηχανική εποχή.

Το μόνο σημαντικό της συμφωνίας 
στη Λίμα και το στοιχείο που τη δια-
κρίνει με προηγούμενες είναι ότι στην 
προσπάθεια μείωσης των εκπομπών 
ρύπων θα συμμετάσχουν όλοι και όχι 
μόνο οι πλούσιες ρυπαντές του πλανήτη.

Οι δεσμεύσεις των χωρών πρέπει να 
επιτρέψουν μια παγκόσμια μείωση των 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου από 40% ως 70% 
μέχρι το 2050, κάτι που κρίνεται 
απολύτως απαραίτητο για να περιορι-
στεί η αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Παρόλα αυτά, θεωρείται πως και 
αυτή η ελάχιστη συμφωνία δεν 
προδίδει διάθεση για συμβιβασμούς 
και κοινή φιλόδοξη πορεία για την 
προστασία του παγκόσμιου κλίματος, 
κι αυτό ανησυχεί τη Γαλλία και όσους 
εργάζονται ήδη τώρα για τη Διάσκεψη 
των Παρισίων που θα γίνει το Νοέμ-
βριο του 2015.

Σ τ η ν  2 1 η  Σ υ ν δ ι ά σ κ ε -
ψη (COP21) που πραγματοποιήθη-
κε τον Δεκέμβριο του 2015 στο 
Παρίσι, προέκυψε η Συμφωνία των 
Παρισίων μια παγκόσμια συμφωνία 
για την κλιματική αλλαγή. Η συμφω-
νία αποτέλεσε ένα σχέδιο δράσης 

για τη συγκράτηση της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά 
κάτω» από τους 2°C. Καλύπτει την 
περίοδο από το 2020 και μετά. Τα 
κύρια στοιχεία της νέας Συμφωνίας 
των Παρισίων είναι οι κυβερνήσεις 
να συγκρατήσουν την αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 
αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα και να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες να την 
περιορίσουν στον 1,5°C και να γνω-
στοποιούν ανά 5ετία τις συνεισφορές 
τους με σκοπό τον καθορισμό πιο 
φιλόδοξων στόχων, δέχθηκαν επίσης 
να γνωστοποιούν μεταξύ τους και στο 
κοινό, την πρόοδό τους προς την επί-
τευξη των στόχων τους, με σκοπό την 
εξασφάλιση διαφάνειας και εποπτείας. 
Η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα 
εξακολουθήσουν να παρέχουν χρημα-
τοδότηση για το κλίμα, προκειμένου 
να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες τόσο να μειώσουν τις εκπομπές 
όσο και να θωρακιστούν έναντι των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στην 22η Συνδιάσκεψη (COP22) 
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμ-
βριο του 2016 στο Μαρακές του 
Μαρόκου, ηγέτες από όλο τον 
κόσμο, βρέθηκαν, προκειμένου 
να συζητήσουν για την εφαρμογή 
της συμφωνίας, που επιτεύχθηκε 
στο Παρίσι. Περίπου 200 χώρες 
υπέγραψαν τη διακήρυξη, στην 
οποία δήλωσαν ότι η εφαρμογή 
της είναι “επείγον καθήκον”. 

Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του 
COP22 ήταν η “Διακήρυξη του Μαρα-
κές» που επιβεβαίωσε την προθυμία 
όλων των χωρών για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέχρι το 2020 
οι συμβαλλόμενες χώρες θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τις μακροπρόθεσμες 
δεσμεύσεις τους για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής.

Η 23η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ 
(COP23) για το Κλίμα, που πραγμα-

τοποιήθηκε στη Βόννη από τις 5 - 17 
Νοεμβρίου 2017 και συμμετείχαν 
περίπου 200 χώρες, δε συμφώνησε 
ούτε πάνω στο θέμα της ενίσχυσης 
των οικονομικά ασθενέστερων χωρών, 
βάσει της απόφασης της συμφωνίας 
του Παρισιού. Για άλλη μια φορά, οι 
αναπτυσσόμενες και οι ανεπτυγμένες 
χώρες με μεγάλη συμμετοχή στην 
ρύπανση της ατμόσφαιρας όπως η Κίνα 
(28%), οι Η.Π.Α. (15%), η Ε.Ε. (10%), 
η Ινδία (7%), η Ρωσία (5%) και άλλοι, 
διαφώνησαν στο ακανθώδες θέμα της 
χρηματοδότησης για το κλίμα.

 Στη συνδιάσκεψη παρέμεινε ασα-
φές αν πράγματι οι πλούσιες χώρες 
θα διαθέτουν το ποσό των 100 δισ. 
δολαρίων ετησίως έως το 2020 που 
έχουν υποσχεθεί ώστε οι φτωχότερες 
χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιμα-
τική αλλαγή. Μόνο η Ε.Ε. εμφανίζεται 
«προσηλωμένη στον συλλογικό παγκόσμιο 
στόχο της κινητοποίησης εκατό δισ. δολα-
ρίων Η.Π.Α. ετησίως με ορίζοντα το 2020 
και έως το 2025, για τη χρηματοδότηση 
δράσεων για το κλίμα στις αναπτυσσό-
μενες χώρες».

Τελικά, τίποτε δεν ρυθμίστηκε επί 
της ουσίας, όλα σχεδόν παραπέμπο-
νται στην επόμενη συνδιάσκεψη για 
το κλίμα (COP24) που θα γίνει τον 
Δεκέμβρη του 2018 στο Κατοβίτσε 
της Πολωνίας.

Φαίνεται τελικά ότι ο πόλεμος 
κατά των κλιματικών αλλαγών 
είναι μπροστά μας και ότι όσες 
μάχες και αν χάνονται οι πολίτες 
δεν πρέπει να απογοητεύονται 
και να συνεχίζουν να πιέζουν τις 
κυβερνήσεις τους για ένα νέο Κιότο 
και την στήριξη της συμφωνί-
ας του Παρισιού, όπου όλες οι 
χώρες – κράτη του ΟΗΕ (και οι 
Η.Π.Α), θα συμφωνήσουν και θα 
δεσμευτούν για τη σωτηρία του 
Πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή είναι 
ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα που 
επηρεάζει τους πάντες.

Σεραφείμ Κερασιώτης
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Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ 1 του 
ν.2251/1994 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση 
του ν. 3587/2007) περί προστασίας των καταναλω-

τών, οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην 
αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα, ενώ ασφαλές, κατά την 
έννοια της παρ 3 του αυτού ως άνω άρθρου θεωρείται 
ένα προϊόν όταν υπό συνήθεις η ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης της διαρκείας 
τους και της θέσεως αυτού σε λειτουργία, της εγκατα-
στάσεως και των αναγκών συντηρήσεως του, η δεν 
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο ή παρουσιάζει κινδύνους 
ήσσονος σημασίας, οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με 
την χρήση του προϊόντος και οι οποίοι θεωρούνται 
αποδεκτοί, στο πλαίσιο μιας υψηλού βαθμού προστα-
σίας  της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων. εξ 
άλλου  σύμφωνα  με την διάταξη  του άρθρου 1 παρ 
4 του ν 2251/1994 .

Περαιτέρω και σύμφωνα με την Υ.Α. Υ2/2600/2001, 
για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  η 
οποία και εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την κοινο-
τική οδηγία 98/83 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  το νερό, το οποίο διοχετεύεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, θα πρέπει να  είναι υγιεινό και καθαρό. 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 παρ 1 της ΚΥΑ αυτής «το 
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθα-
ρό εφόσον είναι απαλλαγμένο  μικροοργανισμών και 
παρασίτων και οποιωνδήποτε ουσιών σε αριθμούς και 
συγκεντρώσεις  που αποτελούν ενδεχόμενο  κίνδυνο 
για  την ανθρώπινη υγεία και πληροί τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος. 

Όλες οι συναρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμ-
βάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό 
και καθαρό και επειδή ως τέτοιο νοείται όταν: α) 
είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρα-
σίτων και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και 
συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία και  β) πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της Υ.Α. Υ2/2600/2001 και οι αρμόδιες 
αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού συμ-
μορφώνεται με τις απαιτούμενες από την Υπουργική 
Απόφαση και την Οδηγία της ΕΚ προδιαγραφές.

Η έλλειψη εγκατάστασης  λειτουργούντος βιολογικού 
καθαρισμού και αφετέρου η λειτουργία και χρησι-
μοποίηση γεωτρήσεων με νερό περιέχων διαφόρων 
ειδών μικροβίων όπως κολοβακτηριδίων, εντερρόκοκο, 
e-coli και χημικά όπως εξασθενές χρώμιο, χλωριόντα 
κλπ καθιστά τόσο το νερό άρδρευσης όσο και το νερό 
ύδρευσης ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία. 

Η κατάσταση του επικίνδυνου για την δημόσια 
υγεία  νερού  που βεβαιώνεται και πιστοποιείται και 
από το ΠΑΚΟΕ, ΙΓΜΕ, δημόσιες αρχές  επιτάσσει και 
επιβάλει την άμεση λόγω του επείγοντος λήψης μέτρων  
προς αποφυγήν βλάβης της δημόσιας υγείας και την 
υποχρέωση  για να ληφθούν  όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του πόσιμου 
νερού σύμφωνα με τις απαιτούμενες από την Υπουρ-
γική Απόφαση και την Οδηγία της ΕΚ προδιαγραφές.

 Η απόφαση 94/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κορίνθου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία 
κρίνεται ότι κατά τον ισχυρισμό των αιτούντων ότι η 
κατάσταση  αυτή  υφίσταται από το 2013, αν και επι-
τάσσεται το 2017 από  την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής  με το 216523/2017 έγγραφο 
της για την προστασία της δημόσιας υγείας  και την 
εξάλειψη  κάθε ενδεχομένου κινδύνου  για την ανθρώπινη 
υγεία ,να δοθεί το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση 
μόνο αφού πρώτα αποκατασταθεί η ποιότητα  του  με 

συγκεκριμένες ενέργειες που υποδεικνύει, η δικαστική 
κρίση κρίνει ως μη επείγουσα την ένδικη περίπτωση 
καθόσον δεν επιφέρει βλάβη στο άυλο δικαίωμα της 
προσωπικότητας  και στα επικαλούμενα δικαιώματα 
των αιτούντων λόγω κινδύνου στην υγεία τους, ώστε 
η διαφορά να χρειάζεται άμεση ρύθμιση με δικαστική 
παρέμβαση που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με  τα 
εχέγγυα της τακτικής αγωγής. 

Οι κάτοικοι οφείλουν να προσαρμόσουν τον 
οργανισμό τους  στην κατάσταση  αυτή.

Η κρίση  των κρινόντων δική σας……
Παραθέτεται  η απόφαση:

ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΣΧΙΝΟ
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Με άρθρο του στην εφημερίδα 
«Δημοκρατία» ο πρόεδρος 
της Νέας Δεξιάς, Φαήλος 

Κρανιδιώτης, επισημαίνει τους περιβαλ-
λοντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν 
από την κατασκευή Χυτά στην περιοχή 
των Μεσογείων. 

Το άρθρο έχει ως εξής:
«Προχθές ο Τάσος Παπαγεωργίου, 

ένας καλός φίλος και ενεργός πολίτης 
από το Γραμματικό, με ξενάγησε μαζί με 
στελέχη μας στην ενδοχώρα των Μεσο-
γείων. Ξεκινήσαμε από το Γραμματικό, 
είδαμε από ψηλά τον ΧΥΤΑ, περάσαμε 
από τους δρόμους που ανοίγονται για 
τα χιλιάδες απορριμματοφόρα που θα 
περνούν με ρυθμούς χελώνας κουβα-
λώντας τα σκουπίδια της υπόλοιπης 
Αττικής μέχρι τη μεγάλη πληγή στα 
βουνά, όπου θα εναποτίθενται. 

Υπέροχη γη, με μέρη που σου θυμί-
ζουν Τοσκάνη, άγρια χλωρίδα, περπά-
τησα και το μοναδικό τοξωτό γεφύρι 
της Αττικής, κατασκευασμένο το 1896. 
Από αυτό περνούσαν οι γραμμές των 
ορυχείων βωξίτη των Πανθέων, για 
να καταλήξουν με το τρενάκι στον 
όμορφο Λημνιώνα και να φορτωθεί 
το βαρύ μετάλλευμα στα πλοία.

Σήμερα εκεί είναι το αντικομφορ-
μιστικό καταφύγιο του Λευτέρη και 
της Μπέτυς, που μας φιλοξένησαν με 
τον δωρικό, αλλά ανοιχτόκαρδο τρόπο 
των καλών ανθρώπων. Ένα μικρό σπίτι 
δίπλα στο κύμα, κατεβαίνεις μερικά 
σκαλιά ανάμεσα από τις φραγκοσυκιές 
και βουτάς υπό το βλέμμα των θηριω-
δών ελληνικών ποιμενικών, που μας 
υποδέχτηκαν με την ενδεδειγμένη 
καχυποψία των πανάρχαιων φυλάκων 
της γης μας. 

Εκεί αναλογιστήκαμε τι θα γίνει 
όταν θα αρχίσει να δουλεύει ο ΧΥΤΑ, 
άλλος ένας Παρθενών των μπομπολαίων 
της Μεταπολίτευσης. Όταν χιλιάδες 

φορτηγά καθημερινά θα σέρνονται 
στις στροφές και τις ανηφόρες, όταν 
θα δηλητηριάσουν τα υπόγεια ύδατα 
των λαχανόκηπων της Αττικής και 
της άγριας φύσης των βουνών γύρω 
του και η οσμή και η μόλυνση θα 
φτάνουν ως τα όμορφα ακρογιάλια, 
κοντά στον Λημνιώνα, στο μικρό και 
το μεγάλο Σέσι. 

Άραγε, έτσι διαχειρίζονται τα απορ-
ρίμματά τους οι εταίροι μας, τους 
οποίους θέλουν πολλοί να μιμούμαστε; 
Πάνε στα πιο όμορφα μέρη τους, τρώνε 
τα βουνά, στρώνουν ασφαλτόπανα και 

θάβουν τα σκουπίδια; Εκατό τόνοι οικι-
ακά σκουπίδια την ημέρα μπορούν να 
παράξουν ρεύμα για μία πόλη 25.000 
κατοίκων. Φανταστείτε οι χιλιάδες 
τόνοι της Αθήνας και των περιχώρων 
τι μπορούν να παραγάγουν.

Ποιοι, λοιπόν, αντί για την ολική 
ανακύκλωση και την παραγωγή ενέρ-
γειας, προτιμούν το σκίσιμο της γης, το 
βρόμισμά της, τη μόλυνση του νερού 
και χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων οδοποι-
ίας; Κάποιοι το επέλεξαν και κάποιοι 
το συνεχίζουν. Έγκλημα σε βάρος της 
αττικής γης, των ανθρώπων και της 

φύσης. Δεν πρέπει να ολοκληρωθεί».
(Πηγή: Δημοκρατία, 8/3/2018)

Αρκετά ωραία αλλά φιλολογική 
η περιγραφή από τον Πρόεδρο της 
«Νέας Δεξιάς». Με τη 40χρονη 
εμπειρία μας, πιστεύουμε πως εάν 
αυτό το άρθρο το μετατρέπατε σε 
μια ωραία μηνυτήρια αναφορά προς 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τότε 
ίσως είχαμε κάποια παρέμβαση με 
την ανάσχεσή του και ιδίως στην 
Ε.Ε. Το ΠΑΚΟΕ για το Γραμματικό 
έχει συμμετάσχει σε όλους τους 
αγώνες των κατοίκων.

Φαήλος Κρανιδιώτης: Να μην ολοκληρωθεί 
ο βιασμός της Αττικής στο Γραμματικό

Ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου η 
δοκιμαστική λειτουργία των υπο-
γείων κάδων συλλογής απορριμ-
μάτων που περιλαμβάνονται στο 
πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου 
Κοζάνης. Λίγες ημέρες πριν είχε 
ολοκληρωθεί η προμήθεια και 
εγκατάσταση ενός μηχανισμού 
υδραυλικού γερανού ο οποίος 
τοποθετήθηκε σε ένα από τα 
απορριμματοφόρα του Δήμου, 
προκειμένου να χρησιμεύσει στην 

αποκομιδή του συστήματος των 
υπόγειων κάδων απορριμμάτων 
που πρόκειται να τεθούν σε εφαρ-
μογή σε κοινόχρηστα σημεία της 
πόλης της Κοζάνης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο 
Περιβάλλοντος, Γιάννη Γρηγο-
ριάδη, η προσπάθεια αυτή θα 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 
δημοτών και στόχος του δήμου 
είναι, μετά την πιλοτική λειτουργία 
και με βάση τα αποτελέσματα, να 

προχωρήσει σε προμήθεια κάδων 
για όλη την πόλη.

(Πηγή: Θάρρος της Κοζάνης, 
9-3-2018)

Με τα υπόγεια σκουπίδια 
καλά τα πάμε, αλλά με την 
υπέργεια ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση από την γκρίζα ενέργεια 
του λιγνίτη … κουβέντα, κύριοι 
της τοπικής κοινωνίας! Άραγε 
δεν υπάρχει εισαγγελέας για 
όλα αυτά;

Κοζάνη – Ξεκίνησε δοκιμαστικά η λειτουργία  
των υπογείων κάδων συλλογής απορριμμάτων
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Δεν είναι η πρώτη φορά  
που ο λαός πληρώνει…

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα 
πριν την παραπομπή της στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 

την ελλιπή προστασία των περιοχών 
Natura και των προστατευόμενων 
ειδών. Στις 9 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απέστειλε δεύτερη αιτιο-
λογημένη γνώμη, αφού η χώρα μας 
δεν έχει καθορίσει τους στόχους 
διαχείρισης και τα διοικητικά μέτρα 
για κάθε προστατευόμενη περιοχή, 
ενώ η προθεσμία έχει λήξη το 2012. 

Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της Ε.Ε., η Ελλάδα αν και έχει 
χαρακτηρίσει επίσημα 239 «ειδικές 
ζώνες διαχείρισης», ωστόσο δεν 
έχει προχωρήσει σε ενέργειες που 
απαιτούνται για να επιτευχθεί η 
ουσιαστική προστασία των περιοχών 
αυτών. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι 
«η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία 
δύο μηνών για να απαντήσει. Δια-
φορετικά, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να παραπέμψει την 
υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.».

Πρέπει να σημειωθεί πως ο 
επιθυμητός χαρακτηρισμός των 
προστατευόμενων περιοχών (που 
συνεπάγεται αλλαγή στο καθεστώς 
προστασίας τους) έχει γίνει ήδη 
από το 2010. 

Επίσης από το 1986 έως σήμερα 
έχουν χρηματοδοτηθεί από την 
Ε.Ε. περισσότερες από 100 ειδικές 
περιβαλλοντικές μελέτες (ΕΠΜ), 
ωστόσο παραμένουν στα συρτάρια 
του υπουργείου Περιβάλλοντος 
χωρίς να έχουν εγκριθεί. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, 

στην προσπάθειά του να κλείσει με 
συνολικό τρόπο το κενό, στα τέλη 
της προηγούμενης χρονιάς προκή-
ρυξε διαγωνισμό που αφορά την 
ανάθεση σε ιδιώτες της εκπόνησης 
ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, 
σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων 
και σχεδίων διαχείρισης για όλες 
τις περιοχές Natura. Με δεδομένο 
ότι τα αποτελέσματα αναμένονται 
το νωρίτερο σε δύο τρία χρόνια, 
το πιθανότερο είναι ότι η Ελλάδα 
θα παραπεμφθεί τελικά στο Ευρω-
δικαστήριο.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έστειλε προειδοποίηση στη χώρα 
μας καθώς δεν έχει ενσωματωθεί 
ακόμα στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 
2015/652 για την ποιότητα βενζίνης 
και ντίζελ. 

Στην οδηγία αυτή θεσπίζεται ως 
στόχος να έχει μειωθεί, έως το τέλος 
του 2020, κατά τουλάχιστον 6% η 

ένταση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα παρεχόμενα 
καύσιμα.

(Πηγή: Η Καθημερινή, 
9/3/2018)

Δεν θα είναι η πρώτη φορά 
που η παραπομπή στο Ευρωδικα-
στήριο είναι δεδομένη. Αυτό έχει 
γίνει πολλές φορές (σκουπίδια, 
νερά, αέρας, βιομηχανίες κλπ.) 
Όμως για τον Τουρισμό μας, 
που κοπτόμαστε – και δίκαια 
– τόσο πολύ, οι ζώνες που ανα-
φέρονται στο δημοσίευμα είναι 
κράχτες τουριστών. Όμως τα 
8 εκατομμύρια ευρώ για τις 
προαναφερόμενες μελέτες, είναι 
προϊόν της υπερ…φορολόγησης 
των Ελλήνων. Εν τούτοις, αγρόν 
αγοράσατε, κύριε Φάμελλε, με 
τα λεφτά μας. 

Αίσχος!

Καταστρέφεται  
το δάσος της Φολόης

Στόχος λαθροϋλοτόμων έγινε ένα 
από τα σημαντικότερα αυτοφυή δάση 
της Ευρώπης, το δρυοδάσος της Φολόης 
στην ορεινή Ηλεία. 

Σύμφωνα με τις ενδείξεις οι λαθροϋ-
λοτόμοι, φέρεται να ενήργησαν εκδικη-
τικά στις μηνύσεις που έχει υποβάλλει 
το Δασαρχείο Πύργου για την παράνομη 
υλοτομία. Στο συγκεκριμένο δάσος, 
υλοποιείται το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 
πρόγραμμα ICPForest, το οποίο, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρακολουθεί την κατάσταση των δασών 
της Ευρώπης. Ο σκοπός του προγράμ-
ματος αυτού είναι η παρακολούθηση 
επιλεγμένων δασών για τη συλλογή 
στοιχείων και μετρήσεων που έχουν 
σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση 
και τις δασικές πυρκαγιές. 

Ο δασάρχης Πύργου, με δηλώσεις 
του, τονίζει πως στο σημείο που κόπη-
καν τα δέντρα δεν μπορεί κάποιος να 
τα εκμεταλλευτεί και επέρριψε ευθύνες 
στους τοπικούς παράγοντες για την 
ανοχή ή την απάθεια τους στην παρά-
νομη υλοτομία.

(Πηγή, Ύπαιθρος, 9/3/2018)

Είναι τραγικό να καταστρέφουμε 
την περιβαλλοντική και πολιτιστική 
μας κληρονομιά και κανένας να 
μην τιμωρείται! Το ΠΑΚΟΕ, σε μια 
μελέτη του για το «μοναδικό» δάσος 
της Φολόης, έχει καταγράψει πέντε 
(5) μοναδικά είδη δέντρων. Η Ε.Ε. 
δίνει, απλά, λεφτά και οι «επιτήδει-
οι» τα παίρνουν, με αποτέλεσμα τα 
μοναδικά δάση να πηγαίνουν για 
κάψιμο σε τζάκια. Αίσχος!

Ανεπανόρθωτη ζημιά στο οικοσύ-
στημα, καταγγέλλει ο αντιδήμαρχος 
Αιτωλικού, Ανδρέας Κότσαλος, αλλά 
και κάτοικοι της περιοχής, εξαιτίας της 
υπερχείλισης της λίμνης Λυσιμαχείας, 
από τις 26 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα 
να διοχετεύεται γλυκό νερό στη λιμνο-
θάλασσα, που εκτός των άλλων, είναι 
και μικροβιακά επιβαρυμένο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, κάτι 
παρόμοιο είχε συμβεί και πριν από πολ-
λά χρόνια και το υδάτινο οικοσύστημα 
της λιμνοθάλασσας δεν επανήλθε ποτέ 
στην πρότερη κατάστασή του, απλώς 
κατάφερε να ισορροπήσει μερικώς. 
Ζητάει δε από την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, να δώσει άμεσα μια λύση γιατί, 
αν καθυστερήσει λίγο ακόμα, τότε θα 
είναι πολύ αργά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικοσύ-
στημα έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, σύμφωνα και με έγγραφο του 
Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
όπου αναφέρει ρητά ότι τα γλυκά νερά 
δημιουργούν δραματικές συνθήκες που 
οδηγούν στο θάνατο των ψαριών. Τέλος, 
ο αντιδήμαρχος, με εντολή του Δημάρ-
χου της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου 
Ν. Καραπάνου, πρόκειται να καταθέσει 
πλήρη φάκελο, που θα περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία στην Εισαγγελία Μεσο-
λογγίου, προκειμένου να επιληφθεί της 
κατάστασης.

(Πηγή: Ύπαιθρος, 9/3/2018)
Το ΠΑΚΟΕ, για πολλοστή φορά, 

καταγγέλλει την εγκληματική αδια-
φορία των «δήθεν» υπευθύνων για 
τόσο σοβαρά προβλήματα, όπως είναι 
αυτό της λίμνης του Μεσολογγίου, 
φυσικού μνημείου της χώρας αλλά 
και διεθνούς πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Έλεος, κύριοι!

Περιβαλλοντική υποβάθμιση της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
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Μόλις 100 εταιρείες παραγωγής ορυκτών 
καυσίμων, ευθύνονται για το 71% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την έκθεση 
«Carbon Majors», την πρώτη διεθνή μελέτη που 
συνέλεξε και πολύ μεγάλο διάστημα (1988-2017), 
αξιολόγησε και παρουσίασε στοιχεία σε επίπεδο 
εταιριών-παραγωγών και όχι κρατών.

Ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης 
CDP η οποία διοργάνωσε την έρευνα σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Ευθύνης για το Κλίμα, Πέδρο 
Φαρία, τονίζει ότι αυτό σημαίνει ότι «η συνολική 
λύση στο πρόβλημα των παγκόσμιων εκπομπών 
άνθρακα ίσως βρίσκεται στα χέρια ενός μικρού 
αριθμού παραγωγών ορυκτών καυσίμων». Ο 
στόχος της έρευνας είναι στο να κατανοήσουν οι 
επενδυτές το συνολικό μέγεθος του ενεργειακού 
αποτυπώματος και να συνεισφέρουν στον περιο-
ρισμό των αερίων ρύπων.

Στον πίνακα των δέκα κορυφαίων ρυπογόνων 
παραγωγών, μερικές φορές οι εταιρίες ενός κρά-
τους εμφανίζονται συνολικά κάτω από το όνομα 
της χώρας, όπως στην περίπτωση της Κίνας που 
κατέχει τη θλιβερή πρώτη θέση. 

Σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε, οι 
πέντε πρώτες εταιρείες με ετήσιο μέσο όρο αερίων 
θερμοκηπίου για το διάστημα 1988-2017, είναι οι 
ακόλουθες: Κίνα (άνθρακας) με ποσοστό 14,32%, 
Aramco (κρατική εταιρία πετρελαίου της Σ. Αρα-
βίας) με ποσοστό 4,50%, Gazprom (Ρωσία) με 
3,91%, National Iranian Oil Co. (Ιράν) με 2,28% 
και Exxon Mobil Corp. (ΗΠΑ) με ποσοστό 1,98%.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως αν η εξόρυξη ορυκτών 
καυσίμων συνεχιστεί για τα επόμενα 25 χρόνια 

με τον ίδιο ρυθμό που σημειώθηκε την περίοδο 
1988-2017, η μέση θερμοκρασία παγκοσμίως 
θα σημειώσει άνοδο της τάξης των 40 Κελσίου 
μέχρι το τέλος του αιώνα που σημαίνει τεράστια 
περιβαλλοντική καταστροφή με επιδείνωση ακραί-
ων καιρικών φαινομένων, δημιουργία στρατιών 
προσφύγων και εξαφάνιση ειδών της πανίδας.

Επίσης, σύμφωνα με τον Μάικλ Μπράουν, 
επικεφαλής της αμερικανικής περιβαλλοντικής 
μη κυβερνητικής οργάνωσης Sierra Club, τίθεται 
ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα για όσους επενδύουν 
σε εταιρίες ορυκτών καυσίμων αφού ο κόσμος 
αποφεύγει τα ορυκτά καύσιμα και στρέφεται προς 
την καθαρή ενέργεια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα 
οι επενδύσεις αυτές να γίνονται ολοένα και πιο 
αβέβαιες και επισφαλείς.

(Πηγή: Documento, 11/3/18)
Για όλα τα παραπάνω, από το 1979 το 

ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται, φωνάζει ή παρεμβαί-
νει, επειδή πιστεύει ότι πάνω απ’ όλα είναι η 
ζωή στον πλανήτη και όχι η απλή επιβίωση. 
Όμως, στην Ελλάδα του 2018 επιμένουμε στη 
μαύρη ή γκρίζα ενέργεια!

100 εταιρείες παράγουν το 71% των αερίων του θερμοκηπίου

Η εμφάνιση των μεδουσών απο-
τελεί ένα τεράστιο πρόβλημα 
για τις περιοχές του Κοριν-

θιακού κόλπου. Το φαινόμενο που 
ήταν έντονο τα δυο τελευταία χρόνια 
και κυρίως πέρυσι, ήταν αποτρεπτικό 
για τους παραθεριστές, προκειμένου 
να απολαύσουν το μπάνιο τους, ενώ 
προέκυψε τεράστιο θέμα με την επι-
σκεψιμότητα στις περιοχές και εν γένει 
με τον εμπορικό τζίρο.

Πλήθος ημερίδων και συσκέψεων 
έχουν πραγματοποιηθεί για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, με τελευταία 
αυτήν που πραγματοποιήθηκε στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη 
συμμετοχή του προέδρου του Συνδέ-
σμου Προστασίας και Ορθολογικής 
Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου 
(Σ.Π.Ο.Α.), Σταμάτη Χαλβατζή και φορέ-
ων της τοπικής αυτοδιοίκησης των 
περιοχών. Τη σύσκεψη συγκάλεσαν 
από κοινού οι αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. 
Βοιωτίας και Φωκίδας κ.κ. Παπαθωμά 
και Κατσαγούνος, με τη συμμετοχή 
του αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ιωάννη Περγαντά, του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Βοιω-
τίας, Παναγιώτη Αγνιάδη και του 
αντιδήμαρχου Θηβαίων Αναστασίου 
Καμούτση.

Ο πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ενημέ-
ρωσε τους παριστάμενους για όλες τις 
ενέργειες και παρεμβάσεις που έγιναν 
από τον Σύνδεσμο το τελευταίο διά-
στημα για αυτό το θέμα, καθώς επίσης 
και για την προσπάθεια που κάνει για 

την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου 
της τοποθέτησης πλωτού φράγματος 
σε παραλία του Κορινθιακού, μετά 
τη σχετική τροποποίηση του νόμου 
έτσι ώστε να διαπιστωθεί στην πράξη 
εάν διασφαλίζεται η προστασία των 
λουομένων.

Σε περίπτωση που αυτό επιτευχθεί 
και υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, 

ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε την εξεύρε-
ση τρόπου χρηματοδότησης τέτοιων 
πλωτών φραγμάτων, εκ μέρους της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς 
επίσης και τη διευκόλυνση της Περι-
φέρειας προς τους ενδιαφερόμενους, 
για την επίσπευση της διαδικασίας 
αδειοδότησης.

(Πηγή: www.news247.gr)

Το ΠΑΚΟΕ έχει ασχοληθεί επα-
νειλημμένα με τον Κορινθιακό. 
Δυστυχώς όμως, η ρύπανση των 
τελευταίων χρόνων έχει φτάσει 
στο απροχώρητο. 

Εν τούτοις, τα μέτρα για την 
προστασία των παραλιών, ας τα 
αφήσουμε για μετά το 2020! Εξου-
σία να μας πετύχει!!

Πλωτά φράγματα στον Κορινθιακό  
για την αντιμετώπιση των μεδουσών



#97 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
για το 
Περιβάλλον 18 /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Ελληνικό Δημόσιο ύστερα 
και από σχετική επιστολή του 
αναπληρωτή υπουργού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλου, προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους  κατέθεσε  δύο εφέσεις  
κατά των αποφάσεων του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου με τις οποίες ακυρώ-
θηκαν πρόστιμα προς την Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε.   .

Πρόστιμα είχαν επιβληθεί για 21 
παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν κατά 
τη διενέργεια ελέγχων των Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος στις εγκατα-
στάσεις της Ελληνικός Χρυσός στον 
Μαντέμ Λάκκο και την Ολυμπιάδα 
και είχαν να κάνουν μεταξύ άλλων 
με πειριβαλλοντικές παραβάσεις:τη 
μη σύννομη εκ μέρους της εταιρείας 
μετακίνηση τοξικών προϊόντων, την 
απόκρυψη στοιχείων επικινδυνότητας 
προϊόντων και αποβλήτων από την 
αδειοδοτούσα αρχή, την ανεξέλεγκτη 
διαχείριση υγρών τοξικών αποβλήτων 
των επεξεργασιών τοξικών προϊόντων 
αλλά και παραβάσεις για διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν 
είχε άδεια. 

Συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις δια-
πιστώθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγ-
χων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος που ξεκίνησαν τον 
Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθη-
καν τον Αύγουστο του 2014. Μετά 
τη βεβαίωση της έκθεσης ελέγχου τον 
Ιανουάριου του 2015 και την πράξη 
βεβαίωσης από το τμήμα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας το 
Σεπτέμβριο του 2015, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος με κοινή απόφαση 
του υπουργού Π. Σκουρλέτη και του 

αναπληρωτή υπουργού Ι. Τσιρώνη 
επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 
1.734.000 ευρώ. 

Με τις υπ' αριθμ. 22056/2017 και 
22065/2017 αποφάσεις του 25ου Τρι-
μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών ακυρώθηκαν τα πρόστιμα για 
τυπικούς λόγους με το σκεπτικό ότι η 
διοίκηση καθυστέρησε 33 μήνες να τα 

καταλογίσει .Οι δύο προσβαλλόμενες 
αποφάσεις δεν αμφισβητούν τα αποτε-
λέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων 
και τις περιβαλλοντικές παραβάσεις αλλά 
περιορίζουν το βασικό σκεπτικό τους 
στην πάροδο του «εύλογου χρονικού 
διαστήματος» των 33 μηνών, κατά το 
οποίο η Διοίκηση όφειλε να είχε απο-
στείλει τις αποφάσεις των προστίμων.

Το ΠΑΚΟΕ περιμένει αντίστοιχες 
αποφάσεις για αγωγές που έχει 
υποβάλει και έχουν εκδικασθεί σε 
βάρος της «Ελληνικός Χρυσός»  για 
τις παράνομες δραστηριότητές της 
(αφανισμό δάσους και τσιμεντάρι-
σμα αγροτικών δασικών δρόμων, 
ρύπανση εδαφών και υπόγειων 
νερών κ.ά).

Δε θα πληρώσει η Ελληνικός Χρυσός 
για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις

Η Avaaz έχει συγκεντρώσει μέχρι 
στιγμής 720.000 υπογραφές πλησιά-
ζοντας το στόχο του 1.000.000 στην 
προσπάθεια να αποτραπεί το άνοιγμα 
χρυσωρυχείου στον Αμαζόνιο.

Το ψήφισμα, συγκεκριμένα, ανα-
φέρει:

«Πανίσχυρη πολυεθνική θέλει ν’ 
ανοίξει γιγάντιο υπαίθριο χρυσω-
ρυχείο στην καρδιά του Αμαζονίου 
αλλά ιθαγενείς φυλές αντιστέκονται 
κι ένα δικαστήριο μόλις ανέβαλε την 
άδεια. Αν καταφέρουμε τους βασικούς 
επενδυτές να εγκαταλείψουν το έργο, 
μπορούμε να αποτρέψουμε αυτόν τον 
οικολογικό εφιάλτη. Ας στηρίξουμε 
τους προστάτες του Αμαζονίου!»

Από την ομάδα του Avaaz έγινε 
γνωστό ότι η εξορυκτική εταιρεία έχει 
σχεδόν όλες τις άδειες που χρειάζεται 
αλλά οι ιθαγενείς κοινότητες έχουν 
καταφέρει μέσω δικαστηρίων να 
αναβάλουντο έργο. Και το κόστος 
της καθυστέρησης πιέζει τους 
επενδυτές να εγκαταλείψουν 
το έργο. 

Επιπλέον, σύμφωνα με ειδικούς 
η μεγαλύτερη επενδύτρια του ορυ-
χείου, η Agnico Eagle Mines, 
ενδιαφέρεται για τη διεθνή εικόνα 
της ως πρωτοπόρου στη βιωσι-
μότητα και συγκεντρώνοντας τη 
δημόσια προσοχή πιθανότατα να 
σταματήσει τη χρηματοδότηση 

του έργου. Αν με 1 εκατ. υπογραφές 
παραδοθεί το ψήφισμα στους 
μετόχους της στην ετήσια συνε-
δρίασή τους στο Τορόντο σε λίγες 
εβδομάδες, καθιστώντας σαφές 
πόσο καταστροφικό είναι το έργο 
που χρηματοδοτούν, είναι δυνατόν 
να σταματήσει το παρανοϊκό έργο.

Εννιά αυτόχθονες φυλές και εκα-
τοντάδες παραδοσιακές κοινότητες 
ζουν σε αυτήν την περιοχή. Μία 
από τις φυλές μόλις πρόσφατα 
ήρθε σε επαφή με το σύγχρονο 
πολιτισμό και τώρα πέφτει κατευ-
θείαν στα βαθιά στη μάχη για την 
επιβίωσή της .Και, αν προχωρήσει ο 
ορυχείο, θα χρειαστεί να χτίσουν κι 

ένα φράγμα, που θα συγκρατεί ένα 
βουνό χημικών αποβλήτων, σχε-
δόν στο μέγεθος του Λυκαβηττού. 
Το 2015 μια παρόμοια, μικρότερη, 
κατασκευή έσπασε, σκοτώνοντας 
19 ανθρώπους και χύνοντας σε 
ποτάμια και θάλασσα τόση τοξική 
λάσπη που αντιστοιχεί σε 20.000 
ολυμπιακές πισίνες. 

Κι ο μηχανικός που τότε είχε 
πει ότι το φράγμα ήταν «100% 
ασφαλές» είναι τώρα υπεύθυνος 
για την έκθεση ασφαλείας αυτού 
του ορυχείου! 

Το ΠΑΚΟΕ υπερψηφίζει όλα 
τα κείμενα του Avaaz. Εσύ τι 
κάνεις;

Συλλογή υπογραφών εναντίον τοξικού χρυσορυχείου στον Αμαζόνιο
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Με αφορμή την ανατροπή 
φορτηγού με τοξικά απόβλητα 
της «Ελληνικός Χρυσός» στα 

Αρχαία Στάγειρα, το Γραφείο Επικοι-
νωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του 
Δήμου Αριστοτέλη στην Χαλκιδική,  
δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία 
στηλιτεύει την παραβίαση νόμων και 
των όρων λειτουργίας από τη συγκε-
κριμένη εταιρεία, επισημαίνοντας 
παράλληλα τη μη τήρηση από τη μεριά 
της εταιρίας της προβλεπόμενης Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και αγνόηση Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων για την κατασκευή του 
ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα. Η Δημοτική 
Αρχή, καλεί το ΥΠΕΝ να ανακαλέσει 
άμεσα την παράνομη αδειοδότηση 
του ΧΥΤΕΑ και να δώσει ένα τέλος 
στις επεκτάσεις των καταστροφικών 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη 
Β.Α. Χαλκιδική.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Επι-
κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη έχει 
ως εξής:

«Για τη Δημοτική Αρχή του Δήμου 
Αριστοτέλη, δεν αποτελεί έκπληξη το 
νέο «ατύχημα» που συνέβη το απόγευμα 
του Σαββάτου 10 Μαρτίου 2018, κατά 
το οποίο φορτηγό που μετέφερε τοξικά 
απόβλητα της «Ελληνικός Χρυσός» 
ανετράπη στην περιοχή των Αρχαίων 
Σταγείρων με αποτέλεσμα δεκάδες 
τόνοι τοξικών αποβλήτων να χυθούν 
στο δρόμο. Και δεν αποτελεί έκπληξη 
γιατί αφενός τέτοια «ατυχήματα» έχουν 
ξανασυμβεί και στο παρελθόν καθώς 
εκατοντάδες δρομολόγια μεγάλων φορ-
τηγών πραγματοποιούνται καθημερινά 
σε ένα δρόμο που βρίσκεται σε άθλια 
κατάσταση λόγω κυρίως αυτής της 
πολύ αυξημένης κυκλοφορίας φορ-
τηγών. Αφετέρου ήταν αναμενόμενο, 
γιατί για τη συγκεκριμένη εταιρεία η 
παραβίαση των νόμων και των όρων 
λειτουργίας της αποτελεί καθημερινή 
πρακτική. 

Tα απόβλητα

Για τη συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα, δηλαδή τη μεταφορά τοξικών 
αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις 
της Ολυμπιάδας στο Χώρο Υγειονομι-
κής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα, η «Ελληνικός 
Χρυσός» ήταν και είναι υποχρεωμένη 
να χειρίζεται τα απόβλητα ως τοξικά. 
Δηλαδή, αυτά πρέπει να μεταφέρονται 
μέσα σε κλειστά κιβώτια (container), τα 
φορτηγά να φέρουν σημάνσεις για την 
επικινδυνότητα του φορτίου κτλ. Τίποτε 
από αυτά δεν τηρούσε και δεν τηρεί η 
εταιρεία όπως και δεν έχει προχωρήσει 
στη συντήρηση του οδικού δικτύου 
όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει.

Η «Ελληνικός Χρυσός» έχει να επι-
δείξει συνεχή παραβατικότητα, η οποία 
έχει καταγραφεί από τους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος και άλλες αρμόδιες 

Υπηρεσίες και έχει καταγγελθεί επανει-
λημμένα από κατοίκους και τη Δημοτική 
Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη. Επιπλέον, 
ενώ η «Ελληνικός Χρυσός» αποδεδειγ-
μένα δεν τήρησε τους προβλεπόμενους 
από τη ΜΠΕ και την ΚΥΑ ΑΕΠΟ όρους 
και προδιαγραφές για την κατασκευή 
του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα στον οποίο 
σχεδιάζεται να αποτεθούν περί τα δέκα 
εκατομμύρια τοξικά απόβλητα, το ΥΠΕΝ 
προχώρησε σε (εξάμηνη) «προσωρινή» 

αδειοδότηση λειτουργίας του ΧΥΤΕΑ 
το Σεπτέμβριο του 2017.  Η απόφαση 
αυτή είναι καταφανώς παράνομη και 
για αυτό το λόγο κάτοικοι της περιοχής 
έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας.

Όμως το ΥΠΕΝ, παραβλέποντας την 
καταγεγραμμένη παραβατικότητα της 
Εταιρείας και τις σοβαρές συνέπειές 
της, αξιολογεί θετικά τις μέχρι τώρα 
δραστηριότητες της «Ελληνικός Χρυσός» 

και για αυτό την επιβραβεύει παραχω-
ρώντας, πριν από λίγες ημέρες, μια 
ακόμη παράνομη «προσωρινή» άδεια 
λειτουργίας του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα 
για ακόμη ένα εξάμηνο.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αρι-
στοτέλη, έχοντας την ευθύνη για την 
ποιότητα ζωής και την ευημερία των 
δημοτών και εκφράζοντας τη βούληση 
της πλειονότητάς τους, απαιτεί  αφενός 
από το ΥΠΕΝ να ανακαλέσει άμεσα την 
παράνομη αδειοδότηση του ΧΥΤΕΑ 
Κοκκινόλακκα και αφετέρου από την 
Κυβέρνηση συνολικά να βάλει επιτέλους 
ένα οριστικό τέλος στην καταστροφική 
επέκταση της μεταλλευτικής δραστη-
ριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική».

(Πηγή: Τύπος Χαλκιδικής, 
14/3/2018)

Η αμαρτία της «Ελληνικός Χρυ-
σός», από τότε που ξεκίνησε, δεν 
έχει όρια. Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο 
στους αγώνες για την προστασία 
του περιβάλλοντος, έχει πραγματο-
ποιήσει αναφορές και αγωγές και 
το όποιο χρηματικό αποτέλεσμα 
αυτών, θα είναι πρόσφορο στο 
περιβάλλον και στους κατοίκους 
για να αποκατασταθούν οι ζημιές 
που έχει προκαλέσει η αδηφάγα 
πολιτική της «Ελληνικός Χρυσός». 
Είναι απαράδεκτο όμως να συζητάμε 
για προστασία του περιβάλλοντος, 
όταν η υποβάθμισή του ολοένα – 
καθημερινά - αυξάνεται.

«Ελληνικός Χρυσός»: Η αμαρτία
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Σε διαδήλωση κατά των σχεδίων 
της «Ελληνικός Χρυσός»  τα ΜΑΤ 
επιτέθηκαν στους συμμετέχοντες 

και σημειώθηκαν τραυματισμοί.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αριστοτέλη, 

Λευτέρης Βαλσάμης, που συμμετείχε 
στην κινητοποίηση στις 15 Απριλίου, 
διαψεύδει τις δηλώσεις της ΕΛ.ΑΣ. 
ότι δεν υπήρξαν εντάσεις: “Καθώς η 
πορεία πλησίαζε στο εργοτάξιο από το 
δρόμο, περίπου 50 μέτρα μακριά μας 
σταμάτησαν τα ΜΑΤ. 

Ακολούθησε ένταση. Έβλεπα να 
χτυπάνε γυναίκες και να σπρώχνουν 
παιδιά. Προσπάθησα να παρέμβω, για 
να εκτονωθεί η κατάσταση, κι έκανα από 
μακριά νοήμα στον επικεφαλής, έναν 
ταξίαρχο. Εκείνος έδειξε να ανταπο-
κρίνεται. Όταν όμως βρέθηκα ανάμεσα 
στους αστυνομικούς, ένας με έσπρωξε, 
ενώ μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 
έσκασε δίπλα στο αυτί μιας κοπέλας», η 
οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κι 
ενώ τα ΜΑΤ χτυπούσαν με γκλομπ, οι 
διαδηλωτές χρησιμοποιούσαν μπογιές 
και τοποθέτησαν οδοφράγματα με τα 
κομμένα από την Eldoradο δέντρα.

Οι κάτοικοι αντιδρούν στο περι-
βαλλοντικό έγκλημα που συντελείται 
στην περιοχή από την εταιρεία «Ελλη-
νικός Χρυσός».  Μια περιοχή συνολικά 
317.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων 
το 92% είναι δάσος με εμπεριεχόμενο 
μεταλλευτικό πλούτο που με τις σημε-
ρινές τιμές των μετάλλων έχει αξία 
περίπου 50 δις ευρώ. Η περιοχή της 
Κασσάνδρας διαθέτει τρεις μεταλλευ-
τικές μονάδες: Του Στρατωνίου, της 
Ολυμπιάδας και των Σκουριών.

Μετάλλευμα  
στην Ολυμπιάδα

Αντίθετα με το μετάλλευμα στην 
Ολυμπιάδα, αυτό των Σκουριών εμπε-
ριέχει χαλκό και χρυσό και είναι ευκο-
λοκατέργαστο, αφού δεν χρειάζεται η 
χρήση του κυανίου (μέθοδος εξαιρετικά 
επικίνδυνη για το περιβάλλον και την 
υγεία του ανθρώπου), προκειμένου να 
γίνει η διάσπαση. 

Η ανάκτηση του χρυσού, όταν δεν 
υπάρχει αρσενοπυρίτης, γίνεται με τη 
μέθοδο της πυρομεταλλουργίας ή αλλιώς 
με τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης, δια-
δικασία που είναι απολύτως ασφαλής 
και θεωρητικά η εταιρεία «Ελληνικός 
Χρυσός» θα μπορούσε να εξορύξει το 
μετάλλευμα και να προχωρήσει στη 
διάσπαση του με αυτή τη διαδικασία. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι 
υπάρχει μόνο ένα εργοστάσιο επεξερ-
γασίας των μεταλλευμάτων και των 
δύο μεταλλείων. Επομένως, η εταιρεία 
είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει 
μία από τις δύο μεθόδους: ή αυτή της 

κυάνωσης, η οποία έχει απορριφθεί 
ως εξαιρετικά επικίνδυνη από το ΣτΕ 
ή αυτή της ακαριαίας τήξης.

Κατόπιν προσφυγής του Δημοσίου 
στη Διαιτησία με στόχο να "εξακριβώσει 
εάν διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέ-
ρον μέσω της εγχώριας αξιοποίησης 
του ορυκτού πλούτου της περιοχής και 
σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς όρους και προδια-
γραφές",η διαιτησία ξεκίνησε επίσημα 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, με στόχο να 
διαπιστωθεί εάν η θυγατρική εταιρεία 
της Eldorado Gold τηρεί τη σύμβαση 
μεταβίβασης των μεταλλευτικών δικαι-
ωμάτων των μεταλλείων Κασσάνδρας 
(Ολυμπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι). 

Η απόφαση της Διαιτησίας τον 
Απρίλιο απέρριψε το αίτημα του ελλη-
νικού δημοσίου σύμφωνα με το οποίο 
η τεχνική μελέτη για το εργοστάσιο 
μεταλλουργίας στη θέση Μαντεμ Λάκ-
κος παραβιάζει τη σύμβαση παραχώ-
ρησης των μεταλλείων.

 Λίγο πριν την απόφαση της Διαι-
τησίας,  η εταιρεία με την «Τεχνική 
Έκθεση Σκουριών» της Eldorado Gold 

(μητρική εταιρεία της «Ελληνικός 
Χρυσός» που δημοσιοποιήθηκε 29-3ου 
2018 μόνο στο εξωτερικό, ομολο-
γεί ευθέως ότι εφαρμόσιμη μελέτη 
μεταλλουργίας δεν υπάρχει και ότι 
εγκαταλείπει την παραγωγή καθαρών 
μετάλλων στην Ελλάδα που είναι συμ-
βατική της υποχρέωση.

Μετά την απόφαση της Διαιτησίας, 
ερώτημα αποτελεί τι μέλλει γενέσθαι 
με τις προσφυγές που έχει καταθέσει η 
Ελληνικός Χρυσός στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, 
την ακύρωση των από 5/7/2016 και 
2/11/2016 αποφάσεων Σκουρλέτη (τότε 
ΥΠΕΝ) με τις οποίες απορρίφθηκε 
η τεχνική μελέτη "Μεταλλουργικής 
Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θεϊκού 
οξέος Μαντέμ Λάκου”.

Οι συγκεκριμένες προσφυγές θα 
εκδικαστούν στις 5 Δεκεμβρίου 2018, 
με πηγές της εταιρείας να υποστηρί-
ζουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι 
πλήρης, σε αυτή τη φάση, δηλαδή 
της αδειοδοτικής διαδικασίας, και θα 
εμπλουτιστεί προκειμένου το έργο να 
εισέλθει στην φάση της κατασκευής.

Ωστόσο, μετά την απόφαση της 
Διαιτησίας, τα δεδομένα δεν αποκλεί-
εται να αλλάξουν και για τις εκκρεμείς 
αυτές προσφυγές στο ΣτΕ.

 Από τις ενέργειες που θα πραγμα-
τοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
μετά τη θετική για την Ελληνικός 
Χρυσός απόφαση της Διαιτησίας 
εξαρτάται εάν το έργο στις Σκουριές, 
που βρίσκεται σε αναστολή από τις 
9 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει εκ νέου. 

Εκτός του τρόπου με τον οποίο 
θα επεξεργάζεται το μετάλλευμα οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι 
τεράστιες  και λόγω  μεγέθους του 
κρατήρα, του αριθμού των αποβλή-
των, των χώρων απόθεσής τους και 
αποψίλωσης του δάσους. Σύμφωνα 
με τους αντιδρώντες κατοίκους, στο 
όρος Κάκαβος έχουν είδη κοπεί, στο 
πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, 
400-500 στρέμματα παρθένου δάσους, 
ενώ αναμένεται να κοπούν συνολικά 
4.500 στρέμματα.

Το ΠΑΚΟΕ έχει δικάσει την 
«Ελληνικός Χρυσός» γι’ αυτές της 
συμπεριφορές τις.

Τα ΜΑΤ τραυμάτισαν διαδηλωτές κατά  
των μεταλλείων της «Ελληνικός Χρυσός»

20η σελ. Στην τελευταία 
παράγραφο να διορθωθεί η λέξη 
της με τη λέξη τις
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Πρόληψη και απαγόρευση – 
Η αδιαφορία  
στο μεγαλείο της!

Με ανακοίνωσή της, η Αντιδημαρχία ύδρευ-
σης του Δήμου Πολυγύρου, καλεί τους πολίτες 
να μην πίνουν νερό της βρύσης, εξαιτίας του 
συνεχιζόμενου γεωλογικού προβλήματος σε 
συνδυασμό με τις παλιές γεωτρήσεις. 

Η ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας έχει ως εξής:
«Λόγω του συνεχιζόμενου γεωλογικού προ-

βλήματος, σε συνδυασμό και με τις υφιστάμενες 
από παλιά (πέραν τις 20ετίας) δυο γεωτρήσεις 
στην περιοχή «Βατόνια», με εντολή του Δημάρχου 
ξεκινά σειρά παρεμβάσεων για την επίλυση του 
προβλήματος. Έχει ήδη ξεκινήσει ο καθαρισμός 
της νέας εφεδρικής γεώτρησης, έργο που πρό-
σφατα υλοποιήθηκε, και σε συνδυασμό και με 
τη νέα γεώτρηση στην περιοχή του δασαρχείου, 
που καλύπτει χωρίς προβλήματα ολόκληρο τον 
νότιο Πολύγυρο, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα, που έχει παρουσιαστεί στην ύδρευ-
ση στο βόρειο τμήμα της πόλης του Πολυγύρου.

Στο μεταξύ αναμένεται και η έλευση κλιμα-
κίου του Ι.Γ.Μ.Ε, για την παρακολούθηση του 
προβλήματος. Παράλληλα θα ληφθεί μέριμνα, 
ώστε αν απαιτηθεί, να γίνουν κι άλλες δυο νέες 
γεωτρήσεις, με τελικό σκοπό ο Πολύγυρος με το 
νέο δίκτυο ύδρευσης, που απέκτησε τα τελευταία 
χρόνια, και τις νέες γεωτρήσεις να μην αντι-
μετωπίσει στο μέλλον οποιαδήποτε πρόβλημα 
σε ότι αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την 
ποσότητα του νερού.

Τα συνεργεία του δήμου από το περασμένο 
Σάββατο, καθαρίζουν το νερό της εφεδρικής 
γεώτρησης καθώς επίσης και τις δεξαμενές με 
σκοπό τη σύνδεση πλέον της νέας γεώτρησης 
στο δίκτυο ύδρευσης. Σε αναμονή των παρεμ-
βάσεων αλλά και των χημικών αναλύσεων του 
νερού, για προληπτικούς λόγους καλούνται οι 
κάτοικοι, που διαμένουν στην περιοχή του άνω 
Πολυγύρου να μην χρησιμοποιούν για πόση το 
νερό της βρύσης».

(Πηγή: Τύπος Χαλκιδικής, 13/3/18)
Η ανακοίνωση για απαγόρευση, γράφεται 

σε λίγα λεπτά και είναι λίγες σειρές. Όμως, 
εάν δεν δίνεται εναλλακτική λύση (δωρεάν 
εμφιαλωμένα νερά, ύδρευση από άλλες πηγές 
με υδροφόρες και άλλα, αυτή η απαγόρευ-
ση είναι μόνο λεκτική, επειδή οι κάτοικοι 
πληρώνουν το νερό! Έτσι, Δήμαρχε πρέπει 
άμεσα να δώσεις ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ λύση!

Πόσιμο νερό από ανακύκλωση λυμάτων
Στα ανακυκλωμένα 

λύματα για πόσιμο νερό 
θα αναγκαστούν να στρα-
φούν πολλοί Αυστραλοί 
καθώς, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις, μέσα στην επόμε-
νη δεκαετία η χώρα τους 
θα αντιμετωπίσει σοβαρό 
πρόβλημα λειψυδρίας. 
Εάν συνεχιστεί ο σημε-
ρινός ρυθμός ανάπτυξης 
προβλέπεται ότι μέσα στα 
επόμενα σαράντα χρόνια 
ο πληθυσμός της Αυστραλίας θα ξεπεράσει τα 
40 εκατ. κατοίκους με το Σίδνεϋ να είναι η πιο 
κατοικημένη πόλη της χώρας. 

Έτσι, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρίας 
ύδρευσης της Αυστραλίας, Άνταμ Λόβελ, για να έχει 
η χώρα ανταγωνιστικές και βιώσιμες πόλεις, πρέπει 
να υιοθετηθεί η μέθοδος της επαναχρησιμοποίη-
σης του νερού. Αυτό το ενδεχόμενο φαντάζει πιο 
κοντινό για τις μικρότερες πόλεις της ενδοχώρας, 
όπου η αφαλάτωση δεν αποτελεί επιλογή και ως 
εκ τούτου η κατανάλωση ανακυκλωμένου νερού 
ενδέχεται να αρχίσει νωρίτερα. 

Τα αποθέματα του ταμιευτήρα νερού που προ-

μηθεύει το Σίδνεϋ αρκούν 
για τέσσερα χρόνια, αλλά 
εάν μέσα σε αυτό το διά-
στημα αυξηθεί παραπάνω 
ο πληθυσμός, επαρκούν 
μόνο για μια διετία. 

Τέλος, σύμφωνα με 
τον υπεύθυνο, και η 
μέθοδος της αφαλάτωσης 
θεωρείται μια παρωχη-
μένη μέθοδο καθώς η 
αύξηση του πληθυσμού 
ναι μεν παρατηρείται 

στις παράκτιες πόλεις, αλλά μακριά από την ακτή 
το πρόβλημα παραμένει αφού το νερό είναι μη 
συμπιέσιμο υλικό, βαρύ και αρκετά ακριβό για να 
μπορεί να μεταφερθεί στο εσωτερικό της χώρας.

(Πηγή: Δημοκρατία, 20/3/2018)

Όταν το νερό που χρησιμοποιούμε φτάνει 
μόλις το 1% των επιφανειακών νερών και 
απ’ αυτά, μόλις το 7% έρχεται στο σπίτι μας, 
πιο φρόνιμο θα ήταν αυτή η ανακύκλωση 
να χρησιμοποιηθεί στις βιομηχανικές δρα-
στηριότητες και όχι στα πειραματόζωα που 
λέγονται … άνθρωποι!

Επί 2,5 χρόνια ο δήμαρ-
χος Φυλής, Χρ. Παππούς, 
απέκρυπτε τις μελέτες με 

τις τρομακτικές συγκεντρώσεις 
ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του 
ΧΥΤΑ Φυλής, όπως καταγγέλλει 
ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
«Δυτικό Μέτωπο».

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος 
είχε παραγγείλει τις μελέτες για 
τις συγκεντρώσεις των ρύπων τον 
Οκτώβριο του 2015, όπου μεταξύ 
άλλων, οι μελετητές διαπίστω-
σαν συγκέντρωση ραδιενεργών 
στοιχείων της παλιάς ανενεργής 
χωματερής. Έτσι, πρότειναν στο 
δήμαρχο να απευθυνθεί στην 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για περαιτέρω 
έρευνα, κάτι που το έπραξε με 
καθυστέρηση 2,5 χρόνων και 
μόνον αφού υπήρξαν καταγγελίες.

Στις 28 Μαρτίου, ο κ. Παππούς 
απάντησε στις αποκαλύψεις της 
«Εφημερίδας των Συντακτών» 
επικαλούμενος έγγραφο της 
ΕΕΑΕ, όπου τα συμπεράσματα 
των μελετών του 2015 κρίνονταν 
«μη επιστημονικά τεκμηριωμένα, 
αβάσιμα και ανυπόστατα». Στο 
έγγραφο όμως που κοινοποίησε ο 
δήμαρχος, έλειπαν δύο απαραίτη-
τες πληροφορίες: πότε ζητήθηκε 
η άποψη της ΕΕΑΕ και πότε αυτή 
απάντησε στο δήμαρχο.

Σχετικά με τα παραπάνω, το 
«Δυτικό Μέτωπο» απευθύνθηκε 
στην ΕΕΑΕ και πήρε τις εξής 
απαντήσεις:

• Το αίτημα του δημάρχου 
στην ΕΕΑΕ υποβλήθηκε στις 
20/3/2018, μια μέρα μετά τη 
συνάντησή του με μέλη της 
συλλογικότητας και δημοτικούς 
συμβούλους. Σε αυτήν τη συνά-
ντηση ο δήμαρχος ισχυρίστη-
κε ότι παρότι οι μελέτες είχαν 
εκπονηθεί, ο ίδιος δεν τις είχε 
στην κατοχή του. Σε παλαιότερη 
όμως συνάντηση είχε ισχυριστεί, 
σύμφωνα με το συντονιστικό, 
πως δεν υπήρχαν μελέτες.

• Η απάντηση της ΕΕΑΕ εστά-
λη στο δήμαρχο στις 28/3/18.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν 
ότι ο δήμαρχος περίμενε επί 2,5 
χρόνια να ανταποκριθεί στην 
πρόταση των μελετητών, στους 
οποίους ο ίδιος απευθύνθηκε 
τότε. Το «Δυτικό Μέτωπο» απαιτεί 
από το δήμαρχο να απολογηθεί 
για παράβαση καθήκοντος και 
σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων 
που συνδέονται με σοβαρότα-
τους κινδύνους για την υγεία 
των πολιτών. 

Τέλος, ο εισαγγελέας Περιβάλ-
λοντος, διαβεβαίωσε τα μέλη του 
συντονιστικού ότι θα επισπευσθεί 
η διαδικασία αναζήτηση του 
συνόλου των μελετών.

(Πηγή: Η Εφημερίδα  
των Συντακτών, 4/4/18)

ΧΥΤΑ Φυλής – Απόκρυψη 
μελετών από τον δήμαρχο
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Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αιγια-
λείας συνεχίζουν τον πολυήμερο 
αποκλεισμό του ΧΥΤΑ Αιγείρας, 

διεκδικώντας το οριστικό κλείσιμο και 
την περιβαλλοντική αποκατάσταση της 
χωματερής, που παρότι δεν δέχεται 
σκουπίδια λόγω του αποκλεισμού από 
τους κατοίκους, συνεχίζει να διοχετεύει 
τοξικά απόβλητα.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της 
περιοχής, εντοπίστηκε μια «πηγή 
δηλητηρίου», στο λαγκάδι που βρί-
σκεται κάτω από τη χωματερή από 
την οποία «βγαίνει ένα διαυγές υγρό, 
φαιοκίτρινου χρώματος, με σταθερή 
ροή. Δεν αυξομειώνεται με τις βροχές. 
Μερικές φορές βγαίνει θερμό και με 
ατμούς». Ήδη οι κάτοικοι το έχουν 
δώσει για ανάλυση και περιμένουν 
τα αποτελέσματα.

Η άδεια της συγκεκριμένης χωμα-
τερής, δυναμικότητας 7.500 τόνων 
που όμως, σύμφωνα με τους κατοί-
κους δέχεται περισσότερα από 25.000 
απορρίμματα το χρόνο, έχει λήξει 
από το 2014 και έκτοτε λειτουργεί με 
προσωρινές άδειες. Όσον αφορά τον 
αποκλεισμό της, οι κάτοικοι περιγρά-
φουν ένα ιδιαίτερα αγωνιστικό κλίμα 
με καθημερινές λαϊκές συνελεύσεις 
και ιδιαίτερη συμμετοχή της νεολαίας 
αλλά και συμπαράσταση από τους 
κατοίκους των γύρω περιοχών όπως 
της Ακράτας, του Αιγίου, του Διακοπτού 
και της Αχαϊας. 

Παρά τις συνεχείς αιτήσεις των 
κατοίκων στο Δήμαρχο Αιγιαλείας, να 
κηρύξει το δήμο σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, αυτός παραμένει αμετάπειστος 
και «επιδεικνύει την αδιαφορία του 
και τον αυταρχισμό του», στέλνοντας 
«σωρηδόν μηνύσεις», αφού μέχρι 
στιγμής 40 κάτοικοι έχουν μηνυθεί 
για παρακώλυση συγκοινωνιών. Ο Τρ. 
Οικονόμου, μέλος της επιτροπής των 

κατοίκων, δηλώνει στην «Εφημερίδα 
των Συντακτών» πως «Αν υπήρχε 
τρόπος να μηνύσουμε τον δήμαρχο 
για υποβάθμιση του αγώνα μας, θα 
το κάναμε. 

Είναι ντροπή να επικαλείται παρα-
κώλυση συγκοινωνιών για έναν αγώ-
να που έχει στόχο να αποτρέψει την 
καταστροφή που επιφέρει ένα έργο το 
οποίο όλοι οι δημοτικοί άρχοντες, και ο 
ίδιος ακόμα, λεηλάτησαν τόσα χρόνια, 
με αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη 
εστία ρύπανσης του Κορινθιακού». 
Στο δε πρόβλημα με τη συσσώρευση 
σκουπιδιών σε σημεία του δήμου, οι 
κάτοικοι σχολιάζουν πως ο δήμος έχει 
νοικιάσει κοντέινερ και μαζεύει μόνο 

τα σκουπίδια του Αιγίου, αφήνοντάς τα 
στο σταθμό μεταφόρτωσης στην Τέμενη, 
που έχει γίνει μια κανονική χαβούζα. 
Καταγγέλλουν, επίσης, το δήμαρχο 
ότι προ ημερών, εντελώς ανεύθυνα, 
παράτησε δημόσια περιουσία, αφού 
άφησε τρία απορριμματοφόρα γεμάτα 
με σκουπίδια στον ΧΥΤΑ μήπως και 
περάσουν. 

Οι κάτοικοι, φοβούμενοι προβο-
κάτσια, φώναξαν την αστυνομία με 
αποτέλεσμα να έρθει ένας αστυνομικός 
για να τα φυλάει. Οι κάτοικοι έχουν 
καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία 
θα εκδικαστούν στις 24 Απριλίου.

(Πηγή: Η Εφημερίδα των 
Συντακτών,13/3/2018 )

Το ΠΑΚΟΕ, χρόνια τώρα, δια-
μαρτύρεται για την επικίνδυνη 
κατάσταση που επικρατεί στην 
καθαριότητα και τη διαχείριση των 
σκουπιδιών στους Δήμους. Δυστυ-
χώς, πολλοί από αυτούς δεν έχουν 
τη διάθεση να λύσουν τα οξυμένα 
προβλήματα που δημιουργούνται 
από την ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και 
αδράνεια των τοπικών «αρχόντων».

Εν τούτοις, πολλές φορές, η 
πίεση από τους κατοίκους φέρνει 
προσωρινά, έστω, κάποιο αποτέ-
λεσμα. 

Αυτό όμως το πρόβλημα δημι-
ουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία!

Αιγείρα: Ο αγώνας συνεχίζεται

Λακωνία - Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αφυσσού αποκάλυψε τοξική «βόμβα»
Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αφυσσού αποκάλυψε 

τεράστια οικολογική καταστροφή. Την περιβαλλοντική 
«βόμβα» στον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περι-
οχής γύρω από τον ποταμο Κελεφίνα, καταγγέλλουν 
αγρότες και κτηματίες της περιοχής.

Ειδικά στο σημείο που η Κελεφίνα ενώνεται με 
τον Ευρώτα, δύσοσμα ρέματα μαύρου χρώματος με 
τοξικά λύματα που ρέουν στο πίσω μέρος του -υπό 
αποκατάσταση- ΧΑΔΑ καταστρέφουν αγροτικές 
περιουσίες, μολύνοντας και τον υδροφόρο ορίζοντα.

(Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 13/3/2018)

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα καταγγείλει 
τέτοια φαινόμενα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως, 
δυστυχώς, οι Περιφερειάρχες και οι τοπικές 
εξουσίες, σημασία δεν δίνουν! Χρειάζεται μια 
πιο δυναμική πολιτική, καθώς πιστεύουμε ότι 
οι κάτοικοι κάποτε θα αυτενεργήσουν.
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Στροφή 180ο του Δημάρχου Βόλου

Επικίνδυνες κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετά από τις έντονες διαμαρ-
τυρίες των πολιτών, έκανε 
πίσω τελικά ο δήμαρχος 

Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, όχι μόνο 
με την ΑΓΕΤ αλλά και με τη μονάδα 
SRF (solid recovered fuel), κατά την 
πεντάωρη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, όπου 
παραβρέθηκαν βουλευτές και εκπρό-
σωποι φορέων.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ και πρόεδρος 
του Συνδικάτου Μετάλλου «Μήτσος 
Παπαρήγας», Κώστας Στεργίου, κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να μην επιτρέ-
ψει στην ΑΓΕΤ να καίει επικίνδυνες 
ουσίες για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα 
πλαστικό που λειτουργεί σωρευτικά 
στον οργανισμό του ανθρώπου. 

Ο βουλευτής εξέφρασε τη δυσπιστία 
του στους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
του κράτους που βγάζουν επιτρεπτά 
όρια κατά παραγγελία και ζήτησε από 
τον Δήμο να βγάλει απόφαση πως 
δεν συμφωνεί, έτσι ώστε να πιεστεί 
η Κυβέρνηση αλλά και να μην έχει 
καμμία ευθύνη ο Δήμος για ό,τι συμβεί.

Ο Στέλιος Λημνιός, μέλος της «Επι-
τροπής Αγώνα Πολιτών», αφού χαρα-
κτήρισε θετική τη στάση της Δημοτι-
κής Αρχής που ευθυγραμμίζεται με 
τους πολίτες, ζήτησε αυτή να άρει τις 
μηνύσεις που έχει κάνει εναντίον των 
πολιτών, ενώ εξέφρασε τις ανησυχίες 
του σχετικά με τη βιωσιμότητα της 
μονάδας παραγωγής SRF, καθώς το 
υλικό αυτό έχει παραπάνω πλαστικό 
και δεν καίγεται στους κλιβάνους.

Από τη μεριά του Ιατρικού Συλ-
λόγου, ο Μάκης Τσάμης, τόνισε ότι 
μια μονάδα SRF πρέπει απαραίτητα 
να συνοδεύεται από εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό και έλεγχο, διότι διαφορε-
τικά είναι επικίνδυνη. Σύμφωνα με 
τον γιατρό, η ΑΓΕΤ πρέπει να εξηγήσει 
αν τηρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
ενώ, παράλληλα, αναμένουν και μια 
επιδημιολογική μελέτη χρηματοδο-
τούμενη από την εταιρεία, τον Δήμο 
και τις άλλες τοπικές βιομηχανίες. 
Τέλος, ο κύριος Τσάμης ζήτησε από 
τον δήμο να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ στην 
καύση SRF.

O εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής 
Πρωτοβουλίας χαρακτήρισε έγκλημα 
την απόφαση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος Σωκρ. Φάμελλου, να μεταφέρει 

SRF από άλλες χώρες ενώ και αυτός, 
κάλεσε το Δήμο να αντισταθεί στο 
εργοστάσιο παραγωγής SRF.

Απαντώντας, με τη σειρά του, ο 
δήμαρχος, Αχιλλέας Μπέος, μέσα 
σε έντονο κλίμα αντεγκλήσεων και 
διαμαρτυριών από τους παρευρισκό-
μενους, πρότεινε για άλλη μια φορά να 
γίνει διαπαραταξιακή και να ζητηθεί 
να απαγορευτεί με νόμο η καύση των 
απορριμμάτων. 

Πρότεινε επίσης να φέρει ο Δήμος 
4-5 απορριμματοφόρα έξω από το 
εργοστάσιο της ΑΓΕΤ η οποία δεν 
πρέπει να ξανακάψει.

Ο δήμαρχος, κάλεσε τους παρευ-
ρισκόμενους να προχωρήσουν όλοι 
μαζί ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα, 
δηλώνοντας πως το εργοστάσιο επε-
ξεργασίας αποβλήτων, βρίσκεται στη 
φάση της προμελέτης η οποία και μπο-
ρεί να τροποποιηθεί, ενώ κατηγόρησε 
την επικεφαλής της παράταξης της 
αντιπολίτευσης, Νατάσσα Οικονόμου, 
ότι το κείμενό της δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα.

(Πηγή: Μαγνησία, 13/3/2018)

Το ΠΑΚΟΕ έχει ασχοληθεί επα-
νειλημμένα με τα προβλήματα στο 
Βόλο, με μελέτες για τη ρυπογόνα 
βιομηχανία ΑΓΕΤ, την προβληματι-
κή ΔΕΥΑΜΒ, τη θαλάσσια ρύπανση, 
το θόρυβο και πολλά άλλα. Έτσι, 
γνωρίζει πολύ καλά ο Δήμαρχος 
και όλοι οι παρατρεχάμενοι τα 
προβλήματα. Η τελευταία αυτή 
κίνηση, θα είναι η χαριστική βολή 
για το λαό του Βόλου!

Ο χάρτης της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αποκαλυπτι-
κός όσον αφορά τον αριθμό των σταθμών 
κεραιών που υπάρχουν στην πόλη του Βόλου 
καθώς εκεί συγκεντρώνεται πάνω από το 
50%  αυτών. Από τις 136 κεραίες που είναι 
εγκατεστημένες στη Μαγνησία, στην πόλη 
βρίσκονται οι 70 εξ’ αυτών, όταν σε ολόκληρο 
το Πήλιο υπάρχουν 54 κεραίες ενώ στην 
ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού 12. Ο νομός 
Μαγνησίας είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό 
κεραιών θεσσαλικός νόμος, μετά τη Λάρισα 
όπου συγκεντρώνονται 203 κεραίες. 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία της ΕΕΑΕ για τις μετρή-
σεις της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το 
2017, δεν καταγράφονται υπερβάσεις.

Όσον αφορά στους ελέγχους και τις επί 
τόπου μετρήσεις σε 2.250 σταθμούς κεραιών 
σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΕΑΕ δεν 
διαπιστώθηκαν  υπερβάσεις σε σταθμούς 

εντός αστικού ιστού σε καμμία περιοχή, 
παρά μόνο 4 περιπτώσεις υπερβάσεων των 
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία, που αφορούν θέσεις 
σε «πάρκα κεραιών» εκτός αστικού ιστού 
στις περιοχές Εύβοιας, Λάρισας, Κορινθίας 
και Χίου.

(Πηγή: Ταχυδρόμος της Μαγνησίας,  
12-3-18)

Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο στον αγώνα 
κατά των επικίνδυνων κεραιών κινη-
τής τηλεφωνίας, ενάντια στην ΕΕΑΕ, η 
οποία συντηρείται οικονομικά από της 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, χρόνια 
τώρα απαιτεί στο Δ.Σ. της ΕΕΑΕ να 
συμμετέχουν – με δικαίωμα «veto», 
εκπρόσωποι των κατοίκων των πολιτών. 
Διαφορετικά, καμιά υπέρβαση δεν θα 
υπάρχει στον κίνδυνο για την υγεία 
των πολιτών, όταν το 80% των κεραιών 
(στοιχεία του ΠΑΚΟΕ), στερείται πολε-
οδομικής άδειας.
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Η ταβέρνα «Δελφίνι», αρχι-
κής επιφάνειας 50 τ.μ. 
που κατέληξε όμως σε 

εκατοντάδες τ.μ., ήταν η τελευταία 
από τις ταβέρνες που γκρεμίστη-
καν από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Αττικής και το Δασαρχείο 
Καπανδριτίου, στην παραλία του 
Σχοινιά. Οι προηγούμενες πέντε 
ταβέρνες, που είχαν κηρυχθεί 
τελεσίδικα αυθαίρετες από το 
1999, έχουν ήδη γκρεμιστεί. Η 
κατεδάφιση των αυθαιρέτων στην 
περιοχή, θεωρήθηκε η δυσκο-
λότερη από όλες τις άλλες των 
προηγουμένων ετών, ενώ χωρίς 
τη στήριξη του υπουργείου Περι-
βάλλοντος δεν θα ήταν εφικτή. 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
τα τελευταία χρόνια, έχει αντι-
μετωπίσει αρκετά επικίνδυνες 
καταστάσεις, προσπαθώντας να 
κάνει το καθήκον της, όπως π.χ. 
η απόπειρα κατεδάφισης στα 
«Περιβολάκια» της Λούτσας που 
σταμάτησε το 2015 με εντολή 
του τότε υπουργού Εσωτερι-
κών, Παναγιώτη Κουρουμπλή. 
Βέβαια, σημαντικό ρόλο στις 
κατεδαφίσεις του Σχοινιά, ήταν 
το επαπειλούμενο «πρόστιμο» 
από το Ευρωδικαστήριο, αφού η 
παραλία βρίσκεται στην καρδιά 
του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – 
Μαραθώνα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής, τα τελευταία χρόνια 
κάνει μεγάλες προσπάθειες για 
την κατεδάφιση αυθαιρέτων στον 

αιγιαλό ή στα δάση. Όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία του  υπουργείου 
Περιβάλλοντος, τις χρονιές 2014, 
2015 είχαν προγραμματιστεί 54 
και τελικά πραγματοποιήθηκαν 31 
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, κυρίως 
στην Ανατολική Αττική (ανάμε-
σα σε αυτές και οι πρώτες δύο 
ταβέρνες στον Σχινιά). Ακόμα έξι 
ανεστάλησαν από το Διοικητικό 
Εφετείο και 17 κατεδαφίσεις δεν 
έγιναν ποτέ, λόγω αντιδράσεων. Το 
2016 κατεδαφίστηκαν αυθαίρετα 
σε δασικές εκτάσεις στους Δήμους 
Σαλαμίνας, Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης και Περάματος, ενώ 
συνεχίστηκαν οι κατεδαφίσεις 
σε παραλίες του Λαυρίου, της 
Λούτσας και της Αίγινας. Το 2017 
κατεδαφίστηκαν τρία αυθαίρετα 
σε δασικές εκτάσεις στο Λαύριο 
και αρκετές μικρότερες κατα-
σκευές (περιφράξεις, προβλήτες, 
υδατοδεξαμενές κ.ά.) σε διάφορες 
περιοχές.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας, τα θετικά 
αποτελέσματα είναι λίγα, όπως  
π.χ. στην Κρήτη όπου κατεδαφί-
στηκαν 10 αυθαίρετες κατασκευές 
το 2016. Αν και τα στοιχεία για 
το 2017 δεν έχουν συγκεντρωθεί 
ακόμα, οι πρώτες πληροφορίες 
κάνουν λόγο για μειωμένη δρα-
στηριότητα ως προς τις κατε-
δαφίσεις, εξαιτίας κυρίως των 
«οικιστικών πυκνώσεων» δηλαδή 
την εξαίρεση αυθαιρέτων μέσα σε 
δάση από τις αναρτήσεις δασικών 

χαρτών. Εδώ είναι αξιοσημείωτο 
το γεγονός ότι ενώ οι αποκεντρω-
μένες διοικήσεις δεν εμποδίζονται 
από τη νομοθεσία, εντούτοις στις 
δασικές εκτάσεις κατεδαφίζουν 
μόνο μεμονωμένα κτίρια και ενώ 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
έχουν διαβιβαστεί τουλάχιστον 
2.500 τελεσίδικα πρωτόκολλα 
κατεδάφισης αυθαιρέτων, μετά 
βίας εκτελούνται κάθε χρόνο 100 
από αυτά.

Παρατηρείται βέβαια και το 
συχνό φαινόμενο η εφαρμογή 
του νόμου να παρακάμπτεται με 
νόμο, όπως π.χ. στην παραλία 
του Λουτρακίου που επρόκειτο, 
από το 2015, να κατεδαφιστούν 
26 αυθαίρετα. Αρχικά οι κατε-
δαφίσεις σταμάτησαν λόγω Χρι-
στουγέννων και στη συνέχεια οι 
ιδιοκτήτες άσκησαν νέα ένδικα 
μέσα, φτάνοντας στο 2017 όπου 
με τροπολογία στο ν. 4504 δόθη-
κε διετής προθεσμία για όλα τα 
αυθαίρετα σε λιμενικές περιοχές. 
Κάτι παρόμοιο συνέβη και στον 
Σχοινιά το 2014, όπου με τροπο-
λογία οι ταβέρνες είχαν πάρει 
«παράταση ζωής» ενός έτους.

(Πηγή: Η Καθημερινή, 
11/3/2018)

Επιτέλους, με παρέμβαση 
του ΠΑΚΟΕ για τα αυθαίρετα 
(καταγγελία – αναφορά στον 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
Ιανουάριος 2017), το «νερό» 
μπήκε στο αυλάκι!

Δασικοί χάρτες: 
στα 20 ευρώ το τέλος 
πιστοποιητικού για τις 
δασικές εν γένει εκτάσεις

Στα 20 ευρώ καθορίστηκε το ύψος του τέλους 
για την έκδοση πιστοποιητικού βεβαίωσης του 
χαρακτήρα των δασικών εν γένει εκτάσεων του 
κυρωμένου δασικού χάρτη, σύμφωνα με απόφαση 
(ΚΥΑ) των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο τέλος αφορά 
αναγνωρισμένες δασικές εκτάσεις και είναι απα-
ραίτητο μετά την κύρωση του δασικού χάρτη για 
κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά 
κάθε μεταβολή τω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από το 
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας 
Διεύθυνσης Δασών και τα ποσά από την είσπρα-
ξη του ανωτέρω τέλους διατίθενται στις οικείες 
Διευθύνσεις Δασών, κυρίως για την κάλυψη της 
δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των 
δασικών χαρτών. Μετά την ολοκλήρωση της 
κύρωσης των δασικών χαρτών τυχόν διαθέσιμο 
υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς 
σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.

(Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, 8/3/2018)
Επί τέλους και μια κίνηση σωστή. Το 

ερώτημα όμως είναι ότι από τη στιγμή που 
δεν έχει ολοκληρωθεί το Δασολόγιο, για ποια 
πιστοποιητικά αναφέρεται το δημοσίευμα 
και, εάν αναφέρεται στα ήδη καταγεγραμ-
μένα δάση, γιατί χρειάζεται η κύρωσή τους; 
Ζητάμε απαντήσεις κύριε Αποστόλου και 
κύριε Φάμελλο!

Αναρτήθηκαν  
οι δασικοί χάρτες  
της Ανατολικής Αττικής 

Η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής 
ανακοίνωσε πως αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες 
της Ανατολικής Αττικής. Ειδικότερα, στον ειδικό 
διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών 
και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/
Entrance_Page.aspx) αναρτήθηκαν οι δασικοί 
χάρτες δημοτικών των δημοτικών ενοτήτων 
Καλάμου, Ν. Παλατιών, Μαρκόπουλου Ωρωπού, 
Σκάλας Ωρωπού, Συκάμινου, Ωρωπού δήμου 
Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή 
μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο 
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρ-
ρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.   με τη 
συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, 
σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 105 ημερών.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων 
είναι αποκλειστική. Ξεκίνησε στις 16/03/2018 
και λήγει στις 28/06/2018. Για τους κατοικού-
ντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, δηλαδή 
λήγει στις 18/07/2018.

(Πηγή: Η Ναυτεμπορική, 8/3/2018)

Με οδηγό τον «Σχοινιά» 
στην πολιορκία  
των αυθαιρέτων
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Το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου καταγ-
γέλλει τις μεθοδεύσεις της εταιρείας 
GREEN MEDIA και της δημοτικής 

αρχής οι οποίες κρατούν παράνομα κλειστό 
το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών (ΚΔΑΥ) στο αεροδρόμιο και παράλληλα 
μεταφέρουν το ανακυκλώσιμο και μη υλικό 
μαζί με τα σκουπίδια στην τοποθεσία Λίβα. 
Σημειώνεται πως από τις 9 Μαρτίου οι 
εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση 
εργασίας.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο 
σημειώνει πως «η δημοτική αρχή αντί να 
παρέμβει προς όφελος των εργαζομένων 
και της ζακυνθινής κοινωνίας, επέλεξε να 
κάνει το χατίρι του επιχειρηματία και να 
στέλνει όλο το υλικό, ανακυκλώσιμο και 
μη, στο Λίβα, χωρίς σύμβαση, χωρίς προ-
διαγραφές, δημιουργώντας στην πράξη ένα 

«lockout» σε βάρος των εργαζομένων και 
επιβαρύνοντας τη μονάδα του Λίβα χωρίς 
προδιαγραφές». Τέλος το Εργατικό Κέντρο 
καλεί «τη δημοτική αρχή, το ΚΕΠΕΚ, την 
Επιθεώρηση Εργασίας να παρέμβουν για να 
σταματήσουν το “lockout” και να προβούν σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια για να σταματήσουν 
οι αυθαιρεσίες του εργολάβου» ενώ απαιτεί 
την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, 
5ημερη, 8ωρη εργασία, καμία τροποποίηση 
σύμβασης κ.ά.

(Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 14/3/2018)

Τα πρόβλημα δεν είναι αποκλει-
στικά αυτό των εργασιακών σχέσεων. 
Ουσιαστικά, για το ΠΑΚΟΕ, είναι η 
κακοδιαχείριση των σκουπιδιών που 
έχει άσχημα αποτελέσματα στη Δημόσια 
Υγεία και στο περιβάλλον.

Τα σκουπίδια πνίγουν την Ζάκυνθο

 Καθώς η χωροθέτηση του 
πρώτου νόμιμου ΧΥΤΥ και της 
μονάδας επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων της Άνδρου, δεν έχει 
προχωρήσει ακόμη, λόγω μιας 
ομάδας κατοίκων που αντιδρούν, 
ο Δήμος Άνδρου απειλεί να στρα-
φεί νομικά κατά της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, κατη-
γορώντας την για αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην αδειοδότηση 
του έργου. Με υπόμνημα που 
έστειλε ο Δήμος, αφού παραθέτει 
το ιστορικό της υπόθεσης περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης του  
ΧΥΤΥ στο νησί, που ξεκινάει από 
το 2012, υποστηρίζει πως ενώ 
έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
κινήσεις που του έχουν ζητηθεί 
(επιπρόσθετη υδρολογική μελέτη 
και λεπτομερή αρχαιολογική έρευ-
να), συνεχίζει να μην έχει πάρει 
το «πράσινο φως» για το έργο με 
κίνδυνο να χαθεί η δυνατότητα 
ένταξής του προς χρηματοδότηση. 

Όπως υποστηρίζει στο υπό-
μνημά του ο δήμαρχος Άνδρου, 
Θεοδόσης Σουσούδης, η πολυετής 
αυτή καθυστέρηση της αδειοδότη-
σης του έργου, έχει ως συνέπεια 
να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια 
υγεία και να επιβαρύνονται οι 
πολίτες του νησιού. Σύμφωνα 
με τον δήμαρχο, κάθε περαιτέρω 
καθυστέρηση αποτελεί πλέον 
μεροληπτική αντιμέτωπιση της 
Διοίκησης Αιγαίου κατά του 
νησιού της Άνδρου και υπέρ ομά-
δας μερικών αντιδρώντων ενώ 
παράλληλα αποτελεί παράβαση 
της αρχής της ισοπολιτείας σε 
βάρος των Ανδριωτών, παρά-

βαση των κανόνων της χρηστής 
διοίκησης και παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση.

Μερικές μέρες μετά την απο-
στολή του υπομνήματος από 
τον Δήμο, η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση όρισε την 29η Μαρ-
τίου ως ημερομηνία σύγκλισης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
ειδικά για την περίπτωση της 
Άνδρου. Αξίζει δε να αναφερθεί 
ότι οποιαδήποτε νέα καθυστέρη-
ση και αναβολή βάζει σε κίνδυνο 
τη δυνατότητα χρηματοδότησης 
του έργου από το ΕΣΠΑ.

(Πηγή: Καθημερινή, 
20/3/2018)

Έξι χρόνια απραξίας, μετα-
ξύ της εξουσίας στους ΟΤΑ. 
Το έργο όμως αυτό, ξεκινάει 
είκοσι (20) χρόνια πριν, όταν 
το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε αγώνα, 
ύστερα από καταγγελίες 
κατοίκων του νησιού, ότι τα 
σκουπίδια έφταναν μέχρι τη 
θάλασσα.

Η αδιαφορία των εξουσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
έφερε το νησί στο «χάλι» αυτό. 
Ζήτω η Τοπική Αυτοδιοίκηση!

Συνέχεια στη διαμάχη  
για τη θέση του ΧΥΤΥ Άνδρου

Αντίθετοι στη δημιουργία του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) στην 
περιοχή «Κόρακα» του Πολυδενρίου (πλη-
σίον του υδραγωγείου Κιούρκων) είναι οι 
κάτοικοι Πολυδενδρίου, όπως δηλώνουν με 
ψήφισμά τους προς το Δήμαρχο Ωρωπού 
και το Δημοτικό συμβούλιο. 

Η απόφαση του Δήμου αφορά οικό-
πεδο 6,7 στρεμμάτων που έχει ψηφίσει 
το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, αντί 
220 χιλ. ευρώ, καθώς δεν υπάρχει άλλη 
χωροθετημένη περιοχή.

 Κατά το παρελθόν είχε προταθεί να 
χωροθετηθεί ο ΧΥΤΑ Ωρωπού, στις Τρύ-
πες Πολυδενδρίου ο οποίος τελικά δεν 
προχώρησε καθώς μελέτες του ΙΓΜΕ και 
του Πολυτεχνείου ήταν αρνητικές. Στη 
ματαίωση του σχεδίου συνέβαλαν και οι 
αγώνες των κατοίκων της περιοχής.

Ο Δασικός Σύνδεσμος Πολυδενρίου 
προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και συγκεκρι-
μένα στο ΣτΕ, για να μην προχωρήσει η 

συγκεκριμένη χωροθέτηση στην περιοχή 
Κόρακας, στηριζόμενος στις περιβαλλοντι-
κές μελέτες του ΙΓΜΕ και του Πολυτεχνείου 
οι οποίες χαρακτηρίζουν ακατάλληλη την 
περιοχή. Άλλωστε σε μικρή απόσταση 
βρίσκονται και οι δεξαμενές της ΕΥΔΑΠ 
στην περιοχή Μαυροσουβάλα από όπου 
υδρεύεται ο Δήμος Ωρωπού.

Σχετικά ψηφίσματα έχουν εκδόσει ο 
Δασικός Συνεταιρισμός Πολυδενδρίου 
μετά από τις δύο Γενικές Συνελεύσεις της 
29ης Ιανουαρίου και της 9ης Φεβρουαρίου 
2017, όλων των φορέων και των συλλόγων 
της περιοχής, αλλά και των κατοίκων της 
Μαλακάσας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 
Δήμος Ωρωπού παραβλέπει τα απο-
τελέσματα μελετών και προχωρά σε 
χωροθετήσεις.

Δήμαρχε, δεν είναι …ρατσιστικό 
το πρόβλημα των κατοίκων, είναι 
ουσιαστικό!

Σκουπίδια:…Η αμαρτία του Ωρωπού
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Έξι μήνες μετά την τερά-
στια οικολογική κατα-
στροφή που προκλή-

θηκε στο Σαρωνικό, μετά τη 
βύθιση του δεξαμενόπλοιου 
«Αγία Ζώνη ΙΙ», αφήνοντας 
παράλληλα στη θάλασσα περισ-
σότερους από 2.000 τόνους 
επεξεργασμένου πετρελαίου, 
φαίνεται – από τις μέχρι τώρα 
μετρήσεις από στοιχεία της 
«κρατικής μηχανής» – πως 
η κατάσταση έχει καλυτερέ-
ψει, χωρίς ωστόσο να έχουν 
αρθεί όλες οι απαγορεύσεις 
όσον αφορά την αλιεία και 
την κολύμβηση.

Ο ομότιμος καθηγητής 
του τμήματος Επιστημών της 
Θάλασσας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Μιχάλης Καρύδης, 
επισημαίνει από τη μεριά του, 
πως η παγκόσμια εμπειρία έχει 
δείξει ότι τέτοιου μεγέθους 
καταστροφές επιδιορθώνονται 
μεν επιφανειακά μετά από 
κάποιους μήνες, ωστόσο συνή-
θως παίρνει αρκετά χρόνια η 
πλήρης αποκατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος που 
έχει πληγεί. Χαρακτηριστικά 
λέει πως «Πρόκειται για μια 
ζημιά, η οποία καταφέρνει να 
πλήξει το θαλάσσιο οικοσύστη-
μα όχι μόνο επιφανειακά, αλλά, 
που μπορεί να αποκατασταθεί 
σε χρονικό ορίζοντα ακόμη και 
δέκα χρόνων, προκειμένου να 
καθαρίσει πλήρως και ο βυθός. 
Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι 
ναι μεν οι άνθρωποι θα μπο-
ρούν να κολυμπούν και να 
κάνουν χρήση της παραλίας, 
όμως ο σε βάθος καθαρισμός 
και η ασφαλής αλιεία δεν μπο-
ρούν να επιτευχθούν πριν 
περάσουν αρκετά χρόνια».

Kαθυστερήσεις

Να σημειωθεί ότι αρκετές 
εβδομάδες μετά την εκτεταμέ-
νη μόλυνση του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος του κόλπου 
που «βρέχει» την Αττική, ακο-
λούθησε μια πολιτική διαμάχη 
που έκανε λόγο για καθυστε-
ρήσεις στην αντίδραση, αλλά 
και για μεγάλες ευθύνες από 
την πλευρά του υπουργείου 
Ναυτιλίας και από τον πλοι-
οκτήτη Θεόδωρο Κουντούρη. 
Οι εικόνες με τις παραλίες 
γεμάτες μαζούτ, συγκλόνιζαν 
την ελληνική κοινή γνώμη 
και η αντιπολίτευση ζητούσε 
ακόμη και την παραίτηση του 
υπουργού Ναυτιλίας, Πανα-

γιώτη Κουρουμπλή. 
Έξι μήνες αργότερα, σύμ-

φωνα με το ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας «F&M Voice», η εξέλι-
ξη της απορρύπανσης φαίνεται 
να δικαιώνει την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου, καθώς 
τα αποτελέσματα είναι καλύτε-
ρα του αναμενόμενου, γεγονός 
που δείχνει ότι πρώτη φορά 
οι Αρχές κινητοποιήθηκαν με 
τέτοια επιτυχία, έστω κι αν 
στην αρχή της κρίσης σημειώ-
θηκαν ολιγωρίες. Ο καθαρισμός 
στις περισσότερες παραλίες 
φτάνει στο τέλος του, και οι 
σχεδόν εβδομαδιαίες μετρή-
σεις στις πληγέντες περιοχές, 
δείχνουν πως η κατάσταση 
καλυτέρευσε. Ποια είναι τα 
αποτελέσματα;

Ο διευθυντής του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών, (ΕΛΚΕΘΕ), Γιάννης 
Χατζηανέστης, φαίνεται περισ-
σότερο αισιόδοξος από ότι 
στην αρχή των μετρήσεων στο 
Σαρωνικό, σημειώνοντας ότι 
ο καθημερινός και εντατικός 
καθαρισμός των πληγεισών 
θαλάσσιων περιοχών, έχει 
οδηγήσει σε καλύτερα, από 
το αναμενόμενο, αποτελέσματα 
στις μετρήσεις. Ποια είναι τα 
αποτελέσματα;

Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τον κύριο Χατζηανέστη, οι 
τιμές των μετρήσεων στο νερό 
είναι φυσιολογικές, ενώ όσον 
αφορά τα ιζήματα στα βαθιά 
και στον πυθμένα, φαίνεται ότι 
δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, 
κάτι που διαπιστώνεται από 
το γεγονός πως δεν υπάρχουν 
πια σε μεγάλο βαθμό κομμάτια 
καλυμμένα με πίσσα, όπως 
υπήρχαν το Σεπτέμβριο. Οι 
εβδομαδιαίες μετρήσεις του 
κέντρου σε βάθος μέχρι 20 
μέτρα, θα διεξάγονται μέχρι 
τέλος Μαρτίου. Βέβαια, ο διευ-
θυντής του Κέντρου,απαντώ-
ντας σε ερώτημα σχετικά με 
το πότε θα δοθεί το «πράσινο 
φως» για την ελεύθερη χρήση 
των παραλιών καθώς και της 
θαλάσσιας περιοχής για αλιεία, 
επισημαίνει πως αυτό είναι 
κάτι που θα ανακοινώσει το 
υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τελικές μετρήσεις 
του ΕΛΚΕΘΕ. Ο υπεύθυνος 
πετάει το «μπαλάκι» στον 
Υπουργό Υγείας!

Η δήμαρχος της Σαλαμί-
νας, της περιοχής που επλήγη 
περισσότερο από τη θαλάσσια 
ρύπανση, δηλώνει ικανοποι-

ημένη σε γενικές γραμμές, 
διατυπώνοντας ωστόσο τις 
επιφυλάξεις της για το αν το 
επερχόμενο καλοκαίρι του 
2018 θα βρει τις παραλίες του 
νησιού στην ίδια κατάσταση 
με το προηγούμενο καλοκαίρι. 
Σύμφωνα με την κυρία Ισιδώρα 
Νάννου-Παπαθανασίου, έχει 
πλέον εξαλειφθεί η μυρωδιά 
του πετρελαίου που είχε δια-
χυθεί σε όλο σχεδόν το νησί. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρει η 
δήμαρχος, η άμμος στις παρα-
λίες είχε μαζευτεί κόκκο-κόκκο 
από τα ειδικά συνεργεία και, 
αφού καθαρίστηκε, επανατο-
ποθετήθηκε με τη σύμφωνη 
γνώμη της Αρχαιολογικής 
και Κτηματικής Υπηρεσίας. 
Ήδη, έχουν ανοίξει τα πρώ-
τα μαγαζιά τα οποία είχαν 
αναγκαστεί να κλείσουν τον 
Σεπτέμβριο λόγω της μόλυν-
σης. Από τις μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ, η Σαλαμίνα έχει 
μεγάλο πρόβλημα!

Ο δήμαρχος Ελληνικού, 
Γιάννης Κωνσταντάτος, δηλώ-
νει πως, μέχρι τώρα, παραμένει 
χωρίς επίσημη  ενημέρωση 
από το υπουργείο Ναυτιλίας, 
και βρίσκεται σε αναμονή, 
θεωρώντας ότι μέσα στις επό-
μενες ημέρες το θέμα θα έχει 
κλείσει, καθώς, σύμφωνα με τα 
αρχικά δεδομένα, η παραλία 
θα πρέπει να παραδοθεί μέσα 
στο Μάρτιο.

Τέλος, ο δήμαρχος Παλαιού 
Φαλήρου, Διονύσης Χατζη-
δάκης, δηλώνει πως ο καθα-
ρισμός ολοκληρώθηκε τους 
προηγούμενους μήνες και η 
παραλία έχει παραδοθεί ξανά 
στο δήμο, χωρίς όμως να έχει 
ακόμη αρθεί η απαγόρευση 
για κολύμβηση. Πιστεύει δε, 
πως μέχρι το τέλος Μαρτίου 
θα μπορέσει να ενημερώσει 
το κοινό πως μπορεί ξανά να 
κάνει χρήση της παραλίας. Η 
αξιοπιστία του Δημάρχου 
αποδεικνύεται με την τιμω-
ρία του όπως αναφέρεται 
στο παρακάτω δημοσίευμα!

Όσον αφορά το συνολικό 
κόστος των μετρήσεων της 
μόλυνσης από την πετρελαι-
οκηλίδα, υπολογίζεται ότι θα 
κυμανθεί μεταξύ 80 και 100 
χιλιάδων ευρώ, το οποίο θα 
επιφορτιστούν κατά κύριο 
λόγο το «Γαλάζιο Ταμείο» του 
υπουργείου Ναυτιλίας και το 
Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων 
από Ρύπανση Πετρελαίου. 
Όσον δε, αφορά το κόστος του 

καθαρισμού των ακτών, που 
τον ανέλαβαν δυο ελληνικές 
ιδιωτικές εταιρίες, ανέρχεται 
σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

(Πηγή: Finance Markets 
Voice, 8/3/2018)

Το ΠΑΚΟΕ, από την πρώ-
τη ημέρα, τοποθετήθηκε στο 
εγκληματικό «δυστύχημα» 
που συνέβη στο Σαρωνικό 
το περασμένο καλοκαίρι, 
διαπιστώνοντας με μετρή-
σεις ότι το πρόβλημα είναι 
τεράστιο παρά τις καθη-
συχαστικές δηλώσεις του 
κυρίου Κουρουμπλή. 

Στο πρώτο Δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε, παρατηρήθη-
καν συγκεντρώσεις πισσω-
δών υδρογονανθράκων που 
ξεπερνούσαν πέντε-δέκα 
φορές τα κατώτατα, για τη 
Δημόσια Υγεία, όρια. Εντού-
τοις, πέρασαν έξι (6) μήνες 
και το πρόβλημα, τουλάχι-
στον στο βυθό, παραμένει, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι 
2.000 τόνοι πετρελαίου έπε-
σαν από το δυστύχημα στη 
θάλασσα και η ποσότητα 
που μαζεύτηκε δεν ξεπερνά 
τους 10 τόνους. Συνεπώς, η 
υπόλοιπη ποσότητα παρα-
μένει στο βυθό. 

Όσον αφορά τις δηλώ-
σεις – διαβεβαιώσεις των 
εκπροσώπων της Κυβέρνη-
σης και των Δήμων, είναι 
εκτός πραγματικότητας, 
δεδομένου ότι όλοι οι επι-
στήμονες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι ο βυθός θα 
παραμείνει ρυπαρός, από 
δέκα – είκοσι χρόνια ακόμα. 
Επειδή η ζωή δημιουργείται 
και συντηρείται στο βυθό, το 
ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει 
να γίνονται συνεχείς έλεγ-
χοι και να ενημερώνονται 
οι πολίτες, όπως αναφέρει 
ο υπεύθυνος του ΕΛΚΕΘΕ, 
ο οποίος παραπέμπει στον 
Υπουργό Υγείας. Τα αποτε-
λέσματα των πέντε (5) δειγ-
ματοληψιών του ΠΑΚΟΕ, 
από το Νοέμβριο μέχρι το 
Μάρτιο, θα ανακοινωθούν 
άμεσα μετά το Πάσχα. 

Τέλος, το ΠΑΚΟΕ είναι 
αντίθετο στη χρήση των 
θαλάσσιων περιοχών του 
Σαρωνικού είτε για κολύμ-
βηση είτε για αλιεία!

Παρατίθεται το δημοσί-
ευμα Σεπτεμβρίου 2017, με 
τις αναλύσεις και την πολι-
τική πάνω στο πρόβλημα.

Υποβαθμίζουν το συνεχές έγκλημα       του Σαρωνικού
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΣΧΙΝΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΑΝΤΑ 
ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΝΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
…ΤΣΙΡΑΚΙΑ THΣ

� ΣΕΛ. 17-18

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ 
ΣΥΝΕΧΩΣ

Το ΠΑΚΟΕ είχε επανειληµµένα 
τονίσει ότι οι «γαλάζιες σηµαίες» 
είναι…µαϊµούδες και δυστυχώς 

πάλι επιβεβαιώθηκε

� ΣΕΛ. 21

Τσούχτρες: 
Ο φόβος κι ο τρόµος 
των επιχειρηµατιών

� ΣΕΛ. 74-75

Αποκλειστική συνέντευξη του 
προέδρου του Κέντρου Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας Βασίλη Τσολακίδη

Πως αλλάζει το ενεργειακό 
ισοζύγιο πόρων 

της Ελλάδας
� ΣΕΛ. 31-33

50.000  ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
28.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ∆ΑΣΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΣΕ 4 ΜΕΡΕΣ

� ΣΕΛ. 54-69

� ΣΕΛ. 9-13

� ΣΕΛ. 4-8
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Τ ην Τρίτη και Τετάρτη (12,13/9) 
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πήρε δείγ-
µατα από τα πετρελαϊκά απόβλητα 

στην Σαλαµίνα, Βοτσαλάκια, Ε∆ΕΜ, Γλυ-
φάδα. Από τα δέκα δείγµατα που αναλύ-
θηκαν στα πιστοποιηµένα εργαστήρια του 
ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν 
1. Πισσώσεις αρωµατικοί καρκινογόνοι 
υδρογονάνθρακες σε πολύ υψηλές συγκε-
ντρώσεις (200 φορές πάνω από το όριο 
δεδοµένου ότι τα δείγµατα, πάρθηκαν 
στα δέκα µέτρα από αυτά).
2. C.O.D (Χηµικά καταναλισκόµενο οξυ-
γόνο) δείκτης κακής έως χείριστης οξυ-
γόνωσης του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, 
που δηλώνει των απουσία λόγω θανάτου 
µικροοργανισµών, σε τιµές 20πλάσιες του 
ορίου 4.500 mg/lt µε όριο τα 200.
3. Βακτηρίδια (απουσία κολοβακτηριδίων 
και υψηλή ύπαρξη εντερόκκοκων σε όλα 
τα δείγµατα). 

Μετά απ’αυτά το ΠΑΚΟΕ κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου γιατί όλα αυτά, 
ειδικά οι πισσώδεις υδρογονάνθρακες 
υπό ειδικές συνθήκες πίεσης και θερµο-
κρασίας γίνονται πτητικοί και επικίνδυνοι 
µε την εισπνοή.

Παραθέτουµε την έκθεση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ναύτων :

«Τεράστια και αναπάντητα ερωτη-
µατικά δηµιουργεί η βύθιση του µικρού 
∆/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» της Ναυτιλιακής 

εταιρίας του Θ. Κουντούρη το οποίο ήταν 
αγκυροβοληµένο στο Βόρειο τµήµα του 
αγκυροβολίου Πειραιά. 

Το πλοίο απέπλευσε έµφορτο τις πρωι-
νές ώρες της 10/9/2017 από τα διυλιστή-
ρια Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) µεταφέροντας 
2.200 µετρικούς τόνους fuel oil και 370 
µετρικούς τόνους marine gas oil. Στο 
πλοίο φέρονται να επέβαιναν 2 µέλη του 
πληρώµατος σε σύνολο 11... 

Οι δύο Ναυτικοί που επέβαιναν στο 
πλοίο διασώθηκαν την τελευταία στιγµή 
από ρυµουλκό που είχε προσεγγίσει την 
περιοχή βύθισης του πλοίου. Να σηµειωθεί 
ότι στην περιοχή επικρατούσαν πολύ καλές 
καιρικές συνθήκες. 

Να υπογραµµίσουµε επίσης ότι το πλοίο 
ήταν κατασκευής του 1972 χωρητικότητας 
3205 τόνων. 

Εξαιρετικά επικίνδυνο

Υπερήλικο το οποίο όπως αποδείχθηκε 
ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας ενώ σύµφωνα µε 
διάφορες αναφορές και καταγγελίες, στο 
µηχανοστάσιο, εκεί όπου σηµειώθηκε η 
εισροή υδάτων έφερε διάφορα πρόχειρα 
µπαλώµατα µε σκοπό να κλείσουν τις 
ανοιχτές τρύπες!!! 

Επίσης η ανακοίνωση του ΥΕΝ σχετικά 
µε την βύθιση του πλοίου έγινε µετά από 

13 ώρες ενώ στην ίδια αυτή ανακοίνωση 
όλως περιέργως εκείνο το οποίο βγάζει 
µάτι είναι η βεβιασµένη αναφορά ότι όλα 
τα πιστοποιητικά του πλοίου είχαν ελεγχθεί 
και βρέθηκαν εντάξει!! 

Ταυτόχρονα γεννιούνται σοβαρά ερω-
τηµατικά όπως ότι ενώ το πλοίο ήταν 
φορτωµένο και έπρεπε σε αυτό να υπάρχει 
πλήρης επάνδρωση του πληρώµατος, 
αντίθετα έλειπαν 9 από τα 11 µέλη του 
πληρώµατος!! 

Ταυτόχρονα οι προδιαγραφές των πλοί-
ων αυτής της ηλικίας, σε συνδυασµό µε την 
µεταφορά και επεξεργασία πετρελαιοειδών 
µέσα και γύρω από το λιµάνι του Πειραιά 
τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ειδικότερα 
για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε 
περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος.

Σε ό,τι αφορά την βύθιση του πλοίου 
αποδείχτηκε περίτρανα η ανικανότητα, 
η ανεπάρκεια σχεδιασµού – οργάνωσης 
και κυρίως των µέσων για τον περιορι-
σµό της θαλάσσιας ρύπανσης και κατ’ 
επέκταση της οικολογικής καταστροφής 
που συντελέστηκε στην Σαλαµίνα αλλά 
και σε µεγάλο µέρος της ακτογραµµής 
του Πειραιά. 

Αποτέλεσµα αυτής της ανεπάρκειας 
είναι το γεγονός ότι η πετρελαιοκηλίδα 
κατέκλυσε ακόµη και το κεντρικό τµήµα 
των ακτών του Πειραιά, όπως την Πειραϊκή, 

την Φρεατύδα κ.λπ. 
Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του 

ΥΕΝ σχετικά µε τα αδιαµφισβήτητα προ-
βλήµατα που αφορούσαν την ασφάλεια 
του συγκεκριµένου πλοίου σε συνδυασµό 
µε την πλήρη αποτυχία που σηµειώθηκε 
στην µη επέκταση της πετρελαιοκηλί-
δας και της οικολογικής καταστροφής 
που συντελέστηκε δείχνουν για άλλη 
µια φορά πόσο µικρή σηµασία δίνεται 
στην ασυδοσία των εφοπλιστών και µέσα 
από ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικούς 
ελέγχους διασφαλίζεται η χρησιµοποίηση 
πλοίων που αποτελούν κινητές οικολογικές 
βόµβες έτοιµες σε κάθε στιγµή να προ-
καλέσουν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική 
καταστροφή! 

Ενδιαφέρον έχει και πρέπει να σηµειω-
θεί ότι τις ηµέρες της βύθισης του πλοίου 
και έως χθες ο Υπουργός Ε.Ν παρέµεινε 
ακλόνητος στο ταξίδι του στο Λονδίνο 
και στις συναντήσεις του µε τους εκεί 
εκπροσώπους του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου για να συζητάει µαζί τους την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών 
τους και περιχαρής δήλωνε από εκεί σε 
ραδιοφωνικούς σταθµούς ότι «το ΥΕΝ 
έδρασε άµεσα και αποτελεσµατικά» και 
ότι «έχει ελεγχθεί κατά 90 έως 95% η 
πετρελαιοκηλίδα» ενώ µόλις σήµερα 
ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σύσκεψη µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΜΕ…ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ       ΚΡΑΤΟΣ
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Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) µόνιµοι κάτοικοι στην Σαλαµίνα και 
120.000 παραθεριστές, µε αγωνία περιµένουν να δουν τις περι-
ουσίες τους να πάψουν να είναι πισσώδεις και τα παιδιά τους και 
αυτοί να µπορούν να κολυµπούν χωρίς τον φόβο της προσβολής 
της υγείας τους.
Επίσης χιλιάδες άλλοι κάτοικοι του Σαρωνικού βλέπουν τις θάλασ-
σες τους –χρόνια κάναµε να τις δούµε καθαρές µετά το έργο στην 
Ψυττάλεια-µαύρες και άραχνες. Με θράσος περίσιο η κυβέρνηση 
µέσα από τον αναπληρωτή ΥΠΑΑΤ Τσιρώνη, δηλώνει ότι ξένα 
συµφέροντα δεν αφήνουν την Ελληνική κυβέρνηση να προµηθευτεί 
τα κατάλληλα µέσα για την αντιρύπανση της θάλασσας. Επίσης ο 
υπουργός Ναυτιλίας Κουρουµπλής ειδικός στις θαλάσσιες ανθρώ-

πινες ασθένειες, προτρέπει το πολιτές και τα παιδιά να κολυµπούν 
άφοβα, σε αντίθεση µε τον υπουργό Υγείας Ξανθό να αποτρέπει 
του πολίτες να κολυµπούν.
∆εν πέρασε ούτε ένας µήνας από τις επικίνδυνες  πυρκαγιές στον 
∆ήµο Ωρωπού, εξαιτίας των οποίων κάηκαν 25.000 και πάνω 
στρέµµατα, µε αιτία την εγκληµατική αδιαφορία των εξουσιαστών 
(Υπουργών, Περιφερειαρχών και ∆ηµάρχων) που ενώ θα έπρεπε 
να υπάρχουν 54 ζώνες πυρόσβεσης στα µέτωπα των πυρκαγιών 
ήταν µόλις δώδεκα (12).
Όλα αυτά µε την τεράστια πρόσφατη οικολογική καταστροφή στον 
Σαρωνικό, καταδεικνύουν την δυσοσµία του «σάπιου» κράτους που 
λειτουργεί µε τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - ∆ιευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Μύρωνας Φασουλάκης (Γ. Γραµµατέας)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Μέλος)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Νοµικοί Σύµβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος
Περικλής Σταυριανάκης,
Ευστάθιος Ανδρέου Λεόντιος, 
Ηλίας Αλεξάνδρου
Ευαγγελία Λυµπεροπούλου

Κεντρικά Γραφεία:
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
Τηλέφωνα:  210 810 0804

210 810 0805
210 723 0505

Fax: 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr,
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr
kekpakoe@pakoe.gr,
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr

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 
ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές µας µετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 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 ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 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 ΕΛΛΑ∆Α. 

οικονοµία

Ενώστε
τη φωνή
σας µαζί
µας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0804,

210 810 0805
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Μ ε ερώτηση προς τους Υπουργούς 
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος 
ο Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης 

της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και 
Υπεύθυνος της Κ.Ο. για θέµατα Ναυ-
τιλίας Γιώργος Αρβανιτίδης, ζητά να 
δοθούν συγκεκριµένες απαντήσεις για 
την τεράστια οικολογική καταστροφή 
στον Σαρωνικό Κόλπο.

Συγκεκριµένα, ο κ. Αρβανιτίδης ζητά 
να δοθούν σαφή χρονοδιαγράµµατα για 
την ολοκλήρωση της απορρύπανσης, 
απαντήσεις για το αν η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος θα είναι πλήρης ή µερική, 
τα αίτια που οδήγησαν στο συγκεκριµένο 
συµβάν καθώς και τι πρόκειται να συµβεί 
µε τις αποζηµίωσης των πολιτών και των 
επαγγελµατιών που επλήγησαν.

Όπως αναφέρεται στο κείµενο 
της ερώτησης:

«Τα ερωτηµατικά από την συγκεκρι-
µένη υπόθεση είναι πολλά και πρέπει να 
απαντηθούν άµεσα µε θεσµικό τρόπο στη 
Βουλή, ώστε να υπάρχει πλήρης ενηµέρω-
ση των πολιτών, τόσο για τη διαδικασία 
απορρύπανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη,  
όσο και για τα αίτια του συµβάντος.

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τα 
µέχρι σήµερα δεδοµένα δεν είναι καθό-

λου ενθαρρυντικά, αφού το φαινόµενο 
αντί να περιορίζεται µε την πάροδο των 
ηµερών, αντίθετα επεκτείνεται, αφού µετά 
τη Σαλαµίνα που µετράει ήδη τις πληγές 
της, επεκτάθηκε σε όλη την ακτογραµµή 
του Πειραιά, το Καλαµάκι και τον Άγιο 
Κοσµά».  

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της 
ερώτησης.

Η βύθιση δεξαµενόπλοιου στον 
Σαρωνικό Κόλπο την περασµένη Κυριακή 
(10.09.2017) και η επακόλουθη διαρ-
ροή καυσίµου, είχαν ως αποτέλεσµα την 
ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και των ακτών του Σαρωνικού.

Τα ερωτηµατικά από την συγκεκρι-
µένη υπόθεση είναι πολλά και πρέπει να 
απαντηθούν άµεσα µε θεσµικό τρόπο στη 

Βουλή, ώστε να υπάρχει πλήρης ενηµέρω-
ση των πολιτών, τόσο για τη διαδικασία 
απορρύπανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
όσο και για τα αίτια του συµβάντος.

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τα 
µέχρι σήµερα δεδοµένα δεν είναι καθόλου 
ενθαρρυντικά, αφού το φαινόµενο αντί 
να περιορίζεται µε την πάροδο των ηµε-
ρών, αντίθετα επεκτείνεται, αφού µετά τη 
Σαλαµίνα που µετράει ήδη τις πληγές της, 
επεκτάθηκε σε όλη την ακτογραµµή του 
Πειραιά, το Καλαµάκι και τον Άγιο Κοσµά. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε 
κ. Υπουργοί:
• Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα 
αρµόδια όργανα της πολιτείας για την 
αποκατάσταση της ρύπανσης του Σαρω-
νικού Κόλπου;
• Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα ολοκλή-
ρωσης των παραπάνω ενεργειών;
• Θα υπάρξει πλήρης ή µερική αποκα-
τάσταση της ρύπανσης που προκλήθηκε 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές 
του Σαρωνικού;
• Θα αποζηµιωθούν οι πολίτες και οι 
επαγγελµατίες που υπέστησαν ζηµιές 
στις περιουσίες τους;
• Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στο 
συγκεκριµένο συµβάν;

Να δοθούν άµεσα απαντήσεις στη Βουλή
για την οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό
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Το Μάρτιο συνεδρίασε η αρμόδια 
Υποεπιτροπή της Βουλής με 
θέμα «Οι Επιπτώσεις των 

Υδατοκαλλιεργειών στα Παράκτια 
Νερά». Συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
κλάδου, ελεγκτικές αρχές αλλά και 
ερευνητικοί φορείς (κρατικοί και μη).

Όπως επισημαίνει το Ινστιτού-
το Θαλάσσιας Προστασίας Αρχι-
πέλαγος , μέλος του Γνωμοδοτι-
κού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την 
Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρώπη 
,που συμμετείχε στις εργασίες, 
η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 
ενώ θα μπορούσε να αποτελεί ένα 
δυναμικό τομέα πρωτογενούς παρα-
γωγής, βιώσιμο περιβαλλοντικά και 
οικονομικά., σήμερα είναι σε μεγάλο 
βαθμό χρεοκοπημένος, λαμβάνοντας 
υπόψη και το γεγονός ότι τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες επιδοτείτο με 
δεκάδες εκατομμύρια από πόρους 
της Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια αυτά 
τα υπέρογκα χρέη των μεγάλων 
(μόνο) εταιρειών ιχθυοκαλλιέρ-
γειας κουρεύονται συστηματικά 
(με ένα κούρεμα που προφανώς μέσω 
των τραπεζικών ανακεφαλαιώσεων 
μετακυλίεται στους πολίτες).

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, 
ενταγμένες στο χρηματιστήριο, συχνά 
πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές 
κάτω του κόστους, δημιουργώντας 
γενικευμένες συνθήκες αθέμιτου αντα-
γωνισμού. Ως αποτέλεσμα στην 
πλειονότητα του κλάδου η προ-
στασία του περιβάλλοντος τίθεται 
ως τελευταία προτεραιότητα, ενώ 

αυτονόητο είναι ότι η ποιότητα 
του περιβάλλοντος καθορίζει και 
την ποιότητα των εκτρεφόμενων 
ψαριών. 

Η διευθύντρια έρευνας του Ινστι-
τούτου Αρχιπέλαγος, Αναστασία Μήλι-
ου, τόνισε ότι βασικές αιτίες της 
υποβάθμισης που συνεχίζουν να 
προκαλούν οι υπερεντατικές πρακτικές 
ιχθυοκαλλιέργειας, είναι η χρόνια 
άρνηση της ύπαρξης περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων από τη βιομηχανία 
αλλά και ο ανεπαρκής μηχανισμός 
ελέγχου και εφαρμογής, ο οποίος 
ουσιαστικά ενθαρρύνει τη μη-βιώσιμη 
ιχθυοκαλλιέργεια. Σημαντικό ζήτημα 
αποτελεί και ο προβληματικός τρό-
πος υπολογισμού της «φέρουσας 
ικανότητας» των μονάδων ιχθυο-

καλλιέργειας (δηλ. πόσα ψάρια μπο-
ρούν να εκτραφούν στην κάθε περιοχή, 
σύμφωνα με το βάθος, τα ρεύματα κλπ). 
Όπως απέδειξε έρευνα του Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος, σε πολλές περιπτώσεις 
καταγράφηκαν μονάδες μικρότερης 
δυναμικότητας από αυτή που ορίζει 
ο νόμος, να έχουν ήδη προκαλέσει 
δραματική υποβάθμιση στα οικοσυ-
στήματα της περιοχής και με βάση το 
ισχύον νομικό πλαίσιο να εγκρίνεται η 
επέκταση των συγκεκριμένων μονάδων. 
Παράλληλα, όμως, οι σχετικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές, παρουσίαζαν μία εικόνα των 
επιπτώσεων πολύ διαφορετική 
από την πραγματικότητα. Επίσης, 
η ελλιπής επίσημη χαρτογράφη-

ση των λιβαδιών Ποσειδωνίας 
(πρόκειται για τα φύκια) αφήνει 
απροστάτευτα αυτά τα θεμελιώδους 
σημασίας οικοσυστήματα, τόσο από 
τις πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας, όσο 
και γενικότερα από πολυάριθμες άλλες 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνε-
δρίασης στη Βουλή, δημιουργήθηκε 
προβληματισμός από την εικόνα γενι-
κής σύμπνοιας που παρουσιάστηκε 
από κρατικές αρχές, εκπροσώπους 
της βιομηχανίας, μελετητές και επι-
στήμονες, καθώς ήταν δύσκολο στον 
παρατηρητή να διαχωρίσει ποιος είναι ο 
ελεγκτής, ποιος ο ελεγχόμενος και ποίος 
ο μελετητής. Για άλλη μία φορά, οι 
μη- διακριτοί ρόλοι ανάμεσα στην 
πολιτεία και τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, αποτελεί ένα βασικό 
αίτιο της κρίσης.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
τονίσει την ανάγκη λήψης μέτρων 
για τις λειτουργούσες ιχθυοκαλλι-
έργειες, ούτως ώστε τα 15.000 km 
ακτών που διαθέτουμε να διατη-
ρηθούν καθαρές για τις διάφορες 
δράσεις των ελλήνων πολιτών.

Εντούτοις, και από τα συμπε-
ράσματα-προβληματισμούς των 
συμμετεχόντων στη μόνιμη Επι-
τροπή Περιβάλλοντος της Βουλής 
διαπιστώθηκε η έλλειψη συντο-
νισμού στις όποιες δράσεις ανα-
φέρθηκαν. Οι μελέτες, που έχει 
υλοποιήσει το ΠΑΚΟΕ, δείχνουν 
την παντελή έλλειψη ελέγχου των 
ιχθυοκαλλιεργειών.

Υδατοκαλλιέργειες  
και επιπτώσεις στα παράκτια νερά
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Η μελέτη της  καφέ αρκούδας, που 
δημοσιεύεται στο πιο πρόσφα-
το τεύχος του επιστημονικού 

περιοδικού Heredity, συντονίστηκε 
από τον επιστημονικό διευθυντή του 
«Αρκτούρου», Δρ. Αλέξανδρο Καρα-
μανλίδη με συμμετοχή και από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για την 
πρώτη ολοκληρωμένη γενετική μελέτη 
στη χώρα μας.

Βασίστηκε σε μεθοδολογία επινόη-
σης του «Αρκτούρου»  και συγκεκριμένα 
ανάλυσης τριχών που μαζεύτηκαν από 
ένα δίκτυο τριχοπαγίδων τοποθετη-
μένων σε στύλους της ΔΕΗ. Με τον 
τρόπο αυτόν η ερευνητική ομάδα του 
«Αρκτούρου» κατάφερε το 2007 – 2010 
να μαζέψει περισσότερα από 3.000 
δείγματα και μέσω γενετικών αναλύ-
σεων να ταυτοποιήσει 250 αρκούδες.

Σύμφωνα με τη μελέτη τέσσερις 
είναι οι γενετικά διαφοροποιημένοι 
πληθυσμοί στην Ελλάδα από τους 
οποίους τρεις επικοινωνούν γενετικά 
μεταξύ τους. Αν κα πληθυσμός της 
καφέ αρκούδας στην Πίνδο είναι ο 
πιο υποβαθμισμένος γενετικά  στα 
Βαλκάνια, τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται μια γενετική ανάκαμψή του 
,η οποία συντελείται μέσω της ροής 
γενετικού υλικού (δηλαδή της κίνησης 
αρκούδων) από Νότο προς Βορρά, από 
την περιοχή δηλαδή της κεντρικής 
Πίνδου προς το Γράμμο και από εκεί 
προς το όρη Βίτσι και Βαρνούντας.

Στην απομονώση των τριών πλη-
θυσμών της Πίνδου αποδιδόταν η 
γενετική υποβάθμιση και η εξαφάνισή 

τους αλλά η διαδικασία αυτή ανακόπηκε  
για λόγους όπως ο περιορισμός της 
λαθροθηρίας, η αστικοποίηση, που είχε 
ως αποτέλεσμα να δοθεί περισσότερος 
ζωτικός χώρος στις αρκούδες, η δράση 
του «Αρκτούρου» για την προστασία 
για τη θεσμοθέτηση μέτρων προστα-
σίας της και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών και η εξασφάλιση περα-
σμάτων με ασφάλεια για τις αρκούδες 
σε μεγάλους οδικούς άξονες, όπως η 
Εγνατία. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν 
στη συχνότερη επικοινωνία και την 

ανάμιξη των πληθυσμών αρκούδων 
στην Πίνδο, που πλέον τείνουν προς 
τη γενετική ομογενοποίηση.

Η γενετική ανάκαμψη του είδους 
συνδυάζεται με την πληθυσμιακή 
αύξηση, όπως αυτή αποτυπώθκε σε 
προηγούμενη έρευνα του «Αρκτούρου» 
το 2015 , όπου καταγράφηκαν 360 
άτομα, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση 
με την προηγούμενη καταμέτρηση 
που έδειξε 250 αρκούδες. Με βάση 
τον αριθμό των καταγεγραμμένων 
ατόμων η επιστημονική ομάδα του 

«Αρκτούρου» υπολογίζει ότι ο ελάχιστος 
αριθμός των αρκούδων στην Ελλάδα 
είναι 450.

Πολύ ωραία όλα αυτά για την 
ισορροπία του οικοσυστήματος 
όπου ζούμε,  ωστόσο το ΠΑΚΟΕ 
πιστεύει ότι το 50% των χρημά-
των, που δαπανώνται για αυτόν το 
σκοπό από το υστέρημα των ελλή-
νων, θα έφθανε, για να μπορούμε  
με πολλή σιγουριά να πούμε στα 
εκατομμύρια των λουομένων πού 
να κολυμπήσουν ασφαλώς.

Μελέτη του «Αρκτούρου»

Αισιοδοξία για την επιβίωση  
της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 

Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος (ΙΜΟ) διεξήγα-
γε την 72η σύνοδό της, από 9 έως 
11 Απριλίου, στην έδρα του ΙΜΟ 
στο Λονδίνο. Πρόσφατα, ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός ΙΜΟ είχε 
αποφασίσει να δημιουργήσει έναν 
οδικό χάρτη για μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική μείωσης των εκπομπών 
CO2, που περιλαμβάνει καθορισμέ-
νες εργασίες και χρονοδιαγράμματα 
για τη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου (Greenhouse 
Gas – GHG) από τα πλοία. Η πρώ-
τη σημαντική φάση για την ανάπτυ-
ξη του οδικού χάρτη του ΙΜΟ έγινε 
τώρα με την υιοθέτηση μιας στρα-
τηγικής από την Επιτροπή Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος (MEPC 72)με 
ημερομηνίες-στόχους.

Τα έθνη που συναντήθηκαν στο 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των 

Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν μιαν 
αρχική στρατηγική για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
από τα πλοία, ορίζοντας ένα όραμα 
για τη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου από τη διεθνή 
ναυτιλία και τη σταδιακή εξάλειψή 
τους, το συντομότερο δυνατό αυτόν 
τον αιώνα. 

Συγκεκριμένα, η απόφαση ευθυ-
γραμμίζει τη συνδρομή της παγκό-
σμιας ναυτιλίας στην επιθυμούμενη 
μείωση αερίων ρύπων με τη Συμ-
φωνία των Παρισίων, προβλέποντας 
μείωση 50% των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου GHG έως το 2050 σε 
σύγκριση με το 2008,κάτι που συν-
δέεται με την αξιοποίηση εναλλακτι-
κών καυσίμων, καθώς και βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης κατά 40% 
μέχρι το 2030, καταβάλλοντας προ-
σπάθειες προς το 70% έως το 2050.

Οι διαβουλεύσεις που προηγή-
θηκαν ήταν ιδιαίτερα έντονες.  Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 
απόλυτη μείωση των εκπομπών 
CO2 (100%) από τη ναυτιλία μέχρι 
το 2050,κάτι που βρήκε αντίθετες 
αναπτυσσόμενες χώρες με το επι-
χείρημα ότι, αν επιδιωχθεί αυτός 
ο στόχος, πλήττονται οι οικονομί-
ες τους που επιδιώκουν περαιτέρω 
ανάπτυξη. Επίσης, οι ΗΠΑ αντιτέ-
θηκαν σε μέτρα απόλυτης μείωσης 
των ρύπων.

Στη  διαμορφωθείσα κατά πλει-
οψηφία στις ομάδες εργασίας πρό-
ταση επιχειρήθηκε ο συμβιβασμός 

των συμφερόντων των ανεπτυγμέ-
νων κρατών με τα αναπτυσσόμενα. 

Οι όροι της πρότασης θωρήθη-
καν αρκετά φιλόδοξοι και φέρνουν 
τη ναυτιλία πιο μπροστά από τις 
αερομεταφορές στο ζήτημα της μεί-
ωσης των αέριων ρύπων, τη στιγμή 
που ο ναυτιλιακός κλάδος ρυπαίνει 
συγκριτικά πολύ λιγότερο, αν και το 
έργο  του στις μεταφορές είναι πολύ 
μεγαλύτερο. 

Στα λιμάνια μας, με μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ, έχει διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης με PM10, 
PM2,5, PM5 αιωρούμενα σωμα-
τίδια επικίνδυνα για τη δημόσια 
υγεία. Το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος συνεχώς …κοιμάται.

Οι κάτοικοι στα λιμάνια…υποφέρουν 
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Ανασταλτικό παράγοντα για τη 
διακοπή του καπνίσματος, απο-
τελεί η ανησυχία των καπνιστών 

για την ενδεχόμενη αύξηση του σωμα-
τικού τους βάρους. Σύμφωνα όμως 
με έρευνες, οι πρώην καπνιστές που 
διατηρούν τον εαυτό τους σωματικά 
δραστήριο και γυμνάζονται τακτικά, 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες απο-
τελεσματικού ελέγχου του βάρους τους 
σε σχέση με αυτούς που προτιμούν 
την καθιστική ζωή.

Σύμφωνα με την κλινική διαιτολόγο-
διατροφολόγο, Κάλλια Γιαννιτσοπούλου, 
η αυξημένη αποθήκευση σωματικού 
λίπους οφείλεται στην επιβράδυνση 
του μεταβολισμού που ακολουθεί την 
απουσία νικοτίνης, καθώς η νικοτίνη, 
όπως και η καφεΐνη, έχει την ικανό-
τητα να ενισχύει ήπια τη μεταβολι-
κή δραστηριότητα του σώματος. Το 
κάπνισμα, επομένως, επηρεάζει και 
άλλους μηχανισμούς που σχετίζονται 
με την αίσθηση της γεύσης και αυτές 
οι αλλαγές μπορούν να αυξήσουν τα 
συναισθήματα της πείνας και της όρεξης 
στους ανθρώπους που σταματούν το 
κάπνισμα. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν 
έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως, αλλά 
τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
ότι το 70% του σωματικού βάρους 
μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της 
πρόσληψης ενέργειας. Μια μελέτη 
έδειξε ότι η πρόσληψη θερμίδων σε 
γυναίκες που σταμάτησαν το κάπνισμα 
αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 227 kcal 
την ημέρα (τόσο σε ποτά όσο και σε 
γεύματα).

Όπως αναφέρει η κυρία Γιαννιτσο-
πούλου, η νικοτίνη είναι ένα διεγερτικό 
του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Είναι ένα ισχυρό φάρμακο που επιτα-
χύνει το μεταβολισμό σας, συσφίγγει τα 
αιμοφόρα αγγεία και κάνει την καρδιά 
να χτυπά ταχύτερα. Έτσι, όταν διακό-
ψετε το κάπνισμα, η απουσία νικοτίνης 
επιβραδύνει το μεταβολισμό σας σε 
περίπου 250 θερμίδες ημερησίως. 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν 
τρώτε περισσότερο από ότι τρώγατε 
όταν καπνίζατε, θα κερδίσετε βάρος, 
εκτός εάν καταναλώσετε τουλάχιστον 
250 θερμίδες λιγότερο. 

Μπορείτε να περιμένετε να κερδί-
σετε πέντε έως δέκα κιλά τους πρώτους 
μήνες μετά τη διακοπή του καπνί-
σματος. Μερικοί τυχεροί άνθρωποι 
δεν κερδίζουν καθόλου βάρος και 
υπάρχουν άλλοι που κερδίζουν πολλά 
περισσότερα. Εξαρτάται από το φύλο, 
την ηλικία, το επίπεδο δραστηριότητας, 
την πρόσληψη τροφής και τη γενετική 
προδιάθεση. Μην ανησυχείτε όμως 
γι 'αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
θα ρίξουν το επιπλέον βάρος τους 
καθώς το σώμα προσαρμόζεται στη 

ζωή χωρίς νικοτίνη. Για άλλους, θα 
χρειαστεί πραγματική προσπάθεια για 
απώλεια βάρους. Σε λίγες περιπτώσεις 
η αύξηση βάρους είναι μόνιμη.

Οι δέκα διατροφικές συμβουλές για 
την ελαχιστοποίηση της αύξησης του 
βάρους μετά τη διακοπή του καπνί-
σματος, είναι οι παρακάτω:

1. Μια υγιής δίαιτα
Η ισορροπημένη και υγιής δια-

τροφή είναι ζωτικής σημασίας παρά-
γοντας για τη μη αύξηση του βάρους. 
Η κατανάλωση μιας δίαιτας χαμηλής 
περιεκτικότητας σε κορεσμένα λίπη, 
ζάχαρη και αλάτι, αλλά με υψηλή περι-
εκτικότητα σε φρούτα, λαχανικά και 
δημητριακά ολικής αλέσεως είναι 
επίσης σημαντική στην πρόληψη της 
αύξησης του σωματικού βάρους.

2. Τακτική άσκηση
Η νικοτίνη επιταχύνει το μετα-

βολισμό, οπότε όταν οι καπνιστές 
διακόψουν το κάπνισμα, είναι πιθανό 
να παρατηρήσουν ότι ο μεταβολισμός 
τους επιβραδύνεται. Αυτή η αλλαγή 
μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 
αύξησης του σωματικού βάρους. Συμ-
μετοχή σε τακτική άσκηση ωστόσο, 
είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
για την ενίσχυση του μεταβολισμού 
και την καύση του λίπους. 

Προσπαθήστε να συμμετέχετε σε 
αερόβια άσκηση μέτριας έντασης για 
30 λεπτά, πέντε φορές την εβδομάδα. 
Η μέτρια ένταση σημαίνει ελαφριά 

δυσφορία και αυξημένη ζεστασιά, αλλά 
όχι εξάντληση. Δοκιμάστε το γρήγορο 
περπάτημα, το ποδήλατο ή το κολύμπι 
για να αποφύγετε τα επιπλέον κιλά.

3. Ακούστε το σώμα σας
Το ανήσυχο, κενό αίσθημα της από-

συρσης της νικοτίνης μπορεί συχνά να 
συγχέεται με το πρόβλημα της πείνας, 
γεγονός που σημαίνει ότι η υπερκατα-
νάλωση είναι πιο πιθανή μεταξύ των 
ανθρώπων που διέκοψαν πρόσφατα 
το κάπνισμα. Ακούστε το σώμα σας. 
Είναι πραγματική πείνα; Εξετάστε το 
ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με έναν 
διαιτολόγο για να συντάξετε ένα σχέδιο 
διατροφής το οποίο σας βοηθάει να 
προσδιορίσετε πότε αυτό το κενό είναι 
απλώς επιθυμία νικοτίνης και πότε 
πραγματική πείνα. Ένας διατροφικός 
σχεδιασμός θα εξασφαλίσει ότι το 
σώμα σας θα πάρει όλα τα θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεται.

4. Αποδεχτείτε τον εαυτό σας
Αν κερδίσετε μερικά κιλά επιπλέ-

ον με την παύση του καπνίσματος, 
προσπαθήστε να μην σας καταβάλλει 
συναισθηματικά. Αντί αυτού, αισθαν-
θείτε υπερήφανοι που βελτιώνετε την 
υγεία σας. 

Παρόλο που η αύξηση του σωματι-
κού βάρους δεν είναι επιθυμητή μετά 
την διακοπή του καπνίσματος, να 
έχετε κατά νου ότι τα συνολικά οφέλη 
για την υγεία από την διακοπή του 
καπνίσματος, είναι πολύ περισσότερα 

από τους κινδύνους για την υγεία λόγω 
της αύξησης του σωματικού βάρους.

5. Να είστε θετικοί
Επικεντρωθείτε στις θετικές πτυχές 

της εγκατάλειψης του καπνίσματος. 
Θυμηθείτε όλους τους λόγους για τους 
οποίους θέλετε να αποβάλλετε τη νικο-
τίνη από το σώμα σας μαζί με όλες 
τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

6. Τρώτε υγιεινά
Προσπαθήστε να καταναλώνετε 

κανονικά γεύματα και να μειώσετε την 
ανάγκη και την επιθυμία για ανθυγι-
εινά σνακ. Τρώτε πολλά φρούτα και 
λαχανικά. Θυμηθείτε ότι το κάπνισμα 
στερήσει το σώμα σας από πολλές 
βασικές βιταμίνες και ανόργανα άλατα, 
ιδιαίτερα τη βιταμίνη C.

7. Πίνετε άφθονο νερό
Η κατανάλωση ενός ποτηριού νερού 

πριν από το γεύμα σας, θα σας γεμίσει 
και θα σας κάνει να φάτε μικρότερη 
ποσότητα φαγητού, οπότε έτσι θα 
μειώσετε και τις θερμίδες.

8. Τρώτε συχνότερα
Δοκιμάστε να φάτε 5 ή 6 μικρά γεύ-

ματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Τα μικρά γεύματα κάθε λίγες ώρες θα 
μπορούσαν να δώσουν ώθηση στο 
μεταβολισμό σας. Απλά παρακολου-
θήστε τις θερμίδες σας και κρατήστε 
το σύνολο για την ημέρα στο σωστό 
εύρος για το σώμα σας.

9. Κρατήστε τον πειρασμό έξω 
από το σπίτι

Αν κάτι δεν υπάρχει στο σπίτι, 
τότε εκ των πραγμάτων δεν μπορείτε 
να το φάτε! Αποθηκεύστε στο ψυγείο 
και στα ντουλάπια υγιεινές επιλογές 
φαγητού, έτσι ώστε όταν η επιθυμία για 
ανθυγιεινά σνακ επέλθει, τα τρόφιμα 
τα οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμα 
θα οι υγιεινές επιλογές.

10. Απασχολήστε  
τον εαυτό σας

Η πλήξη αποτελεί μεγάλη ώθηση για 
το κάπνισμα και το φαγητό. Κάνε μια 
απότομη αλλαγή σε αυτό που κάνεις 
και μπορείς να αποσπάσεις τον εαυτό 
σου από την άσκοπη κατανάλωση 
φαγητού.

Κατά την προσπάθεια απεξάρτησης 
από το κάπνισμα, μπορεί όντως να 
κερδίσετε μερικά επιπλέον κιλά, αλλά 
να έχετε στο νου σας ότι το κερδισμένο 
βάρος μπορεί πάντα να χαθεί αργότερα, 
ενώ την πολύτιμη και αναντικατά-
στατη υγεία σας δεν μπορείτε να την 
κερδίσετε ξανά.

(Πηγή: www.somaygies.gr)

10 διατροφικές συμβουλές για να μην 
πάρετε βάρος κόβοντας το κάπνισμα
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Αν και πολλοί θεωρούν τη Λουίζα 
βότανο αυτόχθον της ελληνι-
κής γης, στην πραγματικότητα 

εντοπίζεται για πρώτη φορά στη Ν. 
Αμερική, και συγκεκριμένα στο Περού 
και τη Χιλή. Λέγεται αλλιώς λεμονό-
χορτο αλλά και «χόρτο του Θεού», γιατί 
ο θρύλος λέει πως ήταν ένα βότανο 
από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν 
για την περιποίηση των πληγών του 
Χριστού πριν την ταφή. Το άρωμά της 
είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, καθώς 
μοιάζει με εκείνο του λεμονιού.

Παλιότερα η Λουίζα ήταν καλλω-
πιστικό φυτό, σήμερα όμως φυτεύεται 
σπάνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με πολλούς τρόπους, όπως αφέψημα, 
έγχυμα ή λάδι, και είναι ιδιαίτερα 
ευεργετική για τον οργανισμό μας. 

Η Λουίζα είναι ένας ποώδης, πολυ-
ετής, φυλλοβόλος θάμνος που αγαπάει 
τον ήλιο και μπορεί να φτάσει το 
ενάμιση μέτρο ύψος. Χρησιμοποιείται 
ήδη από το Μεσαίωνα κατά των στο-
μαχικών παθήσεων και ως χωνευτικό.

Βασικές θεραπευτικές ιδιότητες
• Ηρεμεί το πεπτικό σύστημα και το 
στομάχι (δυσπεψία, κολικοί).
• Ανακουφίζει από ημικρανίες.
• Αποκαθιστά φλεγμονώδεις παράγο-
ντες χάρη στη φλαβονοειδή λουτεολίνη 
που εμπεριέχεται στο αιθέριο έλαιό της.
• Ηρεμεί και τονώνει το νευρικό 
σύστημα.
• Αυξάνει την αντίσταση στο στρες.

• Βοηθά στην αντιμετώπιση της παχυ-
σαρκίας, καθώς η έντονη διουρητική 
δράση της οδηγεί στην αποβολή των 
υγρών που είναι αποθηκευμένα στους 
λιπώδεις ιστούς του σώματος και 
αυξάνει το μεταβολισμό.
• Ενισχύει την αντίσταση των ιστών 
απέναντι στις βλαπτικές χημικές ουσίες.
• Ενισχύει τη μνήμη.

Πώς να την  
χρησιμοποιήσετε

Αφέψημα: Βράζετε για 5 λεπτά 
τα 1κ.γ φύλλα Λουίζας με 1 φλ.νερό, 
σουρώνετε το μείγμα και πίνετε. Για 
απώλεια βάρους, πίνετε 1 φλιτζάνι 20 
λεπτά πριν από κάθε γεύμα.

Στη μαγειρική: τα φύλλα της 
ταιριάζουν με πουλερικά και ψάρια.

Αντενδείξεις
Δεν πρέπει να καταναλώνεται από 

άτομα με υπόταση ή με προβλήματα 
στα νεφρά, καθώς και από εγκύους ή 
θηλάζουσες γυναίκες.
Πηγές: http://enallaktikidrasi.com/2016/05/loyiza-
to-botano-me-tis-magikes-idiothtes/, https://
www.4green.gr/news/data/ellhnika-nea/Loyiza-
h-alliws-xorto-toy-Theoy_120377.asp

Λουίζα το «χόρτο του Θεού»

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός 
είναι ο ύπνος για την επιβίωσή μας. 
Αποτελεί μια περίοδο νοητικής και 
σωματικής ανάπαυσης κατά την οποία 
η εξωτερική δράση μειώνεται στο ελά-
χιστο, ενώ αντίθετα ο οργανισμός μας 
ανανεώνεται τόσο σωματικά, όσο και 
ενεργειακά. Υπολογίζεται ότι το 30% 
της ζωής μας δαπανάται στον ύπνο.

Οι ώρες ύπνου που χρειάζεται ο 
καθένας μας ποικίλουν και επηρεάζο-
νται από πολλούς παράγοντες, όπως 
η ηλικία, το στρες, οι ατμοσφαιρικές 
και οι κλιματολογικές συνθήκες. Σε 
γενικές γραμμές ένας μέσος ενήλικας 
χρειάζεται 7-8 ώρες ύπνου την ημέρα.

Όλοι λίγο-πολύ έχουμε βιώσει 
περιόδους που δεν κοιμόμαστε καλά. 
Υπολογίζεται ότι ένας στους τέσσερεις 
ενηλίκους, κυρίως γυναίκες, υποφέρει 
από κάποια μορφή αϋπνίας. Συνήθως 
ο οργανισμός επανακάμπτει μετά από 
κάποιες μέρες ξεκούρασης.

Η χρόνια έλλειψη ύπνου όμως μπο-
ρεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές 
στον οργανισμό και στην ψυχική μας 
υγεία: η γνωστική λειτουργία μειώνε-

ται, οι ορμόνες αποδιοργανώνονται, 
το συμπαθητικό νευρικό σύστημα 
υπερλειτουργεί, με αποτέλεσμα να 
μην αναπληρώνονται οι δυνάμεις μας. 
Ο κακός ύπνος συνδέεται άμεσα με 
χρόνιες ασθένειες όπως η υπέρταση, η 
καρδιοπάθεια και ο διαβήτης τύπου 2. 

 Προκειμένου να κοιμόμαστε καλά, 
θα πρέπει να εμπλουτίσουμε το διαιτολό-
γιό μας με λιπαρά ψάρια που περιέχουν 
βιταμίνη D, Σελήνιο και Ιώδιο, γάλα 
που περιέχει τρυπτοφάνη (πρόδρομο 
συστατικό της σεροτονίνης, η οποία 
ενισχύει το αίσθημα της ηρεμίας και 
της υπνηλίας), μπανάνες και ξηρούς 
καρπούς. Θα πρέπει επίσης να φροντί-
ζουμε το τελευταίο μας γεύμα να είναι 
τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον ύπνο, 
ώστε να μην επιβαρύνουμε το στομάχι 
μας. Δεν πρέπει όμως να κοιμόμαστε 
νηστικοί, γιατί το ίδιο το αίσθημα της 
πείνας μπορεί να μας κρατήσει άϋπνους!

Αντίθετα, θα πρέπει να αποφεύγουμε 
την κατανάλωση λιπαρών και διεγερ-
τικών τροφών. Ένα ποτηράκι αλκοόλ 
επιτρέπεται, και μάλιστα θα προσφέρει 
χαλάρωση πριν τον ύπνο, περισσότερο 

όμως θα προκαλέσει διέγερση. Το ίδιο 
θα συμβεί αν καταναλώνουμε καφέ ή 
οποιοδήποτε ποτό ή ρόφημα περιέχει 
καφεϊνη, όπως τσάι, σοκολάτα, αναψυ-
κτικά τύπου κόλα κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΙ-
ΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΥΠΝΟ
Πρωινό: Ένα ποτήρι γάλα, ένα φλιτζάνι 
δημητριακά με μέλι
Σνακ: Ένα φρούτο

Μεσημεριανό: Μια μοσχαρίσια μπρι-
ζόλα, σαλάτα, μια φέτα ψωμί ολικής 
άλεσης
Δείπνο: Ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας 
και τυρί, σαλάτα καρότο, ένα ποτηράκι 
κρασί
Πριν τον ύπνο: Ένα ποτήρι γάλα
Πηγές: www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/
systaseis-diatrofis/15129-trofes-gia-enan-kalo-
ypno, www.vita.gr/diatrofi/article/6587/ti-na-fate-
gia-na-koimhtheite

Διατροφή και καλός ύπνος
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Αφορμή για το άρθρο αυτό στά-
θηκε η πρόσφατη αποτρόπαια 
εγκληματική ενέργεια στις 14 

Φεβρουαρίου σε σχολείο των ΗΠΑ, όπου 
ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ εισήλθε 
οπλισμένος σε σχολείο της Φλόριντα 
σκοτώνοντας 17 μαθητές, τραυματίζο-
ντας άλλους και κυρίως σκορπώντας 
τον πανικό και την αβεβαιότητα σε 
χιλιάδες άλλους μαθητές, καθηγητές και 
γονείς για την ασφάλεια των παιδιών 
τους στο παρόν και στο άμεσο μέλλον 
... Με βάση μαρτυρίες της εφημερί-
δας “Η Καθημερινή”, ο Νίκολας είχε 
νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, 
στην οποία όμως είχε να εμφανιστεί 
πάνω από ένα χρόνο.

Με το πέρασμα των χρόνων παρό-
τι οι ανέσεις της ζωής και τα μέσα 
επίτευξης προσωπικής ασφάλειας 
φαινομενικά δείχνουν να αυξάνονται, 
η συχνότητα των περιστατικών αυτο-
κτονίας και εγκληματικών περιστατι-
κών αυξάνεται επίσης, καθώς επίσης 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται 

στο ότι αυτές οι εγκληματικές ενέργειες 
γίνονται όλο και πιο παράλογες και 
κυρίως ανεξήγητες και ανυπόστατες. 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγο-
νός των μαζικών δολοφονιών, όπου 
παρατηρείται να σημειώνεται όλο και 
μικρότερη ηλικία του δράστη, πράγμα 
που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά 
και μεγαλύτερη ανησυχία μιας και θέτει 
υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια του 
καθενός οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. 

Και παρότι τα αίτια που υπάρχουν 
πίσω από αυτά μπορεί να είναι πολ-
λαπλά, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο 
σε τέτοιου είδους περιστατικά και 
μια σύνδεση που πιθανόν να περ-
νάει απαρατήρητη ή ακόμα και να 
απαλλάσσει πολλές φορές τον δράστη 
από την ευθύνη των πράξεών του. 
Με αυτό τον τρόπο, το κοινό αυτό 
στοιχείο, συνεχίζει να παραμένει 
απαρατήρητο, συγκαλύπτοντας σε 
μεγαλύτερο βαθμό την επίδραση που 
μπορεί να έχει στον δράστη και στις 
πράξεις του. 

Ψάχνοντας κανείς τέτοια περιστα-
τικά και συμβάντα που φαντάζουν 
ακατανόητα ή παράλογα μπορεί να ανα-
καλύψει μια σωρεία από ενδιαφέροντα 
πράγματα όπως παρακάτω: 

11 Αυγούστου 2014 – Ρόμπιν 
Γουίλιαμς: Πολλοί από μας γνωρί-
ζουμε τον γνωστό ηθοποιό Ρόμπιν 
Γουίλιαμς και τις ταινίες του, με τις 
περισσότερες από αυτές να εμφυσούν 
ένα πνεύμα αισιοδοξίας και δίψας για 
ζωή. Ο γνωστός ηθοποιός αυτοκτονεί 
σε ηλικία 63 ετών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική εφη-
μερίδα “MAD IN AMERICA” με βάση 
την ιατροδικαστική έκθεση, τη στιγμή 
του θανάτου του βρέθηκε στο αίμα του 
το αντικαταθλιπτικό Μυρταζαπίνη σε 
επίπεδα θεραπευτικής δόσης. Με βάση 
δεδομένα της CCHR επιβεβαιώνεται 
η ανεύρεση μιρταζαπίνης στο αίμα 
καθώς και Λεβοντόπα, μιας ψυχοτρό-
που ουσίας που χρησιμοποιείται για 
την νόσο Πάρκινσον.

 Εξετάζοντας το φύλλο οδηγιών 

χρήσης της ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗΣ αναφέ-
ρεται το εξής: Σκέψεις αυτοκτονίας 
και επιδείνωση της κατάθλιψής 
σας. Πληροφορίες από κλινικές μελέ-
τες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε 
ενήλικες κάτω των 25 ετών με ψυχι-
ατρικές καταστάσεις που λάμβαναν 
αγωγή με αντικαταθλιπτικά. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: ζωντανά 
όνειρα, σύγχυση, αίσθημα άγχους, 
προβλήματα ύπνου, εφιάλτες, ψευδαι-
σθήσεις, αίσθημα διέγερσης, επιθετική 
συμπεριφορά κα.

Όσον αφορά τη ΛΕΒΕΝΤΟΠΑ ανα-
γράφεται: Όλοι οι ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε θεραπεία με Stalevo(εμπορικό 
όνομα της λεβεντόπα) πρέπει να παρα-
κολουθούνται προσεκτικά σχετικά με 
την ανάπτυξη ψυχικών αλλαγών, 
κατάθλιψης με τάσεις αυτοκτονίας 
και άλλης σοβαρής αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς.

24 Μαρτίου 2015 - Αντρέας 
Λούμπιτς: Γερμανός συγκυβερνή-

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡAΛΟΓΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ποιό είναι ένα καλά κρυμμένο  
κοινό στοιχείο πίσω από αυτές; 
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της του επιβατικού αεροπλάνου των 
αερογραμμών Greenwings εσκεμμένα 
ρίχνει το αεροσκάφος στις γαλλικές 
Άλπεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο 
149 ανθρώπων. Η αστυνομία βρήκε 
σπίτι του αρρωστημένα σημειώματα, 
ένα από τα οποία κάλυπτε την ημέρα 
του ατυχήματος.

Συμφωνα με πληροφορίες του BBC, 
το άτομο έπασχε από κατάθλιψη 
και φοβόταν ότι θα χάσει την όρασή 
του (παρότι οι ιατρικές εξετάσεις δεν 
έβρισκαν κάτι). Η αναφορά των Γάλλων 
ερευνητών αναγράφει ότι λάμβανε 
θεραπεία με ψυχιατρικά φάρμα-
κα για τoν τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
την οποία συνέχιζε και πριν από την 
αυτοκτονία του. 

1 Μαϊου 2017 – Ώστιν, Τέξας: Ο 
21χρονος Κέντρεξ Γουάιτ, μαχαίρωσε 
4 άτομα με ένα κυνηγετικού είδους 
μαχαίρι στο πανεπιστήμιο του Τέξας, 
σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματί-
ζοντας άλλους 3. Μετά τη σύλληψή του, 
ο Γουάιτ είπε στην αστυνομία ότι δεν 
θυμόταν την επίθεση. Το ίδιο άτομο 
είχε συλληφθεί από την αστυνομία στις 
4 Απριλίου του 2017 για οδήγηση υπό 
την επίρρεια ουσιών. 

Όταν ένας αξιωματικός ρώτησε, ο 
Γουάιτ ανέφερε ότι παίρνει δύο “Χάπια 
Ευτυχίας”, καταγεγραμμένα σαν τα 
αντικαταθλιπτικά χάπια Ζολόφτ.

ΖΟΛΟΦΤ  
(ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ):

Τμήμα ειδικών προφυλάξεων: Ενεργο-
ποίηση της υπομανίας ή μανίας. Σε 
σχιζοφρενικούς ασθενείς τα ψυχωτικά 
συμπτώματα μπορεί να επιδεινω-
θούν. Αυτοκτονία/αυτοκτονικές 
σκέψεις/απόπειρες αυτοκτονίας ή 
κλινική επιδείνωση. Συμπεριφορά που 
σχετίζεται με αυτοκτονία (απόπειρες 
αυτοκτονίας και αυτοκτονικές σκέψεις) 
και εχθρότητα (κυρίαρχη επιθετικό-
τητα, αντιδραστική συμπεριφορά και 
θυμός), παρατηρήθηκε πιο συχνά σε 
κλινικές μελέτες ανάμεσα σε παιδιά 
και σε εφήβους που ελάμβαναν αντι-
καταθλιπτικά, σε σύγκριση με αυτά που 
λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: άγχος, διέ-
γερση, νευρικότητα, ψυχωσική δια-
ταραχή, επιθετικότητα, παράνοια, 
αυτοκτονικός ιδεασμός, διαταραχές 
νευρικού συστήμστος (παραισθησία, 
τρομος, αμνησία, υπαισθησία).

23 Μαϊου 2014 – Καλιφόρνια: 
Σύμφωνα με δεδομένα της CCHR o 
22χρονος Έλιοτ Ρότζερ μαχαίρωσε τους 
δύο συγκατοίκους του και ένα τρίτο 
άτομο το οποίο ήταν επισκέπτης. Στην 
συνέχεια οδήγησε μέχρι την αδελφότητα 
της Σάντα Μπάρμπαρα όπου πυρο-
βόλησε τρεις γυναίκες, σκοτώνοντας 
τις δύο. Οδηγώντας ξανά, αντάλλα-
ξε πυροβολισμούς με αξιωματικούς, 
χτύπησε έναν ποδηλάτη, άνοιξε πυρ 
σε διάφορα άτομα και μετά σκότωσε 
τον εαυτό του. Συνολικά σκότωσε έξι 
άτομα και τραυμάτισε άλλα 13 πριν 
τελικά σκοτώσει τον εαυτό του. Στην 
διακήρυξή του, εξήγησε ότι έπαιρνε 
ψυχιατρικά φάρμακα τα οποία έκανε 

μέρος του σχεδίου του. Στη σελίδα 
133 της διακήρυξής του, εξηγεί ότι 
θα πυροβολούσε τον εαυτό του στο 
κεφάλι και “Θα καταπιώ γρήγορα ό,τι 
χαπια έχουν απομείνει από το κουτί 
Ζάναξ και Οξυκοδώνης... (ενός άλλου 
φαρμάκου που έπαιρνε). Εξήγησε ότι 
αν δεν τον σκότωναν οι σφαίρες, τα 
χάπια θα τον σκότωναν. 

ΖΑΝΑΞ  
(ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ): 

Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Ανησυχία, 
διέγερση, ευερεθιστότητα, επιθετι-
κότητα, παραληρητικές ιδέες, οργή, 
εφιάλτες, ψευδαισθήσεις, ψυχώσεις, 
ανάρμοστη συμπεριφορά και άλλες 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη 
συμπεριφορά. 

Επίσης: Μανία (αίσθημα υπερβο-
λικής ευφορίας που μπορεί να προ-
καλέσει ασυνήθιστη συμπεριφορά), 
ψευδαίσθηση (να βλέπεις και να ακούς 
πράγματα που δεν υπάρχουν), αίσθημα 
θυμού, αίσθημα διέγερσης.

Σύμφωνα με δεδομένα της CCHR 
τουλάχιστον 36 περιστατικά πυροβο-

λισμών σε σχολεία και/ή πράξης βίας 
σχετιζόμενες με σχολεία, διαπράχθη-
σαν από άτομα τα οποία έπαιρναν ή 
αποδεσμεύονταν από τα ψυχοφάρμακα, 
και υπάρχουν και πολλά ακόμα στα 
οποία δεν δημοσιεύεται ότι ο δράστης 
έπαιρνε ψυχοφάρμακα. 

Κάποιος μπορεί να προφασιστεί 
ότι ένα άτομο που παίρνει ψυχοφάρ-
μακα βρίσκεται ήδη σε κακή ψυχολο-
γική κατάσταση και άρα θα το έκανε 
ούτως ή άλλως. Αυτό που μπορώ να πω 
επ’ αυτού είναι: (α) Αν κάποιος πήρε 
ψυχοφάρμακα προς αποφυγή τέτοιων 
καταστάσεων, και συνήθως για μεγάλο 
χρονικό διάστημα όπως αποδεικνύουν 
τα γεγονότα, τότε σίγουρα δεν πέτυχε 
το αποτέλεσμα που ήθελε μέσω αυτών. 
Και (β) Έχει πλέον αρχίσει να εμφα-
νίζεται ως κοινός παρονομαστής σε 
τόσα πολλά περιστατικά τέτοιου είδους, 
που είναι πλέον δύσκολο να συνεχίσει 
κανείς να κλείνει τα μάτια, ειδικότερα 
αν συνυπολογιστούν οι παρενέργειες 
που αναγράφονται μέσα στα ίδια τα 
σκευάσματα.

Συμπτώσεις; 

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά 
παρόμοια περιστατικά όπου παρου-
σιάζουν τις ίδιες “συμπτώσεις” αλλά 
αντ’ αυτού προτείνω την επόμενη φορά 
που θα ακούσετε παρόμοια παράλογα ή 
ακατανόητα περιστατικά, να ερευνήσετε 
οι ίδιοι επί του θέματος!

Παρασκευά A.
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών
** Η απότομη διακοπή των ψυχοφαρ-

μάκων μπορεί να επιφέρει επικίνδυνα 
αποτελέσματα για την υγεία κάποιου. 
Συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό σε περί-
πτωση επιθυμίας διακοπής τους.

Πηγές: cchrint.org, cchr.gr, https://
www.cchrint.org/school-shooters/, 
https://www.cchrint.org/2014/11/10/
robin-williams-was-on-drugs-at-the-
time-of-his-death-antidepressant-
drugs/, www.kathimerini.gr, http://www.
bbc.com/news/world-europe-32072220

Φ ύ λ λ ο  Ο δ η γ ι ώ ν  Χ ρ ή σ η ς 
MIRTAZAPINE/GENERICS. Φύλλο 
Οδηγιών Χρήσης ZANAX. Φύλλο Οδη-
γιών Χρήσης ZOLOFT
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Για να δώσεις πρώτες βοήθειες 
πρέπει:

• Να έχεις ψυχραιμία και γνώσεις
• Να φροντίσεις για την ασφάλεια τη 
δική σου και του θύματος
• Να εκτιμήσεις σωστὰ τὴν κατάσταση 
του θύματος
• Να καλέσεις το 166 (αν χρειάζεται)

Αιμορραγία
• Φορέστε γάντια
• Πιέστε σταθερὰ με την παλάμη σας 
(άμεση πίεση) το σημείο που αιμορραγεί
• Αν δεν σταματήσει, εφαρμόσετε 
επιπωματισμό (τοποθετήστε επίθεμα 
πάνω απὸ το τραύμα, δέστε σταθερὰ 
με επίδεσμο, αν δε σταματήσει, επα-
ναλάβετε το ίδιο)
• Σε μεγάλη αιμορραγία, απαραίτητη 
η μεταφορὰ στο νοσοκομείο
Δηλητηρίαση από οινόπνευμα (μέθη)
• Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, 
προκαλέστε εμετό
• Χορηγήστε γλυκὰ ροφήματα, όπως 
ζαχαρόνερο
• Διατηρήστε το ζεστό
• Σε απώλεια αισθήσεων, τοποθετήστε 
το σε θέση ανάνηψης κιὶ καλέστε το 166
Ξένο σώμα στο λάρυγγα. Πνιγμονή
• Ενθαρρύνετε οὸ θύμα να βήξει
• Γύρτε το εμπρὸς και δώστε του 5 
δυνατὰ χτυπήματα, ανάμεσα στις ωμο-
πλάτες, με τη βάση της παλάμης
• Αν δε βγει, εφαρμόσετε 5 κοιλιακὲς 
ωθήσεις μεταξὺ στέρνου καὶ κοιλιάς 
(χειρισμὸς Heimlich)

Λιποθυμία
• Ανυψώστε τα κάτω άκρα
• Γυρίστε το κεφάλι στο πλάι
• Χαλαρώστε τα σφιχτὰ ρούχα (ζώνη, 
γραβάτα, στηθόδεσμο)
• Αερίστε το χώρο και απομακρύνετε 
τους περίεργους
• Όταν ξαναβρεί τις αισθήσεις του, 
δώστε του να πιει υγρά
• Άφήστε το ξαπλωμένο για λίγα λεπτά

Καρδιοπνευμονικά 
ανάνηψη (ΚΑΡ.Π.Α.)
• Φροντίστε για τὴν ασφάλειά σας
• Ελέγξτε αν το θύμα αντιδρά
• Ανοίξτε τον αεραγωγό
• Ελέγξτε αν το θύμα αναπνέει
• Καλέστε το 166
• Δώστε 30 θωρακικὲς συμπιέσεις
• Δώστε 2 εμφυσήσεις
• Συνεχίστε με την ίδια αναλογία 30:2

Διάστρεμμα
• Ακινητοποιήστε το μέλος
• Τοποθετήστε ψυχρὰ επιθέματα (πάγος)
• Αν τα συμπτώματα είναι έντονα:
• Επίδεση της άρθρωσης με ελαστικὸ 
επίδεσμο
• Ανύψωση του μέλους
• Μεταφορὰ στο νοσοκομείο

Διάσειση
• Ακινητοποιήστε το άτομο
• Ελέγξτε το επίπεδο ανταπόκρισης 
(με απλὲς ερωτήσεις: πώς χτύπησε, 
πώς το λένε κ.λπ.) κάθε 10'
• Ξυπήστε το άτομο κάθε 1-2 ώρες τα 
δύο πρώτα εικοσιτετράωρα

• Μεταφέρετε το άτομο στο νοσοκομείο:
εφ' όσον υπάρχει απώλεια αισθήσε-
ων, ή σύγχυση, κεφαλόπονος, έμετος, 
έντονη υπνηλία

Ηλίαση
• Βάλτε τον πάσχοντα σε σκιερὸ μέρος 
και τοποθετήστε τον σε ημικαθιστὴ θέση
• Αφαιρέστε τα ρούχα του
• Δροσίστε με κομπρέσα (μέτωπο, 
αυχένα)
• Αν έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε 
υγρά (όχι οἰνοπνευματώδη)

Έγκαυμα
• Δροσίστε την περιοχὴ με νερὸ μέχρι 
να υποχωρήσει ο πόνος
• Αφαιρέστε ό,τι σφίγγει την περιοχή
• Περιποιηθείτε ανάλογα με τη βαρύ-
τητα του εγκαύματος (βάθος, έκταση, 
εντόπιση)
• Μη σπάτε τις φυσαλίδες

Τσίμπημα σφήκας / μέλισσας
• Αφαιρέστε το κεντρί
• Τοποθετηστε πάγο
• Αφαιρέστε ο,τιδήποτε σφίγγει την 
περιοχή
• Βάλτε αντιισταμινικὴ αλοιφή
• Σε εμφάνιση αλλεργίας, μεταφορὰ 
στο νοσοκομείο

Ρινορραγία
• Βάλτε το άτομο να καθήσει με το 
κεφάλι του ελαφρὰ γερμένο μπροστά
• Πιέστε σταθερὰ για 5' τα μαλακὰ 
μόρια της μύτης του (ρουθούνια)
• Αν η ρινορραγία δε σταματήσει, 
πιέστε για ακόμη 5'
• Αν δε σταματά, κάντε επιπωματισμὸ 
και μεταφορὰ στο νοσοκομείο

Τραύμα
• Φορέστε γάντια
• Πλύνετε το τραύμα με άφθονο τρε-

χούμενο νερό
• Στεγνώστε το τραύμα με αποστει-
ρωμένη γάζα
• Καλύψτε το τραύμα με αποστειρωμένη 
γάζα ή τραυμαπλάστ, αν χρειάζεται
• Συμβουλέψτε για αντιτετανικὸ ορό 
ή εμβόλιο, αν χρειάζεται

Μαθήματα  
Πρώτων Βοηθειών
Προγράμματα  «Βασικών Γνώσεων 
Πρώτων Βοηθειών για Πολίτες» υλο-
ποιούνται αρκετές φορές το χρόνο. 

Οι ενδιαφερόμενοι (είτε μεμονωμένοι 
πολίτες είτε οργανωμένοι φορείς: σύλ-
λογοι, σωματεία, προσωπικό εταιρειών 
κ.λπ.) μπορούν να επικοινωνούν με 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό  δηλώ-
νοντας τη συμμετοχή τους ώστε να 
ειδοποιηθούν εγκαίρως, όταν ξεκινήσει 
νέο τμήμα.

Προστάτεψε μια ζωή...  
Μάθε Πρώτες Βοήθειες
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Στα γραφεία του  Ιατρικού  Συλλό-
γου Αθηνών έδωσε Συνέντευξη 
Τύπου  ο πρόεδρος Γ. Πατούλης 

με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου  στις 30 
Μαρτίου 2018 με θέμα: «Η κατάρρευση 
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και 
η απαξίωση του ιατρικού κόσμου από 
την πολιτεία».

Οι ομιλητές τόνισαν ότι η πολιτική 
του υπουργείου Υγείας έχει οδηγήσει 
στην ανεργία και στη μετανάστευση, 
το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, 
ενώ η κατάρρευση της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας έχει δραματική 
επίπτωση στη δημόσια υγεία. Την ίδια 
ώρα, η επιβολή  του καταστροφικού 
clawback, οδηγεί στην οικονομική 
εξαθλίωση, ένα μεγάλο μέρος του ιατρι-
κού κόσμου.

Ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον κ. 
Πατούλη, παρά το πρόσφατο φιάσκο 
των ΤΟΜΥ (τοπικές ομάδες υγείας)  
και του θεσμού του οικογενειακού 
ιατρού, δεν αντιλαμβάνεται ότι εκείνος 
χρειάζεται τους ιατρούς για να παρέχει 
υπηρεσίες στους έλληνες πολίτες και 
όχι το αντίστροφο. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
υγεία χωρίς  γιατρούς δε γίνεται . Είναι 
πρωτοφανής η προχειρότητα και η 
αναποτελεσματικότητα με την οποία 
αντιμετωπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα. 
Καυστικός, όμως, ήταν ο κ. Πατούλης 
και στα σχόλια του για τον πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ. «Δε φταίει αυτός για ότι 
γίνεται όπως είπε, είναι ευνουχισμένος 
δεν παίρνει αυτός τις αποφάσεις»..
Αναφέρθηκε, επίσης, στις επιπτώσεις 
που έχει στη δημόσια υγεία, η κατάρ-
ρευση του συστήματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επισημαίνοντας ότι 
στο Κοινωνικό Ιατρείο του ΙΣΑ, τα 
τελευταία δύο χρόνια έρχονται καθη-
μερινά ασφαλισμένοι που δεν μπορούν 
να εξυπηρετηθούν από τις δημόσιες 
δομές, για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.

H ανεργία

Σήμερα η ανεργία των γιατρών στην 
Ελλάδα έχει ανέλθει σε επίπεδα – ρεκόρ, 
καθώς το 28% των μελών του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή 
υποαπασχολούμενοι. Ειδικότερα, 2.100 
μέλη του ΙΣΑ είναι άνεργοι, ενώ την 
τελευταία πενταετία 1.500 γιατροί το 
χρόνο κατά μέσον όρο, ζητούν πιστο-
ποιητικά για το εξωτερικό. Σήμερα 
τα εγγεγραμμένα μέλη του ΙΣΑ είναι 
24.815, όταν το 2017 ήταν 25.090 και 
το 2009 ήταν 25.825. Μάλιστα, από την 
αρχή του χρόνου, μέχρι σήμερα, 281 
γιατροί έχουν ζητήσει πιστοποιητικό, 
για να δουλέψουν σε κάποια χώρα του 
εξωτερικού (εκδόθηκαν 118 πιστοποι-

ητικά για Αγγλία,26 για Γαλλία,23 για 
Γερμανία κ.τ.λ.).

Στον αφανισμό, εξάλλου, οδηγεί 
το υπουργείο Υγείας, πολυϊατρεία και 
ιατρούς με ειδικότητες εργαστηριακές 
και κλινικοεργαστηριακές που καλού-
νται να πληρώσουν παράλογα και 
καταστροφικά ποσά clawback. Τα μέλη 
του ΔΣ του ΙΣΑ, και οι εκπρόσωποι των 
Επιστημονικών Ενώσεων και των Επαγ-
γελματικών Φορέων, κατήγγειλαν την 
καταστροφική πολιτική του υπουργείου 
και ζήτησαν την άμεση απόσυρση του 
άδικου και παράλογου clawback, που 
οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση 
τον ιατρικό κόσμο . Όπως εξήγησαν, 
τα πολυϊατρεία και τα εργαστήρια της 
γειτονιάς οδηγούνται με μαθηματική 
ακρίβεια στο λουκέτο, καθώς σε κάποιες 
περιπτώσεις το clawback, φτάνει σε 
ποσοστό το 48% της αξίας της εξέτα-
σης, ώστε να καθίσταται πραγματικά 
ανέφικτη η ορθολογική λειτουργία ενός 
φορέα και να υφίσταται πλέον άμεσος 
κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στο θέμα του συστήματος Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η προ-
σπάθεια στελέχωσής του αποδείχθηκε 
Βατερλό για το υπουργείο Υγείας. Ο 
ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη στην 
απαράδεκτη πρόσκληση ενδιαφέροντος, 
τόσο για οικογενειακούς γιατρούς όσο 
και για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ, καθώς 
προέβλεπαν απαξιωτικές αμοιβές για 
τους γιατρούς ,σε ένα θολό εργασιακό 

τοπίο. Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών, χορήγησε 372 βεβαιώσεις 
για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, 
για οικογενειακούς γιατρούς ενώ ο 
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά 91, για την 
κάλυψη 1.250 θέσεων στην Αττική. 
Το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 
37% ,γεγονός που καθιστά αδύνατη 
τη λειτουργία του νέου συστήματος

Στελέχωσης των ΤΟΜΥ

Πρόκειται για τη δεύτερη παταγώδη 
αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας, μετά την αδυναμία 
στελέχωσης των ΤΟΜΥ, για τις οποίες 
ήταν ανάλογα χαμηλό το ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι για τις ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια 
Αθηνών έγιναν μόλις 53 αιτήσεις, 
για την κάλυψη 195 θέσεων! Ανάλο-
γη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας, όπου οι αιτήσεις 
των υποψηφίων μετά βίας κάλυψαν το 
1/3 των θέσεων.

Γιατροί, επιστημονικές και επαγ-
γελματικές εταιρείες αποφάσισαν από 
κοινού να στήσουν μια πλατφόρμα, για 
τη συλλογή υπογραφών  ιατρών και 
φορέων που πλέον απαιτούν συλλογική 
σύμβαση, σε επίπεδο κάθε ιατρικού 
συλλόγου.

Επίσης πρόκειται να εξεταστεί ως 
άμεσο μέτρο η αποχή, αλλά και η 
διακοπή της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ 
ενώ θα δημιουργηθεί Επιτροπή, για τον 

καθορισμό της ελάχιστης τιμής αποζη-
μίωσης της ιατρικής επίσκεψης και κάθε 
ιατρικής πράξης και εργαστηριακής 
εξέτασης ανά ειδικότητα, με βάση το 
πραγματικό κόστος, στο πλαίσιο της 
βέλτιστης ιατρικής πρακτική.

Επιπροσθέτως, επεξεργάζονται 
σενάρια για πλήρη και ολοκληρωμένη 
διαδικασία κάλυψης ανασφάλιστων 
από ιδιωτικά ιατρεία.

Λίγες ημέρες αργότερα, με επιστολή 
που έστειλε στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, 
Σωτήρη Μπερσίμη, ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών  ζητά άμεσα την ανάκληση της 
Υπουργικής Απόφασης της 13/4/2018  
για την παραπομπή των ασθενών με 
παρέμβαση του ΕΟΠΥΥ (από οικο-
γενειακό γιατρό) για επισκέψεις σε 
ειδικούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας, 
των δημόσιων νοσοκομείων και τους 
συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς με 
τον ΕΟΠΥΥ.

Τα στοιχεία που αντιπαραθέτει 
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
σχετικά με τους γιατρούς είναι 
πιστεύουμε αληθινά. Όμως, ο κύριος 
Πατούλης δεν αναφέρθηκε καθόλου 
αφενός στην αυξανόμενη τάση για 
«φακελάκια» -γάγγραινα από την 
οποία υποφέρουν οι πολίτες-, αφε-
τέρου στην αύξηση των «ιατρικών 
λαθών» ,που στοιχίζουν ζωές –και 
όπως γνωρίζει καλά ο πρόεδρος η 
«υγεία σώζει ζωές» και οι γιατροί 
είναι οι θεματοφύλακες της υγείας 
των πολιτών.

Κατάρρευση του νέου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Προϊόν διαφημιζόμενο σε δια-
δικτυακό σούπερ-μάρκετ  ως 
«βούτυρο» με μειωμένη  περι-

εκτικότητα σε λιπαρά (60%), όπως 
αναγράφεται στη συσκευασία, παρα-
βιάζει τη νομοθεσία και παραπλανά το 
καταναλωτικό κοινό.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 81 του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών, όπου μεταφέρ-
θηκε ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 
αριθμ.1308/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, αναφέρει ρητά ότι τα προϊόντα 
αυτά (γαλακτικές λιπαρές ύλες) διατί-
θενται με ονομασία πώλησης ανάλογα 
με την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ύλες κατά βάρος:

1. Βούτυρο: προϊόν που έχει περι-
εκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή ύλη 
ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρό-
τερη από 90%, μέγιστη περιεκτικότητα 
σε νερό 16% και σε ξηρή μη λιπαρή 
γαλακτική ύλη 2%.

2. Βούτυρο τριών τετάρτων: προϊόν 
που έχει περιεκτικότητα σε γαλακτικές 
λιπαρές ύλες τουλάχιστον 60% και 62% 
κατ’ ανώτατο όριο. Για το προϊόν αυτό 
στη δανική γλώσσα χρησιμοποιείται η 
ονομασία πώλησης «Smor 60».

Συνάγεται πως, επειδή το εν λόγω 
προϊόν διατίθεται με την ονομασία 
«Βούτυρο», μολονότι έχει περιεκτικότητα 
σε γαλακτικές λιπαρές ύλες μικρότερη 
από 80%,θα έπρεπε να έχει εγγραφεί 
ως «Βούτυρο τριών τετάρτων», αλλιώς 
αντιβαίνει τη θέσπιση της κοινής οργά-
νωσης των γεωργικών αγορών.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο προϊόν, 
αν και εισαγόμενο από την Artima 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, φέρει στη 
συσκευασία κωδικό ελληνικής προέλευ-
σης (BarCode 520). Και σε αυτήν την 
περίπτωση η νομοθεσία απαγορεύει 
την πώληση προϊόντων μιας χώρας 
ως  προϊόντων άλλης χώρας.

Διαπιστώσεις και καυτά ερωτημα-
τικά στον ΕΦΕΤ:

Εδώ και 3 μήνες παρακολουθώ το 
διαφημιστικό καταιγισμό στο Internet 
από ένα διαδικτυακό σούπερ-μάρκετ 
με την επωνυμία www.voda.gr, όπου 
πρωτοστατεί σχεδόν πάντα «το ορεινό 
βούτυρο «αγελάδος» με τιμή 2.85 ευρώ 
τα 250 γραμμάρια, τιμή η οποία είναι 
20-30% φθηνότερη από τα υπόλοιπα 
στο σούπερ-μάρκετ και εισάγεται στην 
Ελλάδα από την εταιρεία Artima με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Όταν είδα πιο προσεκτικά τη φωτο-
γραφία, παρατήρησα ότι το συγκεκρι-
μένο βούτυρο αποτελεί εξαίρεση από 
τα υπόλοιπα, έχοντας 60% λιπαρά και 
όχι 80% κατ’ ελάχιστον, ως όφειλε.

Αγοράζοντας ένα πακέτο 250 γρ. 
διαπίστωσα ότι αναγράφει στο εμπρό-
σθιο μέρος «μειωμένης περιεκτικότη-
τας σε λιπαρά» με πολύ μικρά γράμ-
ματα, κάτι που δε φαίνεται καθόλου 
στη διαφήμιση της εν λόγω εταιρείας 
στο Internet: https://www.yoda.gr/
galaktokomika-eidi-psugeiou-30/

vouturo-225/to-oreino-mas-vouturo-
ageladas-250gr-2015/

Και ερωτάται ο ΕΦΕΤ:
Κανείς από τους δεκάδες υπαλ-

λήλους σας δεν είναι χρήστης του 
Internet, έτσι ώστε να δει αυτήν την 
οφθαλμοφανέστατη ανομία;

Το άρθρο 81 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, όπως πολύ ορθά σε αυτόν 
αναφέρθηκε ο 1308/2013 Κανονισμός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου του2013 αναφέρει ρητά ότι:

1. Βούτυρο είναι το προϊόν που έχει 
περιεκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή 
ύλη ίση ή μεγαλύτερη από 80% και 
μικρότερη από 90%, μεγίστη περιε-
κτικότητα σε νερό 16% και σε ξερή μη 
λιπαρή γαλακτική ύλη 2%.

2. Το προϊόν που έχει περιεκτικότητα 
σε γαλακτικές λιπαρές ύλες τουλάχι-
στον 60% και 62% κατ’ ανώτατο όριο 
ονομάζεται βούτυρο τριών τετάρτων ή 
λιπαρή ύλη για επάλειψη 60%.

3. Για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5εδ.α) του παρόντος 
άρθρου απαγορεύεται κάθε ανάδειξη 
με την οποία δηλώνεται αμέσως ή 
εμμέσως μια περιεκτικότητα σε λιπα-
ρές ύλες ή υποβάλλεται σχετική ιδέα, 
πλην όσων αναφέρονται σε αυτό. Κατά 
παρέκκλιση επιτρέπεται η προσθήκη 
των ενδείξεων: ≤μειωμένης περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά» για τα προϊόντα 
που έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρά 
άνω του 41% μέχρι και 62%...

4. Απαγορεύεται η πώληση προϊό-
ντων μιας χώρας ως προϊόντων άλλης 
χώρας (έχει Barcode 520… ).

Και θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί 
μου φίλοι του ΕΦΕΤ, να αναρωτηθώ 
μήπως έχετε επιτρέψει αυτές τις 
παρανομίες, επειδή το συγκεκρι-
μένο εμπόρευμα είναι ορεινό και 
όχι καμπίσιο. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Παραπλάνηση των καταναλωτών  
με την ονομασία «βούτυρο»

Ανάκληση καφέ illy
Η Ιταλική εταιρεία Illycaffè S.p.A. ανακαλεί όσες από τις ακόλουθες 

συσκευασίες 250g, καφέ σε σπυρί, λείπει η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης από 
το κάτω μέρος της συσκευασίας με ενδεχόμενη ξαφνική αποκόλληση του 
εσωτερικού μεταλλικού καλύμματος από το δοχείο τη στιγμή του ανοίγματος.

Ελαττωματικές συσκευασίες μπορεί να υπάρχουν στα παρακάτω προϊόντα 
με ημερομηνίες λήξης από 10/2019 έως 02/2020:

Οι ελαττωματικές συσκευασίες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες διότι δεν 
διαθέτουν τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης στο κάτω μέρος και μπορεί να 
ανιχνευθεί μια ανώμαλη διόγκωση στη συσκευασία (βλ. φωτογραφίες). 

 O ΕΦΕΤ, με δελτίο τύπου, συστήνει στους καταναλωτές να μην ανοίξουν 
τις ελλαττωματικές συσκευασίες.
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Πυροσβέστης…  
ο ΕΦΕΤ

Στην ανάκληση συσκευασμένου κατσι-
κίσιου τυριού και τυριού φέτας από 
την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα 
η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο 
των ελέγχων που διενεργεί, κατόπιν 
διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, δια-
πίστωσε την εμπορία συσκευασμένου 
κατσικίσιου τυριού και τυριού φέτας, σε 
λευκές πλαστικές συσκευασίες των 500 
γραμμαρίων σε συνθήκες κενού αέρος, 
vacuum, με αλλοιώσεις των οργανολη-
πτικών χαρακτηριστικών τους, γλοιώδους 
υφής, δυσοσμίας και ανάπτυξη μυκήτων.

Πρόκειται για προϊόντα τα οποία 
πωλούνται με την εμπορική ονομασία 
«Κατσικίσιο τυρί ΓΑΛΠΟ των 500 γραμ-
μαρίων, σε λευκή πλαστική συσκευασία 
vacuum» και Τυρί ΦΕΤΑ ΓΑΛΠΟ των 
500 γραμμαρίων, σε λευκή πλαστική 
συσκευασία vacuum≥

«Κατσικίσιο τυρί ΓΑΛΠΟ των 500 
γραμμαρίων, σε λευκή πλαστική 
συσκευασία vacuum»  

«Τυρί ΦΕΤΑ ΓΑΛΠΟ των 500 
γραμμαρίων, σε λευκή πλαστική 
συσκευασία vacuum»  

Το προϊόντα πωλούνται στα σού-
περ μάρκετ LIDL και παράγονται και 
συσκευάζονται στην Ελλάδα από την 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 1o χιλιόμετρο Διδυ-
μοτείχου-Ορεστιάδας στο Διδυμότειχο. 

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανά-
κληση / απόσυρση συγκεκριμένων παρ-
τίδων από τα ανωτέρω μη ασφαλή και 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 
προϊόντα, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 
οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί 
τους καταναλωτές που έχουν ήδη προ-
μηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να 
μην τα καταναλώσουν.

Πυροσβεστικά λειτουργεί πάντο-
τε ο ΕΦΕΤ. Πρώτα εμφανίζεται το 
πρόβλημα και μετά έρχεται το μέτρο 
της ανάκλησης. Πότε θα καταλάβετε, 
κύριοι του ΕΦΕΤ, ότι υπάρχει και η 
πρόληψη;

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει 
το διατροφικό σκάνδαλο με τα 
σάπια κρέατα δυο βελγικών 

εταιρειών που διοχετεύονταν στις 
αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης. Συγκεκριμένα, εξήντα τόνοι 
κρεάτων, τα οποία ήταν ακόμα και 
12ετίας, διοχετεύθηκαν στο Κόσοβο 
προς 93 λεπτά το κιλό. Ο πρόεδρος 
του ΕΦΕΤ δήλωσε πως από έρευνα 
που διενεργήθηκε στα ελληνικά 
σούπερ μάρκετ, διαπιστώθηκε πως 
δεν έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα 
παρτίδες των παρακάτω κρεάτων. 
Παρόλα αυτά ο ΕΦΕΤ διατηρεί τις 
επιφυλάξεις του και συνεχίζει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω 
από αυτό το θέμα.

Το νέο αυτό διατροφικό σκάνδαλο, 
αφορά παρτίδες βοδινών κρεάτων 
και κιμάδες όπου οι υπάλληλοι των 
δυο εταιρειών άλλαζαν τις ετικέτες 
στα κρέατα και παραποιούσαν τις 
ημερομηνίες λήξης. Το σκάνδαλο 
ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, 
όταν συνολικά 20 τόνοι ληγμένων 
κρεάτων κατασχέθηκαν από την 
Υπηρεσία Τροφίμων του Κοσόβου, 
αφού μετά από ελέγχους βρέθηκαν 
κρέατα τα οποία δεν ήταν κατάλληλα 
για κατανάλωση, ενώ στον κιμά ανι-
χνεύτηκαν ίχνη αποβλήτων κρέατος 
«κατηγορίας 3» που προορίζεται 
αποκλειστικά για ζωοτροφές.

Παρά το γεγονός ότι η μία βελγική 
εταιρία ενημέρωσε τις τοπικές αρχές 
ότι όλες οι ακατάλληλες ποσότητες 

κρεάτων είχαν καταστραφεί, και ενώ 
οι αρχές έκλεισαν το εργοστάσιό της, 
μετά από έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι 
άλλοι 40 τόνοι σάπιων κατεψυγμέ-
νων κρεάτων είχαν διοχετευτεί στην 
αγορά του Κοσόβου. 

Οι διαστάσεις του σκανδάλου με 
τα σάπια κρέατα αποκαλύφτηκαν 
πριν από μερικές ημέρες από την 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλει-
ας Τροφίμων και αμέσως σήμανε 
συναγερμός σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, 

τα ακατάλληλα κρέατα είχαν διοχε-
τευτεί μόνο στην αγορά του Κοσόβου.

(Πηγή: Έθνος, 20/3/2018)
Χρόνια τώρα το ΠΑΚΟΕ, από 

τους ελέγχους που πραγματοποιεί, 
διαπιστώνει ότι στην αγορά δια-
κινούνται ανεξέλεγκτες ποσότητες 
κρεάτων και ιχθυηρών. Μάλιστα, 
πρόσφατο παράδειγμα οι Ελλη-
νοποιήσεις εριφίων και αμνών 
από τη Ρουμανία. Τα κυκλώματα 
αυτά είναι ανεξέλεγκτα επειδή τα 
κέρδη είναι… φανταστικά!

Πανευρωπαϊκός συναγερμός  
για σάπια βελγικά κρέατα

Ψήφισμα και μονόπλευρη 
καταδίκη

Δεχτήκαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας το 
παρακάτω ψήφισμα από τον «Πολιτιστικό Σύλλογο 
Άνω Αμπελοκήπων» το οποίο το θεωρούμε απαρά-
δεκτο, γιατί η μονόπλευρη ενημέρωση των πολιτών 
νομίζουμε ότι καταστρέφει τη δημοκρατία και την 
ισορροπία των κοινωνιών. Ομόφωνα, κύριοι, θα 
έπρεπε να καταδικάσετε και τις τακτικές του καθε-
στώτος  του μονάρχη Άσαντ, υπεύθυνου για την 
πρόσφατη χημική επίθεση στη χώρα του από την 
οποία βρήκαν τραγικό θάνατο 60 άνθρωποι, μεταξύ 
των οποίων και μικρά παιδιά.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
 Καταδικάζουμε την πρόσφατη ιμπεριαλιστική, πυραυλική 

επιδρομή στη Συρία, των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Γαλλίας με 
την στήριξη – ανοχή και των άλλων κρατών του ΝΑΤΟ και 
της ΕΕ, που βασίστηκε στα γνωστά και από το παρελθόν 
(όπως η εισβολή στο ΙΡΑΚ το 2003 για τα ανύπαρκτα 
Μέσα Μαζικής Καταστροφής του Σαντάμ), προσχήματα.

Για μια ακόμη φορά δε διστάζουν να καταστρέφουν και 
να διαμελίζουν κράτη, με πραγματικό στόχο τον έλεγχο των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων διέλευσής 
τους, καθώς και των σφαιρών επιρροής.

Ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου με απρόβλεπτες 
συνέπειες (ανθρώπινες απώλειες, φτώχεια, προσφυγιά 
κ.λπ.) είναι υπαρκτός όχι μόνο για τους λαούς της Μέσης 
Ανατολής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η χώρα μας έχει υποχρέωση, ανταποκρινόμενη στα 
φιλειρηνικά αισθήματα του λαού μας, όχι μόνο να μην έχει 
καμία εμπλοκή, αλλά και να σταματήσει κάθε διευκόλυνση 
(με κλείσιμο βάσεων, επιστροφή Ελλήνων στρατιωτών 
από αποστολές εκτός συνόρων κ.λπ.), στα επικίνδυνα, 
τυχοδιωκτικά, απάνθρωπα σχέδιά τους.

Ο Σύλλογός μας θα συμβάλλει ακόμη πιο πολύ μέσα 
από την κοινή δράση φορέων και κατοίκων για την 
παραπέρα ανάπτυξη του φιλειρηνικού κινήματος στους 
Αμπελόκηπους και την ευρύτερη περιοχή, και την κοινή 
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Οι λαοί μπορούν και πρέπει να χαράζουν το μέλλον 
τους δίχως ξένες επεμβάσεις.

Αλληλεγγύη, φιλία, ειρήνη με όλους τους λαούς
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος: Μ. Ζωίδης
Η Γραμματέας: Ε. Παπαδήμα



#97 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
για το 
Περιβάλλον 46 /  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σύννεφο» πάει η κοροϊδία των 
κατοίκων της Βορειοανατολι-
κής Αττικής και του Ωρωπού 

από την κυβέρνηση, στο ζήτημα των 
διοδίων. Συνεχίζοντας να κοροϊδεύουν 
τους πολίτες, αποφάσισαν για μια 
ακόμα φορά να «αντιμετωπίσουν» 
το πρόβλημα. Ναι μεν δεν θα γίνει η 
κατασκευή των σταθμών διοδίων σε 
Βαρυμπόμπη, Άγιο Στέφανο και Σχημα-
τάρι Χαλκίδας αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως δεν θα πληρώνουν το χαράτσι οι 
χιλιάδες εργαζόμενοι των περιοχών 
της Βορειοανατολικής Αττικής και 
Ωρωπού, όπου με χαρά το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε 
εκπτώσεις στο Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Αναλογικής Χρέωσης Διοδίων μετά 
από έναν αριθμό διελεύσεων. Και την 
επιτυχία αυτή του Υπουργείου, έρχεται 
να διαλαλήσει με μεγάλα γράμματα 
και θαυμαστικά το κάθε ιστολόγιο 
το οποίο προσφέρει «αντικειμενική» 
ενημέρωση στους πολίτες!

Τα φερέφωνα του Δήμου, εύκολα και 
με άξιο τον «μισθό» του παραποιούν 
έντεχνα την ΑΛΗΘΕΙΑ. Ντροπή σας!

Διαβάστε το κερασάκι… στην τούρτα 
στο ιστολόγιο boriattika.blogspot.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Τέλος τα ΔΙΟΔΙΑ  

στό Δήμο ΩΡΩΠΟΥ
Συνέπεια λόγων και 

έργων....έτσι απλά!!!!!!!!! 
Αυτή είναι η μεγάλη 

διαφορά!!!όσοι τη 
καταλαβαίνουν!!!!!!!!

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  13/04/201
Το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών ανακοινώνει την έναρ-
ξη της ηλεκτρονικής καταγραφής 
των μόνιμων κατοίκων των Δήμων 
Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και 
Ωρωπού για την ελεύθερη διέ-
λευση τους από τα διόδια, μέσω 
Ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 
και στοιχείων 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών ανακοινώνει την έναρξη της 
ηλεκτρονικής καταγραφής των μόνιμων 
κατοίκων των Δήμων Αχαρνών, Διο-
νύσου και Κηφισιάς για την ελεύθερη 
διέλευση τους με την έναρξη εφαρμογής 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αναλο-
γικής Χρέωσης Διοδίων καθώς και των 
μόνιμων κατοίκων του Δήμου Ωρωπού 
από τα υπάρχοντα πλευρικά διόδια 
με την ολοκλήρωση της καταγραφής, 
μέσω Ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 
και στοιχείων, στην ιστοσελίδα του.

 Σημειώνεται, ότι ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών κ. Χρήστος 
Σπίρτζης μετά την εκκίνηση της διαγω-

νιστικής διαδικασίας για το ηλεκτρονικό 
αναλογικό σύστημα διοδίων απέστειλε 
επιστολή στην Εταιρεία Παραχώρησης 
για τη ΜΗκατασκευή των σταθμών 
διοδίων στις περιοχές Βαρυμπόμπης, 
Αγίου Στεφάνου και Σχηματαρίου 
Χαλκίδας, που προβλέπονται τόσο στις 
αρχικές συμβάσεις του 2006 όσο και 
στις αναθεωρημένες του 2013.  

Στην συμφωνία που έχει επιτευχθεί 
προβλέπεται ότι οι δημότες – μόνιμοι 
κάτοικοι των Δήμων, Διονύσου, Κηφι-
σιάς και Αχαρνών δεν θα πληρώνουν 
διόδια, στο τμήμα του αυτοκινητοδρό-
μου που καλύπτουν και οι τρεις Δήμοι, 
με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
συστήματος αναλογικής χρέωσης, αφού 
νωρίτερα δεν θα κατασκευαστούν οι 
σταθμοί διοδίων.

Για τους δημότες – μόνιμους κατοί-
κους του Δήμου Ωρωπού προβλέπεται 
με το πέρας της καταγραφής ελεύθε-
ρη διέλευση από τους 8 πλευρικούς 
σταθμούς διοδίων, ενώ, όπως ήδη 
έχει δηλώσει ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, θα υπάρξει πρόσθετη 
διαπραγμάτευση για να υπάρξει σχετική 
μέριμνα και για τα μετωπικά διόδια. 
Σημειώνεται ότι η καταγραφή αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για τις προβλέψεις 
πιθανών πρόσθετων απαλλαγών.

Στην ίδια συμφωνία προβλέπεται 

η ελεύθερη διέλευση των συμπολιτών 
μας με αναπηρία, που επίσης πρέπει 
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Για τους εργαζόμενους στις περι-
οχές, συχνούς χρήστες, η συμφωνία 
προβλέπει εκπτωτικές χρεώσεις, ανα-
λόγως τον αριθμό των διελεύσεων ανά 
μήνα, που φθάνουν σε ποσοστό 50%.

Αναλυτικά:
Δημιουργείται ειδικό Εκπτωτικό 

Πρόγραμμα Εργαζομένων που θα αφορά 
τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο, 
για να μετακινηθούν από και προς το 
χώρο εργασίας τους, θα εφαρμόζεται 
ανά ημερολογιακό μήνα και επιπλέον 
των τυχόν υφισταμένων εκπτωτικών 
προγραμμάτων μηνιαίων διαδρομών, 
παρέχοντας πέντε επιπλέον διαδρομές 
χωρίς την καταβολή αντιτίμου, αμέ-
σως μετά την 40η μηνιαία διέλευση. 
Συγκεκριμένα θα παρέχεται :
- Από την 11η ως την 20η διέλευση, 
έκπτωση 5%,
- Από την 21η ως την 30η διέλευση, 
έκπτωση 15%,
- Από την 31η ως την 40η διέλευση, 
έκπτωση 20%,
- Από την 41η ως την 45η διέλευση, 
δωρεάν διέλευση

- Από την 46η ως την 50η διέλευση, 
έκπτωση 40%,
- Από την 51η διέλευση, έκπτωση 50%

 Παράλληλα, το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών δρομολογεί  με 
εντατικούς ρυθμούς τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες του Ηλεκτρονικού Συστή-
ματος Αναλογικής Χρέωσης Διοδίων. 
Στις 4 Απριλίου ολοκληρώθηκε η Α 
Φάση του Διαγωνισμού και προχω-
ρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για 
τη Β’ Φάση.

H ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής 
των μονίμων κατοίκων στους τέσσε-
ρις δήμους, έχει ήδη αναρτηθεί στο 
επίσημο site του υπουργείου( www.
yme.gr) σε ευκρινές σημείο.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι 
πολίτες των τεσσάρων δήμων σε ηλε-
κτρονική πάντα μορφή, είναι τα εξής:

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
του προσώπου που θα εγγραφεί στον 
κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος.

• Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθα-
ριστικού Εφορίας 

• Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 
ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται 
η διέλευση από τα διόδια ως όχημα 
μόνιμου κατοίκου 

• Για τα ΑμεΑ θα πρέπει να υπο-
βληθεί δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ

Προκλητική κοροϊδία στο θέμα των 
διοδίων της Βόρειας Αττικής και Ωρώπου
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Το ΠΑΚΟΕ αποδέχθηκε την πρό-
σκληση να παραβρεθεί και να κάνει 
παρέμβαση στο 12ο περιφερειακό 

Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής στην 
Ανατολική Αττική. 

Οι τοποθετήσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού για το Δασολόγιο, τα σκου-
πίδια και τα απόβλητα δημιούργησαν 
έντονο προβληματισμό στους παρευρι-
σκόμενους με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
πάνω από δεκαπέντε (15) παρεμβάσεις 
με δριμύτατη κριτική.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ στην παρέμ-
βασή του εστίασε σε τέσσερα καυτά 
προβλήματα, όπως:

α. στο θέμα του βιολογικού καθαρι-
σμού στο Δήμο Ωρωπού, το οποίο σαρά-
ντα χρόνια τώρα … λύνεται και παραμένει 
άλυτο. Πέντε φορές έχουν ανατεθεί οι 
μελέτες, με ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε 
φορά να πετιέται …στα σκουπίδια και 
δυστυχώς ακόμη τα λύματα κυκλοφορούν 
ανενόχλητα στους δρόμους του Δήμου.

β. στο θέμα των σκουπιδιών, που 
παραμένει μια πληγή στην Αττική. Επειδή 
το Γραμματικό αντιδρά, εκπρόσωπος του 
ΕΣΔΝΑ έριξε την …βόμβα της δημιουργίας 
ενός νέου Γραμματικού στον Ωρωπό. Εν 
τούτοις το ΕΜΑΚ (εργοστάσιο Ανακύ-
κλωσης στη Φυλή) ανακυκλώνει μόλις 
το 10% των ανακυκλώσιμων υλικών, το 
δε υπόλοιπο πηγαίνει στον ΧΥΤΑ της 
Φυλής. Αυτό είναι τραγικό, τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, και προτείνει να 
δημιουργηθούν σε 2-3 όμορους Δήμους 
μονάδες ΚΔΑΥ και κομποστοποίησης.

γ. να λειτουργήσουν τα πρωτόκολλα 
κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευ-
ές στις παραλίες της Αττικής. Ιδιαίτερα 
στην περιοχή του Φλοίσβου, όπου ευτυ-
χώς πρόσφατα το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής καταδίκασε με τρίμηνη παύση 
καθηκόντων τον Δήμαρχο Παλαιού 
Φαλήρου κ. Χατζηδάκη.

δ. να γίνεται πιο εμπεριστατωμένος 
έλεγχος στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 
της Ανατολικής Αττικής.  Πρόσφατη μελέ-
τη του ΠΑΚΟΕ έδειξε ότι στον Κάλαμο 
βρέθηκε το επικίνδυνο μικρόβιο ψευδο-
μονάδα, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ.

Πάρα πολλοί ομιλούντες τόνισαν την 
επικινδυνότητα των σκουπιδιών, των 
ανεξέλεγκτων βιολογικών καθαρισμών 
καθώς και των αυθαίρετων κατασκευών 
που πλημμυρίζουν τις παραλίες.

Σωκράτης Φάμελλος

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελ-
λος, στο 12ο Περιφερειακό Συνέδριο 
για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση 
αναφέρθηκε  αναλυτικά σε θέματα που 
απασχολούν τους Δήμους της Ανατολικής 
Αττικής με πρώτο την πρωτοβουλία για 

τους δασικούς χάρτες που έχουν ήδη 
προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και 
ειδικά στη συγκεκριμένα περιοχή, καθώς 
αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μέσα στο 2018. Ωστόσο, αναφέρθηκε 
και σε ένα εμπόδιο που εξακολουθεί να 
υφίσταται: «Ένα ζήτημα έχει καθυστε-
ρήσει την Ανατολική Αττική, οι δήμοι 
δεν έχουν στείλει ακόμα τις Οικιστικές 
Πυκνώσεις». Ο νόμος που έχει σχεδιάσει 
η κυβέρνηση θα περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για τα αυθαίρετα λαμβάνοντας 
υπόψη τις Οικιστικές Πυκνώσεις στους 
δασικούς χάρτες .

Επίσης, μίλησε για τις περιοχές οι 
οποίες πλήττονται από πυρκαγιές και 
ανακοίνωσε ότι «τον επόμενο μήνα κιό-
λας κηρύσσονται ως αναδασωτέες, ώστε 
να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια 
καταπάτησης».

Στο θέμα ο Σωκράτης Φάμελλος υπο-
γράμμισε εκτός από την άμεση κατα-
γραφή των καμένων εκτάσεων, μέσω 
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών 
Πυρκαγιών, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Πράσινο Ταμείο, την άμεση αντα-
πόκριση της δημόσιας διοίκησης στην 
περίπτωση του Καλάμου: Μέσα σ’ ένα 
μήνα τα στελέχη  της Αποκεντρωμένης 
Αττικής, της Διεύθυνσης Αναδασώσεων 
συνέταξαν μελέτες αναδασώσεων και 
αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών 
έργων και σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Αττικής. Επίσης, εξασφαλίστηκε η 
χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων 
ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και 
εκτελέστηκαν τα έργα αντιδιαβρωτικής 
και αντιπλημμυρικής προστασίας πάνω 
απ’ τον Κάλαμο, στο Καπανδρίτι.

Επίσης, ο Αν. ΥΠΕΝ έκανε αναφορά 
στο νέο  Προγράμμα Κοινωφελούς Εργα-
σίας για την Αντιπυρική Προστασία των 
Δασών, που σχεδίασαν από κοινού τα 
Υπουργεία Εργασίας και Περιβάλλοντος. 
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 8μηνης 
διάρκειας απευθύνεται σε 5.066 ωφε-

λούμενους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν 
στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες της 
χώρας, με βάση τις καταγεγραμμένες 
ανάγκες και έχει προϋπολογισμό 32 
εκατομμυρίων ευρώ.

«Η προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας της Ανατολικής Αττι-
κής επιβάλλει την απαρέγκλιτη τήρηση 
της νομιμότητας και το οριστικό τέλος 
της παράνομης λειτουργίας των κατα-
στημάτων εντός περιοχής Natura  που 
υποβαθμίζουν το ευάλωτο οικοσυστήμα 
της περιοχής», επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ 
αναφερόμενος στην κατεδάφιση των 
ταβερνών στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά, 
η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουά-
ριο2018.

Μείζον ζήτημα για την Ανατολική 
Αττική είναι το θέμα της διαχείρισης 
αποβλήτων και απορριμμάτων, στο οποίο 
ο Αν. Υπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος 
της ομιλίας του. Όπως δήλωσε 25 εκατομ-
μύρια σπαταλήθηκαν σε πρόστιμα λόγω 
ανυπαρξίας αποχετεύσεων σε περιοχές 
της Ανατολικής Αττικής.

Στον τομέα της διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων η καθυστέρηση σε έργα 
υγρών αποβλήτων είναι τόσο μεγάλη, 
που η Αττική έχει καταδικαστεί και η 
Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα από το 2015 
για μη συμμόρφωση των Οικισμών Β΄ 
προτεραιότητας Μαρκόπουλου, Νέας 
Μάκρης, Κορωπίου, Ραφήνας-Αρτέμιδας 
με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Τα πρόστι-
μα ήταν 10.000.000 € κατ’ αποκοπή 
και καταβάλλεται 3.640.000€ για κάθε 
εξάμηνο μη συμμόρφωσης. 

«Σήμερα, έχουμε πλέον την πεποίθη-
ση ότι έχουμε μπει στο δρόμο που θα 
τελειώσει αυτή την περιπέτεια», είπε ο 
Αν. ΥΠΕΝ Για τους οικισμούς Γ’ προτε-
ραιότητας που ανέρχονται σε 25 στην 
Ανατολική Αττική «έχουμε κινητοποι-
ηθεί για να κλείσουν οριστικά όλα τα 
ανοικτά μέτωπα στη διαχείριση υγρών 
αποβλήτων», με δεδομένο ότι μόνον 

τρεις από τους 25 - Θρακομακεδόνες, 
Κερατέα, Λαύριο - βρίσκονται σε πλήρη 
συμμόρφωση με την Οδηγία, ενώ οι 
υπόλοιποι είκοσι δύο (22) οικισμοί δεν 
βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας, 
καθώς δεν διαθέτουν είτε  υποδομές είτε 
και αποχετευτικό δίκτυο. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σωκράτης 
Φάμελλος στον Δήμο Σαρωνικού όπου 
ζήτησε να παρθούν έως το τέλος Απριλίου 
οι αποφάσεις για τη χωροθέτηση του ΚΕΛ 
ώστε όλες οι περιοχές της Ανατολικής 
Αττικής, να έχουν σύγχρονες υποδομές, 
με ανακύκλωση λυμάτων και λάσπης 
και να μην μεταφέρουμε αλλά λύματα 
στην Ψυττάλεια», σχολίασε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τη διαχεί-
ριση στερεών αποβλήτων ο Σωκράτης 
Φάμελλος τόνισε ότι  σήμερα δεν εξυ-
πηρετείται από σύγχρονες υποδομές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων. Απαιτείται άμεσα η ενί-
σχυση της διαλογής στην πηγή και η 
ανακύκλωση, για να μειωθεί το κόστος 
για τους πολίτες και τους ΟΤΑ. Και εντός 
τους 2018 θα λήξει το θέμα χωροθέτησης 
σύγχρονων μονάδων με υψηλή προστασία 
και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. 
Μονάδων  όπου θα δουλεύουν επιστή-
μονες και θα βάλουν τέλος στα αδιέξοδα 
των χωματερών.  

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ), προ-
βλέπει για την Ανατολική Αττική

• 1 Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμ-
μάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) (Νότιας Αττικής).

• 1 Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμ-
μάτων (ΜΕΑ) & Μονάδα Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) & Χώρος Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
(Βορειοανατολικής Αττικής _ Γραμματικό)

• 1 Διαδημοτική Μονάδα Επεξερ-
γασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Μαρκό-
πουλου, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας, 
Ραφήνας-Πικερμίου

• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπο-
λειμμάτων (ΧΥΤΥ) (Νότιας Αττικής _ 
Δεν έχει χωροθετηθεί)

• Λοιπές Δράσεις οι οποίες περιλαμ-
βάνουν Δίκτυο ΔσΠ, Πράσινα Σημεία, 
ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, Οικιακή και μικρή δημοτική 
κομποστοποίηση, ΧΥΤ αδρανών, κ.λ.π.

Ήδη έχουν ενταχθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
προτάσεις του Δήμου Γλυφάδας (περίπου 
700.000 ευρώ) και του Δήμου Βάρης 
-Βούλας -Βουλιαγμένης (περίπου 200.000 
ευρώ), ενώ και  οι Δήμοι Ν. Σμύρνης, 
Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, 
Κρωπίας κ.α. έχουν υποβάλει τις προτά-
σεις τους στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και σύντομα 
αναμένεται η ένταξή τους.

Κατά τα άλλα το Συνέδριο στον 
τομέα της …ποιότητας ζωής πήγε…. 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.

Σχόλια-εντυπώσεις από το περιφερειακό 
συνέδριο Ανατολικής Αττικής
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Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου ο 
βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Πάνος Σκουρολιάκος, εισηγή-

θηκε στην ολομέλεια της Βουλής των 
Ελλήνων το νομοσχέδιο για την ίδρυση 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Τόνισε πως ιδρύεται ένα Πανεπιστήμιο 
εμβληματικού χαρακτήρα στην πιο 
υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής 
μέσω της συγχώνευσής των ΤΕΙ Αθή-
νας και Πειραιά.

Επίσης, εξήγγειλε την ίδρυση 
Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης τα όποια είναι διετή προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, που 
θα λειτουργούν εντός των ΑΕΙ και 
θα αποτελούν ακαδημαϊκή μονάδα 
αυτών των Ιδρυμάτων. Θα φοιτούν 
σε αυτά απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που θα 
εξασφαλίζουν πτυχίο με ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση. Ανέδειξε ακόμα την 
αναβάθμισή και την επέκταση των 
σχολικών μονάδων στα σωφρονιστικά 
ιδρύματα της χώρας.

Η Νέα δημοκρατία υπερψήφισε 
επί της αρχής το νομοσχέδιο για το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αλλά, 
παράλληλα, καταψήφισε βασικές επι-
μέρους διατάξεις του.

 Η εισηγήτρια της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης  επί του νομοσχεδίου, 
Νίκη Κεραμέως, στην ολομέλεια της  
Βουλή τόνισε ότι «για τη Νέα Δημο-
κρατία, η ενίσχυση της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες βρί-
σκεται στον πυρήνα του κυβερνητικού 
της προγράμματος για την Παιδεία. 
Απώτερος στόχος, η τεχνολογική εκπαί-
δευση να καταστεί συνειδητή επιλογή  
και όχι λύση ανάγκης για τους νέους. 
Η σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης 
με την παραγωγική διαδικασία, η 
καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, 
η οποία σκαρφαλώνει σε δυσθεώρητα 
ποσοστά κοντά στο 50%, και η ανα-
στροφή του εκθετικά αυξανόμενου 
brain drain, θα πρέπει να αποτελούν 
εθνικούς στόχους, και η ενίσχυση της 
τεχνολογικής εκπαίδευσης αποτελεί 
κεντρικής σημασίας μέσο για την 
επίτευξή τους.»

Και ενώ η αρχή της ενίσχυσης της 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και της 
ενίσχυσης των ΑΤΕΙ είναι σωστή, ο 
τρόπος υλοποίησης που επιλέγει η 
Κυβέρνηση είναι εν πολλοίς λανθα-
σμένος, καθώς στο παρόν νομοθέτημα 
ενυπάρχουν πολλά σημεία που, όπως 
είχε επισημάνει στην επί της αρχής 
παρέμβασής της στην Επιτροπή Μορ-
φωτικών Υποθέσεων η κυρία Κεραμέως,  
«αποδεικνύουν ότι, σε κάποιο βαθμό, 
οι εισαγόμενες ρυθμίσεις αποτελούν 
προτάσεις αποσπασματικές, χωρίς 
όραμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς διαφά-
νεια, χωρίς αντικειμενικότητα, με 

στόχευση πρωτίστως μικροπολιτική 
με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικών 
συμφερόντων».

Και συγκεκριμένα,
- Οι δυσμενείς συνέπειες για τους 

αποφοίτους ΕΠΑΛ της Αττικής, πολλοί 
εκ των οποίων θα χάσουν την ευκαιρία 
να σπουδάσουν. Το νομοσχέδιο επιφυ-
λάσσει δυσμενείς συνέπειες για τους 
αποφοίτους των ΕΠΑΛ, διότι ενώ το 
ποσοστό πρόσβασης ήταν στο 20%, 
τώρα θα πάει στο 5%. 

- Η παντελής απουσία αναφοράς 
στα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων του νέου ιδρύματος.

- Η απουσία διαφανούς διαδικασίας, 
με ξεκάθαρα ακαδημαϊκά κριτήρια, 
για την επιλογή των ιδρυμάτων, για 
τις συγχωνεύσεις τμημάτων, για τη 
δημιουργία κατευθύνσεων.

- Η παράκαμψη της Ανεξάρτητης 
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση (ΑΔΙΠ), η οποία θα έπρεπε να 
έχει πρωτεύοντα ρόλο στην διαδικασία.

- Η μη πιστοποίηση των νέων προ-
γραμμάτων σπουδών.

- Η ενδεχόμενη αντισυνταγματι-
κότητα κάποιων από τις ρυθμίσεις.

Στα ειδικότερα αυτά ζητήματα οι 
απαντήσεις του Υπουργείου Παιδεί-
ας υπήρξαν, σύμφωνα με την κυρία 
Κεραμέως,ανεπαρκείς.

Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης Λεωνίδας Γρηγο-
ράκος, που δηλώνει «παρών» επί της 
αρχής του νομοσχεδίου, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την 

εκπαίδευση ως κατεξοχήν μηχανισμό 
πελατειακών σχέσεων, κομματικής 
εξάρτησης και άσκησης επιρροής 
και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει πιο 
προκλητική πρόταση από αυτήν που 
ακολουθεί η κυβέρνηση σήμερα στον 
πανεπιστημιακό χώρο και αποκαλυ-
πτική απόδειξη είναι το εφεύρημα της 
υποτιθέμενης «ανωτατοποίησης των 
ΤΕΙ», κάνοντας λόγο για Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής».

«Η κυβέρνηση προσθέτει άλλον 
έναν κρίκο στη μακρά αλυσίδα των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην 
εκπαίδευση, οι οποίες σχεδιάστηκαν 
και διακηρύχθηκαν από την ΕΕ» είπε 
ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Ιωάννης 
Δελής και κατήγγειλε ότι στόχος της ΕΕ 
είναι να προσαρμόσει την εκπαίδευση 
στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομί-
λων. Αποτέλεσμα, όπως τόνισε, είναι να 
απομακρύνεται η εκπαιδευτική πολιτική 
ολοένα και περισσότερο από τις λαϊκές 
ανάγκες στη μόρφωση. «Τίποτα το 
πρωτότυπο και εμβληματικό δεν κάνει 
η κυβέρνηση» είπε ο βουλευτής του 
ΚΚΕ, «στην πραγματικότητα συνεχίζει 
τις συγχωνεύσεις του σχεδίου Αθηνά 
για να περισταλούν οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα να δεθούν πιο στενά στο 
άρμα των επιχειρηματικών ομίλων».

Τους σοβαρούς προβληματισμούς 
της ΑΔΙΠ και της Συνόδου των Πρυ-
τάνεων, επισήμανε ο ειδικός αγορητής 
του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς και πρό-
σθεσε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης 
τα ακαδημαϊκά κριτήρια κατά την 

πανεπιστημιοποίηση των δύο ΤΕΙ, 
έχουν γίνει «λάστιχο». Ο βουλευτής 
εκτίμησε ότι αυτή η βιασύνη της κυβέρ-
νησης δείχνει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν 
το βλέμμα τους στις κάλπες.

Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου 
έκαναν εκ μέρους του ΤΕΕ ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός 
και η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ, καθ. ΕΜΠ, Τώνια Μοροπούλου. 
Το ΤΕΕ προέβαλλε την διαφοροποίηση 
στα επίπεδα τεχνικής ευθύνης μετα-
ξύ διπλωματούχων και πτυχιούχων 
μηχανικών και έδωσε έμφαση στην 
απεικόνιση της διαφοροποίησης και 
στις ονομασίες των τίτλων σπουδών 
που απονέμονται, με βάση και την 
ευρωπαϊκή κλίμακα προσόντων, κάτι 
που έγινε δεκτό και από τον Υπουργό 
Παιδείας.

Ειδικότερα, για την απαραίτητη 
διάρθρωση της πυραμίδας των τεχνικών 
επαγγελμάτων η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 
έχει και πρόσφατα ρητά διατυπώσει 
την αναγκαιότητα της διαβάθμισης 
των εκπαιδευτικών επιπέδων, ώστε να 
διαβαθμίζεται ανάλογα και η τεχνική 
ευθύνη.

Το ΠΑΚΟΕ, με πολλούς αγώνες 
για ανεξάρτητη και σύγχρονη παι-
δεία, πιστεύει ότι, όταν αρχίσει η 
διαδικασία της υλοποίησης, ίσως 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
να βελτιώσει με τον εσωτερικό του 
κανονισμό πολλές από τις ατέλειες 
του Νομοσχεδίου που ψηφίστηκε.

Καλή αρχή!

Η επαγγελματική κατοχύρωση...  
όνειρο απατηλό 
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Την Πέμπτη 29 Μαρτίου γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργατικά 
σωματεία, συνταξιούχοι, φορείς 

του Περάματος, διαμαρτυρήθηκαν ενά-
ντια στους σχεδιασμούς των εταιριών 
πετρελαιωδών, της κυβέρνησης, της 
Περιφέρειας Αττικής, της Δημοτικής 
αρχής, σχετικά με την επαναλειτουργία 
των καζανιών στο Πέραμα.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Περά-
ματος που διοργάνωσε τη διαμαρ-
τυρία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:                                                                                   
«Η κατασκευή της νέας προβλήτας 
πετρελαιοειδών στην άκρη της Προβλή-
τας ΙΙΙ φέρνει το θέμα των "καζανιών 
του θανάτου" στην επικαιρότητα. Οι 
εταιρείες πετρελαιοειδών κινούνται 
με σκοπό την επαναλειτουργία τους. 

Δεν είναι ένα καινούργιο θέμα για 
το Πέραμα. Για δεκαετίες ο λαός του 
Περάματος έδινε μάχη για το κλείσιμο 
των "καζανιών του θανάτου". Με την 
πίεση  καταφέραμε τη διακοπή της 
χρήσης τους τις δυο τελευταίες δεκαε-
τίες. Όμως, με βάση το νέο επενδυτικό 
σχέδιο της COSCO για τον ΟΛΠ φαίνεται 
να υπάρχει κινητικότητα εταιρειών 
πετρελαίου και ενδιαφέρον της COSCO 
για την επαναλειτουργία τους.

Οι τοπικοί φορείς που έψαξαν το θέμα 
της επαναλειτουργίας μετά από χρόνια 
των δεξαμενών, βρέθηκαν μπροστά σε 
μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς διαπί-
στωσαν ότι, ασχέτως αν λειτουργούσαν ή 
όχι, οι άδειές τους παραμένουν ενεργές. 

Σήμερα, στο Πέραμα και στις γειτονι-

κές περιοχές υπάρχουν πέντε εταιρείες 
πετρελαιοειδών με ενεργές άδειες, οι 
δύο από τις οποίες δεν είχαν σε κατά-
σταση λειτουργίας τις δεξαμενές τους 
επί χρόνια. Αντί λοιπόν όλα αυτά τα 
χρόνια να ανασταλούν οι άδειες των 
ανενεργών -τουλάχιστον- δεξαμενών, 
αυτές παρέμειναν σε πλήρη ισχύ. Τα 
αρμόδια υπουργεία είπαν ότι η νομο-
θεσία καλύπτει την επαναλειτουργία 
των δεξαμενών.

Οι συνέπειες και οι κίνδυνοι σε 
ενδεχόμενη επαναλειτουργία θα είναι 

τεράστιες. 114 καζάνια γεμάτα πετρέλαιο 
δημιουργούν μια βόμβα στο κέντρο της 
πόλης, επάνω στο δρόμο που είναι ο 
μοναδικός δρόμος διαφυγής σε περί-
πτωση ατυχήματος - εγκλήματος, πολύ 
κοντά σε σχολεία, στα οποία φοιτούν 
πάνω από 1.000 μαθητές και αρκετοί 
εκπαιδευτικοί.

Με μαζική συγκέντρωση στην πλα-
τεία Ηρώων, πορεία στους δρόμους της 
πόλης και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 
μπροστά από τα καζάνια οι συμμε-
τέχοντες διατράνωσαν το αίτημα να 

φύγουν τα καζάνια του θανάτου από 
το Πέραμα.

Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο στους 
αγώνες των Δήμων Πειραιά και 
Περάματος, με το ξεκίνημά του 
-1979- διαμαρτυρήθηκε έντονα με 
ακτιβισμό –απαγόρευση κυκλο-
φορίας κ.ά.- για δεκαπέντε μέρες 
συνεχώς ,με αποτέλεσμα να απενερ-
γοποιηθούν τα καζάνια για αρκετές 
δεκαετίες. Τώρα, ξαναεμφανίζεται ο 
εφιάλτης και καραδοκεί ο κίνδυνος 
για την υγεία των κατοίκων.

 Οι δεξαμενές πετρελαίου λειτουργούν  
σαν βόμβα στο Πέραμα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ
Επιτέλους η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) με την υπ’ αρ. 

168/2018/9.2.2018 απόφασή της, προωθεί και μεθοδεύει την αλλαγή στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ξεκινώντας από τα νησιά 
του Βορείου Αιγαίου.

Με αυτό τον τρόπο η ΡΑΕ δικαιώνει τις προσπάθειες και τους αγώνες 
του ΠΑΚΟΕ εδώ και δέκα χρόνια, για την αντικατάσταση των μηχανών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση πετρελαίου - μαζούτ, με 
μηχανές που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο για δύο 
βασικούς λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι ότι – μετά από μελέτη του ΠΑΚΟΕ - στην περί-
πτωση  της χρήσης πετρελαίου ή μαζούτ, η ρύπανση με αιωρούμενα 
σωματίδια, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου είναι επικίνδυνη 
για τη δημόσια υγεία, ενώ είναι σχεδόν μηδενική  στην περίπτωση της 
χρήσης φυσικού αερίου.

Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά οικονομικός, όταν το κόστος ανά κιλο-
βατώρα από την χρήση πετρελαίου – μαζούτ είναι 100% παραπάνω από 
το κόστος με τη χρήση φυσικού αερίου.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η απόφαση αυτή της ΡΑΕ είναι σταθμός για 
τα νησιά μας, δεδομένου ότι σε νησιά, όπως η Σάμος και η Χίος, έχουν 
πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ελπίζουμε η εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης - μετά από ένα 
τρίμηνο - να γίνει άμεσα, επειδή δυστυχώς, η ΔΕΗ σπαταλά χρήματα του 
ελληνικού λαού, προκαλώντας ρύπανση με υπερδιπλάσιο κόστος.
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Έκθεση σε 
ακτινοβολίες 

και μέτρα 
προστασίας

Ο συνήθης διαχωρισμός 
των ηλεκτρομαγνητικών 
ακτινοβολιών είναι σε 
ιοντίζουσες και μη. 
Όλοι εκτιθέμεθα σε 

διαφορετικές ποσότητες ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας από διάφορες πηγές, 
τόσο φυσικές (κοσμικής ή γήινης 
προέλευσης) όσο και ανθρωπογενείς 
(π.χ. ιατρικές χρήσεις, πυρηνική 
ενέργεια, ραδιενεργά κατάλοιπα από 
δοκιμές πυρηνικών όπλων οι οποίες 
έγιναν πριν από πολλά χρόνια). 
Η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία 
αποτελείται από ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία, όπως μικροκύματα 
και ραδιοκύματα, καθώς και πεδία 
χαμηλής συχνότητας. Προέρχεται 
από την έκθεση στο φως του ήλιου, 
στις γραμμές υψηλής τάσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος, στις ηλεκτρικές 
συσκευές που χρησιμοποιούμε στην 
καθημερινή μας χρήση και στα κινητά 
μας τηλέφωνα.
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Τ ρεις είναι οι βασικές αρχές ακτινοπρο-
στασίας για όλους τους τύπους των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών: ο χρόνος, η 
απόσταση και η θωράκιση. Όταν προ-
σπαθούμε να καθιερώσουμε κανονι-

σμούς ή βασικές αρχές για τα όρια της ακτινοβολί-
ας που επιτρέπεται να εκτεθεί ο καθένας από εμάς 
στην ακτινοβολία, προσπαθούμε να βρούμε πώς 
αυτά μπορούν να επιδράσουν στην έκθεση κάθε 
ανθρώπου.

α) Στα στάνταρ ακτινοβολίας για την έκθεση για 
συγκεκριμένη περίοδο, η συνθήκη του χρόνου παί-
ζει σημαντικό ρόλο. 

β) Σε όσο μεγαλύτερη απόσταση κάποιος βρί-
σκεται από μια ραδιενεργό πηγή, τόσο μικρότερη 
είναι και η έκθεσή του σ΄αυτήν. Εξαρτάται, βέβαια, 
και από την ενέργεια της ακτινοβολίας. 

Ας σκεφθούμε την ακτινοβολούσα πηγή σαν μια 

γυμνή ηλεκτρική λυχνία. Η λυχνία αυτή εκπέμπει 
φως ομοιογενώς σε κάθε διεύθυνση, σε ένα κύκλο. 
Η ενέργεια του φωτός κατανέμεται ομοιογενώς σε 
όλη την περιφέρεια και στο εμβαδόν του κύκλου. 

Όταν η ακτίνα διπλασιάζεται, η ακτινοβολία δια-
σπείρεται σε επιφάνεια μεγαλύτερη κατά τέσσερις 
φορές, έτσι και η δόση ελαττώνεται κατά τέσσερις 
φορές . (Επιπρόσθετα, καθώς η απόσταση από την 
πηγή αυξάνεται, αντίστοιχα αυξάνεται και η πιθανό-
τητα μερικές ακτίνες να χάσουν την ενέργειά τους).

γ) Όσο μεγαλύτερη θωράκιση υπάρχει γύρω από 
μια ραδιενεργό πηγή τόσο ελαττώνεται και η έκθεση. 
Θωράκιση σημαίνει η τοποθέτηση κά ποιου υλικού 
που θα απορροφήσει την ακτινοβολία ανάμεσα στο 
άτομο και την πηγή ακτινοβολίας. Το πάχος, όμως, 
θωράκισης που απαιτείται για την προστασία από 
τα διάφορα είδη ακτινοβολίας, εξαρτάται από την 
ενέργεια που αυτά εκπέμπουν.

Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ραδιενέργεια)
Πού καταγράφοντονται  
συχνά ανεβασμένες τιμές

• Σε δομικά υλικά με υψηλό ποσοστό ραδιε-
νεργών υλικών (π.χ. διάφορα κεραμικά πλακάκια, 
πάγκοι γρανίτη, τούβλα, τσιμέντο, ελαφρόπετρα, 
πέτρες από ηφαιστειακή τέφρα, φωσφογύψος κ.α.)
• Σε φαγητό με ραδιενεργά κατάλοιπα (π.χ. 
λαχανικά, γάλα, κρέας και ψάρια που προέρ-
χονται από τις πληγείσες από τη ραδιενέργεια 
περιοχές στην Ιαπωνία και τις γειτονικές περι-
οχές – ο,τιδήποτε έχει παραχθεί μετά τις 12 
Μαρτίου 2011).
• Σε ρολόγια που φωσφορίζουν, κεραμικά 
σκεύη, πυρανιχνευτές ιονισμού κ.α.
• Στις κουζίνες που λειτουργούν με φυσι-
κό αέριο
• Σε νερό από πηγάδια
• Κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια και αντι-
δραστήρες, ιδιαίτερα μετά από κάποιο πυρη-
νικό ατύχημα (για το οποίο ενδεχομένως να 
μην ενημερωθεί το κοινό – ή να ενημερωθεί 
πολύ καθυστερημένα όπως έγινε με το ατύχη-
μα του Τσέρνομπιλ).
• Σε απόβλητα βιομηχανιών, νοσοκομείων 
(εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής) κ.α.
• Σε περιοχές με πολύ ψηλό υψόμετρο (υψη-
λότερα επίπεδα κοσμικών ακτινοβολιών)
• Σε περιοχές με υψηλότερα ποσοστά ραδο-
νίου, θορίου, ουρανίου κ.α. στο υπέδαφος 
(στην Ελλάδα: Καμμένα Βούρλα, Ικαρία, Νεράι-
δα Θεσπρωτίας, Καβάλα, Δοξάτο Δράμας, Μύκο-
νος, κ.α.)
• Σε σπήλαια, ιαματικές πηγές και ορυχεία
• Σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια
• Σε εργοστάσια τσιμέντου, αλουμίνας και 
φωσφορικών λιπασμάτων, σε γεωτρήσεις 
πετρελαίου και σε σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη κ.α.
• Στα αεροπλάνα κατά τη διάρκεια των πτή-
σεων 

Οι περισσότεροι μετρητές ραδι-
ενέργειας καταγράφουν το ρυθμό 
ενεργού δόσης ραδιενέργειας, που 
συνήθως μετράται σε μSv/h (μικρο 
σιβέρτ ανά ώρα).

Οι φυσιολογικές τιμές ραδιενέρ-
γειας στο περιβάλλον είναι γενικά 
<0,3 μSv/h (π.χ. 0,13 μSv/h είναι 
παγκόσμιος μέσος όρος έκθεσης σε 
φυσικές πηγές ραδιενέργειας - εκτός 
ραδονίου.

Τα όρια έκθεσης που ορίζει η 
νομοθεσία είναι τα εξής:
• Ελληνικό και ευρωπαϊκό όριο επαγ-
γελματικά εκτιθέμενων: 10 μSv/h (20 
mSv/έτος - 2000 εργατοώρες το χρόνο)
• Ελληνικό όριο επαγγελματικά εκτι-
θέμενων κατά τη διάρκεια εγκυμοσύ-
νης: 0,70 μSv/h (1 mSv/έτος – 1440 
εργατοώρες τους 9 μήνες)

• Ελληνικό όριο κοινού πληθυσμού: 
0,11 μSv/h (1 mSv/έτος) Προσοχή: 
δεν περιλαμβάνονται δόσεις που 
οφείλονται σε ιατρικές εφαρμογές, 
σε ραδιονουκλίδια στο υπέδαφος, 
στο ανθρώπινο σώμα, στην κοσμική 
ακτινοβολία στο επίπεδο της θαλάσ-
σης ή στο ραδόνιο.

Παραδείγματα τιμών δόσης ραδι-
ενέργειας:
• 10ωρη πτήση με αεροπλάνο: 0,03 
mSv
• Ακτινογραφία θώρακα: 0,05 mSv
• Αξονική τομογραφία: 10 mSv
• Ραδόνιο (ετήσια έκθεση): 0,2-10 
mSv (μέση τιμή 1,26 mSv)
• Υπέδαφος (ετήσια έκθεση): 0,3-1 
mSv (μέση τιμή 0,48 mSv)
• Τροφές (ετήσια έκθεση): 0,2-1 mSv 
(μέση τιμή 0,29 mSv)
• Κοσμική ακτινοβολία (ετήσια έκθε-

ση): 0,3-1 mSv (μέση τιμή 0,39 mSv)
• Ολική ετήσια έκθεση σε ραδιενέρ-
γεια από το φυσικό περιβάλλον: 1-13 
mSv (μέση τιμή 2,4 mSv)

Όπως είναι προφανές, συνηθισμέ-
νες ιατρικές εφαρμογές (ακτινογρα-
φία, αξονική τομογραφία, σπινθηρο-
γράφημα κ.α.) μπορεί να αυξήσουν 
σημαντικά την ετήσια δόση ραδιε-
νέργειας που λαμβάνουμε.

Τι είναι το ραδόνιο και πού το 
συναντάμε;

Το ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό 
αέριο που προέρχεται από τη διά-
σπαση του ουρανίου που βρίσκε-
ται στο φλοιό της γης και αποτελεί 
ακόμα την κύρια πηγή έκθεσης του 
ανθρώπου σε ραδιενέργεια.

Το ραδόνιο εκλύεται από το έδα-
φος, εισέρχεται στα κτίρια από σωλη-

νώσεις και ρωγμές και συσσωρεύε-
ται ιδιαίτερα σε χαμηλούς ορόφους 
με ελλιπή εξαερισμό.

Οι σημερινές πρακτικές της χρή-
σης αεροστεγών κουφωμάτων, πορ-
τών και λοιπών υλικών δόμησης για 
λόγους θερμικής μόνωσης, αυξάνουν 
την συγκέντρωση ραδονίου στις σύγ-
χρονες κατοικίες.

Ανεβασμένες τιμές ραδονίου κατα-
γράφονται κύρια σε υπόγειους και 
ισόγειους χώρους, ιδιαίτερα σε περι-
οχές με πιο ραδιενεργό υπέδαφος.

Επίσης, κοντά σε κοντά σε καλώδια 
υψηλής ή μέσης τάσης, καθώς έρευ-
να του Πανεπιστημίου του Bristol 
έδειξε ότι η ύπαρξη υψηλών τιμών 
επιπέδων ακτινοβολιών χαμηλών 
συχνοτήτων αυξάνει μέχρι και 18 
φορές την συσσώρευση των σωμα-
τιδίων ραδονίου στο χώρο.

Πώς μετράμε τη ραδιενέργεια και ποια τα ασφαλή όρια έκθεσης;
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Γ ύρω μας υπάρχουν πολλές 
φυσικές και τεχνητές πηγές 
μη ιοντίζουσας ακτινοβο-
λίας και η έκθεσή μας σε 
αυτήν είναι καθημερινή.

Κύρια φυσική πηγή ακτινοβολιών 
είναι ο ήλιος ο οποίος εκπέμπει ακτι-
νοβολίες σε όλη την έκταση του ηλε-
κτρομαγνητικού φάσματος, από τα 
ραδιοκύματα μέχρι ακτινοβολία -γ. Το 
55% της οπτικής ηλιακής ακτινοβολί-
ας (δηλ. υπεριώδους, ορατής και υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας) που φτάνει στην 
επιφάνεια της γης είναι υπέρυθρη και 
το 40% ορατή ακτινοβολία, ενώ μόλις 
το 5% είναι υπεριώδης ακτινοβολία. 
Τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολί-
ας είναι για παράδειγμα οι λαμπτή-
ρες τεχνητού μαυρίσματος, φωτισμού 
ή θέρμανσης. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία παρά-
γεται τεχνητά και κατά την οξυγονο-
κόλληση ενώ η υπέρυθρη ακτινοβολία 
χρησιμοποιείται στη νυχτερινή όραση, 
στα συστήματα ασύρματης επικοινω-
νίας σε χώρο χωρίς φυσικά εμπόδια 
και στην αστρονομία. Πηγές οπτικής 
ακτινοβολίας είναι και τα διάφορα 
συστήματα laser.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα 
ραντάρ, η κινητή τηλεφωνία, η μετά-
δοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σημάτων, οι ασύρματες επικοινωνίες 
είναι ορισμένα παραδείγματα τεχνο-
λογικών εφαρμογών οι οποίες βασί-
ζονται στην ακτινοβολία των μικρο-
κυμάτων και των ραδιοκυμάτων και 
στις οποίες εκτιθέμεθα καθημερινά.

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 
υπάρχουν στο σπίτι και στον χώρο 
εργασίας και παράγονται, για παρά-
δειγμα, από τις διάφορες ηλεκτρικές 
συσκευές που χρησιμοποιούμε. Υπάρ-
χουν και στο εξωτερικό περιβάλλον, 
όπως αυτά που δημιουργούνται από 
τις γραμμές μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο άνθρωπος εκτίθεται, τέλος, καθη-
μερινά και σε στατικά ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία, όπως για παράδειγ-
μα είναι το φυσικό μαγνητικό πεδίο 

της γης.
   Τα σημερινά πρωτόγνωρα επίπε-

δα ασύρματης ακτινοβολίας υψηλών 
συχνοτήτων αυξάνονται συνεχώς, λόγω 
του πολλαπλασιασμού των υπαρχόντων 
πηγών και τη συνεχή προσθήκη νέων 
ασύρματων εφαρμογών. Σήμερα είμα-
στε εκτεθειμένοι εκτός των άλλων σε 
ασύρματες ακτινοβολίες από:
• τα κινητά τηλέφωνα και τις κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας
• το ασύρματο ίντερνετ (WI-FI)
• τα φορητά τηλέφωνα και τις βάσεις 
τους (DECT)
• τις κεραίες εκπομπής ραδιοτηλεο-
πτικών σημάτων
• τα ασύρματα συστήματα συναγερ-
μού, πυρανίχνευσης και ελέγχου θερ-
μοκρασίας
• τα ραδιοδίκτυα αστυνομίας, ιδιωτι-
κών εταιρειών ασφαλείας, μεταφορι-
κών εταιρειών, ραδιοταξί κ.α.
• τα Baby Monitors (συσκευές επιτή-

ρησης των μωρών)
• τα περιφερειακά Η/Υ όπως οι εκτυ-
πωτές με την ένδειξη «Wireless ready» 
για να συνδέονται με τους υπολογι-
στές ασύρματα
• τα ασύρματα ποντίκια και τα ασύρ-
ματα πληκτρολόγια
• τις συσκευές που λειτουργούν με το 
Bluetooth συνεχώς ενεργοποιημένο
• τις κονσόλες παιχνιδιών με ασύρ-
ματα τηλεχειριστήρια
• τα δίκτυα WIMAX (WIFI μεγάλης 
εμβέλειας για την ασύρματη παροχή 
ίντερνετ σε ολόκληρες πόλεις- ήδη 
εφαρμόζεται και στην Ελλάδα)
• τις κεραίες από τις ασύρματες κοι-
νότητες ίντερνετ που υπάρχουν σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 
(π.χ. Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Αθηνών)
• τις κατασκευές κεραιών Υπουργείων, 
πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών, 
Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφα-

λείας και Λιμενικού Σώματος, Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας κ.α.
• τα ραντάρ του στρατού, των αερο-
δρομίων, των λιμανιών, των μετεωρο-
λογικών υπηρεσιών κλπ
• τους δορυφόρους
• τις κεραίες που προορίζονται για 
χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπι-
κής εμβέλειας π.χ. εντός βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτη-
μάτων κτιρίων κτλ.
• τους interactive σχολικούς πίνακες
• τα ασύρματα ηχεία
• τους φούρνους μικροκυμάτων
• τις κεραίες ασύρματης αποστολής 
σήματος από τηλεόραση σε τηλεόραση
• το HAARP (= High Frequency Active 
Auroral Research Program)
• τους ασύρματους μετρητές ηλεκτρικού 
ρεύματος των οποίων ήδη έχει αρχί-
σει η εγκατάσταση και στην Ελλάδα
• πολλές άλλες ασύρματες εφαρμογές 
(αναλυτική λίστα με τις εκατοντάδες 
μέχρι σήμερα ασύρματες εφαρμογές 
στην Ελλάδα στο φάσμα από 9 kHz 
μέχρι 400 GHz μπορείτε να δείτε κατε-
βάζοντας τον Εθνικό Κανονισμό Κατα-
νομής Ζωνών Συχνοτήτων)

Παράλληλα, η έκθεση μας σε ακτι-
νοβολίες χαμηλών συχνοτήτων που 
οφείλονται στον ηλεκτρισμό έχει αυξη-
θεί σημαντικά λόγω της:

• μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών

• προτίμησης ηλεκτρικών λύσεων 
για ψύξη και θέρμανση (π.χ. αντί για 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο)

• υπερφόρτωσης δικτύου της ΔΕΗ 
• κατάργησης χρήσης γειωμένων 

χαλυβδοσωλήνων για τα καλώδια
• φθοράς των γειώσεων και μονώ-

σεων των καλωδίων στις παλαιότερες 
κατοικίες

Να σημειωθεί ότι η κατανάλωση 
της ηλεκτρική ενέργειας (και κατ’ επέ-
κταση τα παραγόμενα από τα καλώδια 
μαγνητικά πεδία) παρουσιάζει ετήσια 
αύξηση ~3% και έχει αυξηθεί σημαντι-
κά τα τελευταία χρόνια (αύξηση >50% 
της κατανάλωσης ηλεκτρισμού την 
χρονική περίοδο 1990-2009).

Οι μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

  Λόγω της εκτεταμένης χρήσης ηλεκτρονικών 
συσκευών όπως είναι οι λαμπτήρες φθορισμού, 
αντάπτορες εναλλασσόμενου ρεύματος, ηλεκτρο-
νικοί διακόπτες dimmer, κλιματιστικά inverter, 
τηλεοράσεις plasma, φωτοβολταϊκά συστημάτα κ.α.

Το φαινόμενο αποκαλείται «Βρώμικος Ηλε-
κτρισμός». Επιστήμονες θεωρούν ότι η νέα κυμα-
τομορφή του ηλεκτρικού δικτύου είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντική για τον άνθρωπο .

Επίσης, οι πιο σύγχρονες πηγές ασύρματης 
ακτινοβολίας (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα 
κινητά και τα ασύρματα τηλεφώνα, τα ασύρματα 

μόντεμ κλπ) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύμα-
τα με ψηφιακή διαμόρφωση σε αντίθεση με τις 
παλαιότερου τύπου πηγές (π.χ. ραδιοτηλεοπτικές 
κεραίες -εξαίρεση οι νέες κεραίες ψηφιακής TV) 
που έχουν αναλογική διαμόρφωση.

Η πιο αφύσικη ψηφιακή τετραγωνική κυματο-
μορφή που περιλαμβάνει παλμούς υψηλής έντα-
σης θεωρείται από πολλούς επιστήμονες βιολογικά 
πιο ισχυρή από την παλαιότερη αναλογική ημιτο-
νοειδή κυματομορφή. 

 Με βάση την έκθεση διεθνούς ομάδας επιστη-
μόνων που συνόψισε τα μέχρι σήμερα δεδομένα 

από περισσότερες από 2000 έρευνες για τις επι-
πτώσεις των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών πεδί-
ων Bioinitiative Report: «Υπάρχουν σημαντικά 
επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία παλμικής διαμόρφωσης μπο-
ρεί να έχουν επιπτώσεις υγείας, με μακροχρόνια 
έκθεση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα τωρινά όρια 
έχουν αγνοήσει την διαμόρφωση του κύματος ως 
παράγοντα των επιπτώσεων στον άνθρωπο και γι’ 
αυτό είναι ανεπαρκή για την προστασία του κοι-
νού από τη χρόνια έκθεση σε μορφές παλμικά δια-
μορφωμένων σημάτων».

Σήμερα οι τεχνητές ακτινοβολίες έχουν πιο επιβαρυντική μορφή από ό,τι στο παρελθόν
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Κινητά τηλέφωνα
• Απομακρύνετε το κινητό από το κεφάλι σας κατά 
την διάρκεια των κλήσεων, χρησιμοποιώντας ανοι-
χτή ακρόαση ή καλώδιο hands-free.
• Μην έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας όταν μιλά-
τε από hands free, καθώς τα γεννητικά όργανα είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ασύρματες ακτινοβολίες.
• Περιορίστε το χρόνο ομιλίας σας από κινητό τηλέ-
φωνο, χρησιμοποιώντας το όταν είναι πραγματι-
κά απαραίτητο – επικοινωνήστε καλύτερα με SMS
• Προτιμήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, 
ιδιαίτερα όταν κάνετε κλήσεις μεγάλης διάρκειας.
• Προτιμήστε να κάνετε κλήσεις όταν έχετε σήμα 
3G καθώς η εκπεμπόμενη ακτινοβολία του κινητού 
είναι πολύ λιγότερη από ότι όταν έχετε σήμα 2G.
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέ-
φωνο σε σημεία με κακό σήμα όπου το τηλέφωνο 
εκπέμπει σε πλήρη ισχύ για να συνδεθεί (καλύτε-
ρο σήμα υπάρχει συνήθως δίπλα στα παράθυρα).
• Αποφεύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου 
στο αυτοκίνητο, σε τρένα, πλοία, λεωφορεία κλπ 
αφού η ακτινοβολία του ανακυκλώνεται εσωτερι-
κά ανακλώμενη στις μεταλλικές επιφάνειες, ενώ 
καθώς μετακινήστε το κινητό εκπέμπει σε πλήρη 
ισχύ γιατί συνεχώς προσπαθεί να συνδεθεί με την 
πλησιέστερη κεραία.
• Η χρήση ακουστικού bluetooth δε συνιστάται, 
αφού αποτελεί ασθενή αλλά μόνιμη πηγή ακτινο-
βολίας (εξαίρεση: όταν μιλάτε πολύ στο κινητό τηλέ-
φωνο και ιδιαίτερα σε χώρους με κακό σήμα, είναι 
προτιμότερο να έχετε το τηλέφωνο μακριά και να 
μιλάτε από το bluetooth).
• Μοιράζετε τον χρόνο ομιλίας σας κρατώντας το 
κινητό και από τις δύο πλευρές του κεφαλιού.
• Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα σας, 
όταν κοιμάστε, αφού και σε stand by στέλνει σήμα 
κάθε λίγα λεπτά στην πλησιέστερη κεραία κινητής 
τηλεφωνίας (σε 2G mode).
• Προτιμήστε κινητά τηλέφωνα στα οποία η κεραία 
είναι εμφανής εξωτερικά (και όχι ενσωματωμένη 
εσωτερικά όπως συμβαίνει στα περισσότερα μοντέ-
λα) γιατί εκπέμπει πιο αποτελεσματικά και με λιγό-
τερη ισχύ για να πιάσει σήμα.
• Αν χρησιμοποιείτε smartphone, ενεργοποιείτε την 
δυνατότητα κατεβάσματος δεδομένων μέσω Wi-Fi 
ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, μόνο την ώρα 
που θέλετε να περιηγηθείτε στο ίντερνετ. Τα περισ-
σότερα applications, κατεβάζουν συνέχεια δεδομέ-
να όταν μπορούν, αυξάνοντας σημαντικά την ακτι-
νοβολία που εκπέμπει το κινητό σας.

Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας

• Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας (σταθμοί βάσης) 
ακτινοβολούν συνεχώς.
• Είναι εγκατεστημένες στις οροφές κατοικιών και 
χώρων εργασίας ή σε υψώματα (κυρίως δίπλα σε 
δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, σε κτίρια του ΟΤΕ, 
της Cosmote, της Vodafone και της Wind, σε κτίρια 
εταιρειών, εργοστάσια κ.α.)
• Υπάρχουν παντού - όσο πιο πυκνοκατοικημένη η 
περιοχή, τόσο περισσότερες οι κεραίες.
• Επιβαρύνονται περισσότερο τα δωμάτια που έχουν 
οπτική επαφή με τις κεραίες.
• Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ συχνά 
καμουφλαρισμένες σαν θερμοσίφωνες, διαφημιστι-
κές πινακίδες, καμινάδες, μέσα σε καμπαναριά κ.α..

Αν το κινητό σας τηλέφωνο έχει χαμηλό σήμα 
στο σπίτι σας, αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος σας 
(Cosmote ή Vodafone ή Wind) δεν έχει κεραία κοντά 

σας ή δεν φτάνει το σήμα του στο χώρο σας. Ωστό-
σο μπορεί να υπάρχει δίπλα σας κεραία από τους 
άλλους 2 πάροχους.
• Ο εντοπισμός των πιο επιβαρημένων σημείων θα 
σας βοηθήσει να μετακινήσετε τo κρεβάτι, το καθιστι-
κό ή το γραφείο σας μακριά από τα σημεία υψηλών 
τιμών ασύρματης ακτινοβολίας (wireless hotspots).
• Απλές λύσεις προστασίας από τις ασύρματες ακτι-
νοβολίες προσφέρουν σήμερα και τα σύγχρονα υλι-
κά ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης που ανακλούν τις 
ασύρματες ακτινοβολίες σε ποσοστό > 99%.
• Δεδομένου ότι τα τζάμια είναι τα σημεία διείσδυ-
σης του μεγαλύτερου ποσοστού εξωτερικών ασύρ-
ματων ακτινοβολιών, η μεγαλύτερη μείωση στις 
ακτινοβολίες από κεραία κινητής τηλεφωνίας μπο-
ρεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση αυτοκόλλητης 
μεμβράνης ή κουρτίνας ηλεκτρομαγνητικής θωράκι-
σης στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες του σπι-
τιού (ειδικά σε αυτά που βλέπουν προς την κεραία).
• Οι τοίχοι των κτιρίων εμποδίζουν ένα μέρος της 
εξωτερικής ασύρματης ακτινοβολίας ανάλογα με το 
πάχος τους και το είδος του δομικού υλικού. Θωρα-
κίζοντας τοίχους και οροφές εσωτερικά ή εξωτερι-
κά με μπογιά ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης ή με 
πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα μπορούμε να επιτύ-
χουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ακτινοβολι-
ών στο χώρο.
• Πρακτική λύση, τουλάχιστον για το χώρο του υπνο-
δωματίου, αποτελούν οι κουνουπιέρες ηλεκτρομα-

γνητικής θωράκισης, οι οποίες δεν αφήνουν να 
διεισδύσει η ακτινοβολία από καμία κατεύθυνση, 
εξασφαλίζοντας την ελάχιστη διατάραξη του ύπνου 
σας από τωρινές αλλά και μελλοντικές πηγές ασύρ-
ματης ακτινοβολίας.

Πού υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνί-
ας στη γειτονιά σας;

Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών 
(keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενη-
μερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι 
αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ (Εθνι-
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Στη σελίδα της ΕΕΤΤ θα βρείτε χάρτη με τις κεραί-
ες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Έχετε υπόψη σας ότι η συγκεκριμένη εφαρμο-
γή παρουσιάζει μόνο τις κατασκευές κεραιών που 
είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ. 
Δυστυχώς υπάρχουν πολλές κεραίες που δεν έχουν 
αδειοδοτηθεί αλλά εκπέμπουν κανονικά

Ασύρματο ίντερνετ (WI-FI ή WLAN)

• Το ασύρματο μόντεμ-ρούτερ που χρησιμοποιείτε 
για να συνδεθείτε στο ίντερνετ ακτινοβολεί συνε-
χώς, ανεξάρτητα από το αν έχετε ενεργοποιήσει τον 
υπολογιστή, το λάπτοπ ή το κινητό σας.
• Απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία του 
μόντεμ –ρούτερ σας (συνήθως πατώντας κάποιο κου-
μπί - ρωτήστε τον κατασκευαστή του αν δεν γνω-
ρίζετε πως) και χρησιμοποιείστε καλώδιο δικτύου 
(ethernet) για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας.
• Σε περίπτωση μη απενεργοποίησης της ασύρμα-
της λειτουργίας του μόντεμ ρούτερ, τοποθετήστε το 
όσο το δυνατόν πιο μακριά από χώρους όπου περ-
νάτε πολύ χρόνο και κλείνετε το μόντεμ τουλάχι-
στον κατά τις βραδινές ώρες.
• Εναλλακτικά χρησιμοποιείστε το σύστημα σύν-
δεσης στο διαδίκτυο που αποκαλείται Broadband 
over power lines (BPL) ή power-line Internet (βάζε-
τε έναν αντάπτορα Powerline σε μια πρίζα και τον 
συνδέετε με το router και τους υπόλοιπους αντά-
πτορες Powerline σε πρίζες των απομακρυσμένων 
δωματίων που θέλετε να έχετε ίντερνετ και τις συν-
δέετε με τους εκεί Η/Υ ή λάπτοπ).

Ασύρματα Τηλέφωνα

• Το ακουστικό του ασύρματου τηλεφώνου ακτι-
νοβολεί μόνο την ώρα που μιλάτε ενώ η βάση του 
ασύρματου τηλεφώνου ακτινοβολεί συνεχώς.
• Αντικαταστήστε το ασύρματο τηλέφωνο σας με 
ενσύρματο ή έστω με ένα ασύρματο τηλέφωνο μηδε-
νικής ακτινοβολίας (σε κατάσταση αναμονής), η 
βάση του οποίου εκπέμπει ακτινοβολία μόνο όταν 
πραγματοποιείτε κλήσεις.
• Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του ασύρμα-
του τηλεφώνου, τοποθετήστε το όσο το δυνατόν πιο 
μακριά από χώρους όπου περνάτε πολύ χρόνο και 
κυρίως από το υπνοδωμάτιο.

• Κατά τη διάρκεια των κλήσεων ενεργοποιείτε 
την ανοιχτή ακρόαση και τοποθετείτε το ακουστι-
κό όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σώμα σας.

 Όπως γίνεται αντιληπτό,οι κίνδυνοι από την 
έκθεση στην ακτινοβολία αυξάνονται όσο εξελίσσε-
ται η τεχνολογία. Σταδιακά γίνεται συνείδηση ότι 
απαιτούνται μέτρα προστασίας, ωστόσο η καθυστέ-
ρηση με την οποία δίνεται η πληροφόρηση γι’ αυτά 
τα ζητήματα, σχετίζεται με τα συνήθη συμφέροντα 
που διακυβεύονται.

Τρόποι προστασίας από την ακτινοβολία
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Ποιο είναι το πρόσωπο 
έκπληξη που πρότεινε 
η Φώφη Γεννηματά 

στο Πολιτικό Συμβούλιο για 
τη θέση του Νο2 του Κινήμα-
τος. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
με πορεία στην ΠΑΣΠ και το 
ΠΑΣΟΚ, είναι στέλεχος της 
νέας γενιάς και θα αποτελεί το 
νέο δίδυμο μαζί με τον Παύ-
λο Χρηστίδη που παραμένει 
εκπρόσωπος τύπου.

Γεννηθείς το 1991, μετά 
δηλαδή το «βρώμικο ‘89» και 
πέντε χρόνια πριν το θάνατο 
του Ανδρέα Παπανδρέου, ο 
νέος γραμματέας του Κινή-
ματος Αλλαγής Μανώλης 
Χριστοδουλάκης είναι μόλις 
27 ετών, αλλά με θητεία στην 
ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ.

Τον 27χρονο ηλεκτρολό-
γο μηχανικό απόφοιτο του 
ΕΜΠ πρότεινε για τη θέση 
του Νο2 του Κινήματος κατά 
τη συνεδρίαση του Πολιτικού 
Συμβουλίου η Φώφη Γεννη-
ματά, θέλοντας να στείλει ένα 
μήνυμα ανανέωσης. 

Ο Χριστοδουλάκης θα απο-
τελεί το νέο δίδυμο της νέας 
γενιάς μαζί με τον Παύλο Χρη-

στίδη, από τον οποίο η κ.Γεν-
νηματά ζήτησε να παραμείνει 
εκπρόσωπος τύπου.

Ο Μανώλης Χριστοδουλά-
κης γεννήθηκε στις 11 Μαρτί-
ου, 1991. Σπούδασε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογι-
στών, από όπου αποφοίτησε με 
Μ.Ο. πτυχίου: 9.12 Αντικείμενο 
της διπλωματικής του εργασί-
ας: “Σχεδιασμός & Υλοποίηση 
Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονι-
κού Φάκελου Υγείας Ασθενούς 
για Κατανεμημένα Ιατρικά 
Πληροφοριακά Συστήματα 
Νοσοκομείων Βασισμένου 
στις Τεχνολογίες WEB”.

Συνέχισε τις σπουδές του 
στο London School of Eco-
nomics (MSc in Political Sci-
ence and Political Economy, 
with Distinction Dissertation: 
«Η αποτελεσματικότητα της 
συγχώνευσης των Ελληνικών 
Δήμων ως προς τα δημοσιο-
νομικά τους μεγέθη: Η μεταρ-
ρύθμιση του Καλλικράτη»).

Σήμερα κάνει τη διατριβή 
του στο ΕΜΠ με αντικείμε-
νο “Μοντέλο ψηφιοποίησης 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας στην Ελλάδα”.

Επαγγελματική 
απασχόληση:

2017 – Σήμερα: Υπεύθυνος 
Τομέα Έργων, Datamed SA, 
Αθήνα
2016 – Σήμερα: Επισκέπτης 
Καθηγητής του Τμήματος «Κλι-
νική Παιδιατρική και Νοση-
λευτική Έρευνα» στο μάθημα 
«Πληροφορική Υγείας», Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 
Αθήνα
2015 - 2016: Project Manage-
ment Ιατρικής Πληροφορικής 
(ΟΠΣΥ Πελοποννήσου, Β’ Αττι-
κής, Στρατιωτικών Νοσοκο-
μείων, Εθνικό Σύστημα Υγείας 
Κύπρου, Ψηφιοποίηση ΠΦΥ 
ΗΔΙΚΑ, Εθνικός Οργανισμός 
Μεταμοσχεύσεων, Εθνικό 
Μητρώο Παχυσαρκίας, Τηλε-
ϊατρική Υποστήριξη, Εθνικό 
Σύστημα Αιμοδοσίας Κύπρου), 
Datamed SA, Αθήνα
2014 - 2015: Τεχνική υποστή-
ριξη ιατρικού πληροφοριακού 
συστήματος, υποστήριξη διαδι-
κασίας υποβολής απαιτήσεων 

προς ΕΟΠΥΥ, 401 ΓΣΝΑ
2010 - 2013: Συμβουλευ-

τικές Υπηρεσίες σε θέματα 
υλοποίησης ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημά-
των νοσηλευτικών μονάδων, 
ανάπτυξης συστήματος κωδι-
κοποίησης ΚΕΝ/DRG για το 
ΕΣΥ, μελέτης ευρωπαϊκής/
εθνικής νομοθεσίας για μετα-
μοσχεύσεις/δωρεές οργάνων, 
ανάπτυξης Εθνικού Αρχείου 
Νεοπλασιών, συστημάτων 
Τηλεϊατρικής παρακολούθησης 
και καθορισμού προδιαγραφών 
για το esy.net, Datamed SA, 
Αθήνα.

Δραστηριοποιήθηκε με την 
ΠΑΣΠ από τα φοιτητικά του 
χρόνια και υπήρξε στέλεχος του 
τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική δράση:

2015 – 2017: Μέλος Τομέα 
Παιδείας ΠΑΣΟΚ
2011 – 2013: Γραμματέας 
ΠΑΣΠ ΕΜΠ
2010 – 2013: Γραμματέας 
ΠΑΣΠ Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών ΕΜΠ
2011 – 2013: Μέλος Δ.Σ. 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών ΕΜΠ
2010 – 2013: Εκπρόσωπος 
Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ΕΜΠ
2010 – 2013: Μέλος Δ.Σ. 
Φοιτητικού Συλλόγου Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Εχει λάβει  
τις ακόλουθες 
διακρίσεις:
2014 Distinction of High Per-
formance - MSc in Political 
Science and Political Economy, 
LSE 2008: Υποτροφία EURO-
BANK EFG Ανώτερου βαθμού 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (19.72)
2008 Τιμητικός Έπαινος 
Νομαρχίας Αθηνών για διάκρι-
ση στις εισαγωγικές εξετάσεις 
ΑΕΙ - ΤΕΙ
2007 - 2008: Διάκριση στους 
Μαθηματικούς Διαγωνισμούς 
της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρίας: “Θαλής”, “Ευκλείδης”, 
“Αρχιμήδης”.

(Πηγή: www.news247.gr)

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 

Μόλις 27 ετών ο νέος γραμματέας  
του Κινήματος Αλλαγής



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

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

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

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

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

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

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

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

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

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

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

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



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα - Τηλ: 210 810 0804-805 

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ


