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3 ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
Πισίνες γεμάτες 
κολοβακτηρίδια  

και χλώριο

Καντίνες: Προσοχή 
στην ποιότητα 

και στηντσέπη σας

Τσούχτρες:  
Πλήρεις χάρτες  

και φωτογραφίες

Κατασκηνώσεις:  
Προσοχή στην 

λειτουργία τους

Ζητήστε το ξεχωριστά στα 
κεντρικά περίπτερα της Αθήνας

ΠΕΡΑΣΤΕ ΕΝΑ
ανέμελο και όμορφο καλοκαίρι

Όλες οι πληροφορίες  
που σας χρειάζονται  
σ' αυτές τις σελίδες και  
στην Ειδική Έκδοση Νο2
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Πρωταρχικός στόχος του ΠΑΚΟΕ εδώ και 40 χρόνια 
που λειτουργεί, είναι η όσο το δυνατόν αντικειμενική 
ενημέρωση των Ελλήνων σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, υγείας και 
ασφάλειας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πρώτο 
εξάμηνο του 2018, δεχτήκαμε 1.800 επώνυμες 
καταγγελίες και υλοποιήσαμε 384 έρευνες στα 
προαναφερόμενα θέματα.
Καταθέσαμε δέκα καταγγελίες-αναφορές στον 
Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
και παρασταθήκαμε σε δέκα ημερίδες-συνέδρια. 
Πραγματοποιήσαμε πέντε ημερίδες, εκδώσαμε έξι 
εφημερίδες και ειδικές εκδόσεις.
Όλα αυτά, δυστυχώς, τα υλοποιούμε λειτουργώντας 

πάντοτε ως υποκατάστατο ενός σχεδόν ανύπαρκτου 
κράτους, με μόνη βοήθεια απλούς πολίτες και μερικές 
επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα. 
Επειδή όμως οι έρευνες έχουν κόστος, γι’ αυτό μια 
ακόμη φορά, ζητάμε έμπρακτα τη δική σας συνδρομή 
στο λογαριασμό του ΠΑΚΟΕ της Εθνικής Τράπεζας 
(IBAN: GR1001106570000065748000521). 
Με το δεδομένο ότι οι πολίτες, αποδεδειγμένα, 
εμπιστεύονται το ΠΑΚΟΕ (4,050.000 πολίτες 
διάβασαν στο διαδίκτυο – από 1η έως 20 Ιουνίου - 
τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ για τις κατάλληλες και 
ακατάλληλες παραλίες, ενώ αντίθετα την ιστοσελίδα του 
… κράτους, διάβασαν μόλις 18.000 πολίτες). Αυτό όμως 
θέλει θυσίες από το ΠΑΚΟΕ και προσφορά από εσάς!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
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www.pakoe.gr
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210 810 0804,
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3.650.000 
ΕΙ∆ΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ


 Ξέρεις πόσο καθαρή είναι η παραλία που διάλεξες; 
 ∆ιαβάστε στο ένθετο ΘΑΛΑΣΣΕΣ 
τη µεγάλη έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τις ακτές κολύµβησης και τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων  
 Ποια παραλία µολύνθηκε µε ίνες αµιάντου;

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ξ
έρεις πόσο καθαρή είναι η ακτή που διάλεξες; 3.650.000 ανα-
γνώστες αντλούν πληροφόρηση από τη µεγάλη έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ για τη µόλυνση στις παραλίες

Πόσο καθαρές ή µολυσµένες είναι οι θάλασσες που επιλέ-
γουµε; Το ερώτηµα µας απασχολεί όλους και το ΠΑΚΟΕ για 

38 χρόνια έτσι και φέτος δίνει επιστηµονικά τεκµηριωµένες απαντή-
σεις. Από τις αρχές Ιουνίου ξεκίνησε η µεγάλη έρευνα του Πανελλήνιου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών για τον έλεγχο των νερών κολύµβησης 
και ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλη τη χώρα. Τα αποτελέσµατα δηµο-
σιοποιούνται σταδιακά από τους επιστήµονες του ΠΑΚΟΕ και τίθενται 
στη διάθεση των πολιτών οι µετρήσεις και τα αποτελέσµατά τους µέσα 
από την ιστοσελίδα του.

Ήδη 3.650.000 συµπολίτες µας ενηµερώθηκαν για τις ακτές του 
ενδιαφέροντός τους διαβάζοντας µόνο στο διαδίκτυο τις µετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ. Τους ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη και υποσχόµαστε πως 

θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε ΜΟΝΟ το δικό τους συµφέρον, κόντρα 
πολλές φορές στα οργανωµένα συµφέροντα που παραγκωνίζουν συστη-
µατικά την αξία της ανθρώπινης υγείας, ρυπαίνοντας τις θάλασσές µας 
ή αγνοώντας επί τούτου τον βαθµό της ρύπανσης. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλα τα στοιχεία που έχουν 
δοθεί µέχρι στιγµής στη δηµοσιότητα για τις µετρήσεις των ακτών από 
το ΠΑΚΟΕ εκτός Αργοσαρωνικού, Νότιου Ευβοϊκού και Κορινθιακού που 
αναφερθήκαµε στην προηγούµενη εφηµερίδα του Ιουνίου 2017 και τον 
αντίκτυπο που είχαν, καθώς «ενόχλησαν» τους υπεύθυνους.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υπόθεση της παραλίας στην Αχα-
ΐα που βρέθηκε µολυσµένη µε ίνες αµιάντου από το αµαρτωλό εργοστά-
σιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ. Αναλυτικά στοιχεία για την µέτρηση του ΠΑΚΟΕ στην 
περιοχή και τις αντιδράσεις που έφτασαν µέχρι το αρµόδιο Υπουργείο, 
µπορείτε να διαβάσετε στο ειδικό µας αφιέρωµα για τον ΑΜΙΑΝΤΟ και 
τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία. 
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ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΟΥ ∆ΙΑΛΕΞΕΣ;
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ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ 
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
� Το καρκινογόνο υλικό που απειλεί τις ζωές µας

� Τα παιχνίδια µε τη δηµόσια υγεία των λουοµένων

� Ποια παραλία µολύνθηκε µε ίνες αµιάντου

�  Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει το ΠΑΚΟΕ

ΦAΚΕΛΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ:

Το Κρητικό 
πρότυπο 

και η έρευνα 
των 7 χωρών

� ΣΕΛ. 14-16

Υδρογονάνθρακες 
στο Ιόνιο: Oυτοπία 
ή πραγµατικότητα

� ΣΕΛ. 8-9

ΕΛΛΑ∆Α:
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΤΣΙΓΑΡΩΝ

� ΣΕΛ. 18-19

ΙΟΥΛΙΟΣ
2017
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symfwna-me-nea-ereyna
https://www.inewsgr.com/332/erevna-tis-pakoe-se-323-paralies-poies-einai-katalliles-gia-kolyhttps://www.notiansvoice.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%C
F%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF/bi.htm
https://www.ctview.gr/?p=55877
http://www.eirinika.gr/article/177338/attiki-paralies-i-lista-me-tis-akatalliles-kai-tis-katalliles-gia-kolympi-gia-2018
https://news.google.com/stories/CAAqOQgKIjNDQklTSURvSmMzUnZjbmt0TXpZd1NoTUtFUWlLekxubWtJQU1FVkpOaVExbGFLMXFLQUFQA
Q?hl=el&gl=GR&ceid=GR%3Ael
http://www.sepe.gr/gr/Environment/env-article/11315334/ereyna-pakoe-katallila-kai-akatallila-nera-kolymbisis-se-paralies-tis-attikis/

Από 1η έως 20 
Ιουνίου 2018 

4,050.000 
πολίτες μας 

διάβασαν στο 
διαδίκτυο
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ΤΟΠΙΚΗΣ
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Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 
Αριθ. Πρωτ.: 27944

 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσε-

ων του άρθρου 117 του ν.4547/2018 
(Α'102) περί παράτασης προθεσμίας 
προσκόμισης του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας για τους δημοτικούς 
παιδικούς, βρεφικούς και βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς.

 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 
102/12-6-2018, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε 
ο νόμος 4547/2018 «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 117 
του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμί-

σεις, αναφορικά με την παράταση της 
προθεσμίας προσκόμισης του πιστο-
ποιητικού πυρασφάλειας του άρθρου 
6 του π.δ. 99/2017 για συγκεκριμένες 
κατηγορίες δημοτικών παιδικών, βρε-
φικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 
Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

«1. Η προθεσμία της παρ.1 του 
άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α' 141) 
ως προς το πιστοποιητικό πυρα-
σφάλειας της περ. α' παρατείνεται 
έως τις 31.12.2018 για τις κάτωθι 
περιπτώσεις: α) για τα κτίρια παιδι-
κών, βρεφικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών με ημερομηνία αίτησης για 
έκδοση οικοδομικής άδειας μετά τις 
17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια τα 
οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομι-
μοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά 
την ανωτέρω ημερομηνία και για τα 
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης 
τους μερικά ή ολικά προκειμένου να 
ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' -Υγεία 
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 
4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 
5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 
(Α'80), ή/και προσθήκη δόμησης λει-
τουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.γ του 
άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον 
πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφι-

κών και βρεφονηπιακών σταθμών 
με ημερομηνία αίτησης για έκδοση 
οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, 
καθώς και για τα κτίρια, τα οποία δια-
θέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 
έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω 
ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται 
αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προ-
κειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία 
«Ε' -Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του 
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του 
άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 
41/2018, ή/και προσθήκη δόμησης 
λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του 
άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον 
πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
του σχετικού πιστοποιητικού εντός 
της αποκλειστικής προθεσμίας της 
παρ. 1, η άδεια που εκδόθηκε κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/201 
7 ανακαλείται.»

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε απα-
ραίτητη λόγω έκδοσης του νέου Κανο-
νισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων 
(π.δ. 41/2018, Α' 80), με τον οποίο 
διαφοροποιούνται οι κανόνες πυρο-
προστασίας, στους οποίους υπάγεται 
ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων 
δημοτικών παιδικών, βρεφικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου, 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη 
ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει 
τεθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης 
της προθεσμίας του πρώτου σταδίου 
προσαρμογής των δημοτικών παιδι-
κών, βρεφικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών (ήτοι 31.7.2018), η προθεσμία 
προσκόμισης του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας, το οποίο προβλέπεται 
από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 
6 του π.δ. 99/2017 ως δικαιολογητικό 
για την έκδοση της προβλεπόμενης 
στην προαναφερόμενη διάταξη άδειας, 
παρατείνεται έως την 31.12.2018 και 
για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών 
σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακα-
λούμε να ενημερώσετε τους Δήμους 
χωρικής αρμοδιότητάς σας άμεσα και 
με κάθε πρόσφορο μέσο για το περι-
εχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 
117 του ν.4547/2018 (Α' 102) για 
ενέργειές τους.

 Ο Υπουργός
Παναγιώτης Σκουρλέτης

Με αυτή την απόφαση του υπουρ-
γού, το «ρίσκο» για τα παιδιά μας 
είναι τεράστιο. Το ΠΑΚΟΕ καταγγέ-
λει την εγκληματική αυτή απόφαση.

Στο έλεος της φωτιάς τα βρέφη μας;
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Τελικά, περιβαλλοντικό πάρκο ή 
βιομηχανική περιοχή το Δέλτα 
του Αξιού; Εννιά χρόνια μετά 

την απόπειρα ανέγερσης αποθήκης 
μαμούθ 12 χιλιάδων τετραγωνικών 
μέτρων την οποία «σήκωνε» εται-
ρεία κατασκευής επίπλων μέσα στο 
χαρακτηρισμένο «εθνικό πάρκο» και 
άλλου κτίσματος τριών χιλιάδων 
τετραγωνικών μέτρων από επιχεί-
ρηση περονοφόρων και ανυψωτικών 
μηχανημάτων, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας μάλλον «ξέχασε» τι είχε 
συμβεί και αδειοδότησε «απεριόριστα» 
τη λειτουργία συνεργείου μεγάλων 
και βαρέων οχημάτων μέσα στην 
προστατευόμενη περιοχή.

Ας σημειωθεί ότι η εν λόγω δρα-
στηριότητα (συνεργείο δηλαδή) δεν 
περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες 
χρήσεις της ζώνης Γ (Περιοχή Γεωρ-
γικών Καλλιεργειών) του Εθνικού 
Πάρκου, ενώ ο Φορέας Διαχείρισης 
είχε επισημάνει όλα αυτά στις υπη-
ρεσίες της περιφέρειας ζητώντας η 
επιχείρηση να μην αδειοδοτηθεί.

Πυρ και μανία με τη νέα περι-
βαλλοντική προσβολή στο Δέλτα του 
Αξιού είναι ο πρόεδρος του Φορέα, 
ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, Θεμι-
στοκλής Κουιμτζής.

«Είναι απίστευτο. Σταματήσαμε το 

2009 εκείνα τα εκτρώματα, ξεφύτρωσε 
άλλο. Κάποιοι εκμεταλλεύονται τα νομικά 
κενά. Βιάζεται το περιβάλλον και μετά 
τρέχουμε να βρούμε πώς θα τα διορθώ-
σουμε. Δεν θα τους αφήσω ήσυχους», 
ανέφερε στην «Εφ.Συν.» μετά την 
αποκάλυψη του νέου περιστατικού 
αλλά και τη στάση των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στις γραπτές προειδοποιήσεις του.

Σε σχετικό έγγραφό του (Α.Π. 612) 
επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Η εξεταζόμενη δραστηριότητα 
αντίκειται στον σκοπό προστασίας 
της περιοχής καθώς τέτοιες δρα-
στηριότητες όταν λειτουργούν στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου και 
ιδιαίτερα στην περιοχή των ορυζώνων 
αποτελούν έναν επιπλέον κίνδυνο 
για την ονομασία προέλευσης και 

την ποιότητα του ρυζιού. 
Παράλληλα, ο θόρυβος, τα ορυκτέ-

λαια και τα άλλα επικίνδυνα στερεά 
απόβλητα και πάσης άλλης φύσης 
χημικά που χρησιμοποιούνται στα 
συνεργεία θα αποτελέσουν σημαντικό 
παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλο-
ντος και υποβάθμισης του Εθνικού 
Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλι-
άκμονα».

Ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλο-
ντος Κώστας Γιουτίκας, που συμμε-
τέχει μάλιστα και στο Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης στηρίζοντας την απόφαση 
για μη αδειοδότηση του συνεργείου 
βαρέων οχημάτων στην περιοχή, είπε 
στην «Εφ.Συν.» ότι οι άδειες αυτές 
δεν περνούν από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, καθώς δεν πρόκειται για 
πολιτικές αποφάσεις και εναπόκεινται 
απλώς στη νομοθεσία και τις απόψεις 
των αρμόδιων υπηρεσιών!

(Πηγή: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 
18/6/2018)

Ο δήμαρχος Δέλτα κύριος Φωτό-
πουλος, σε τηλεφωνική συνομιλία 
που είχε στις 19 Ιουνίου - μια 
ημέρα μετά το δημοσίευμα της 
εφημερίδας - με τον Πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ, δήλωσε άγνοια για τα 
τεκταινόμενα!

Βιομηχανική περιοχή το Δέλτα του Αξιού;

Εκβολές-Λουδία

Εγκληματούν  
σε βάρος των σημερινών 

και επόμενων γενεών
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
πραγματοποίησαν το βράδι της 
Τετάρτης 20/6/18 κάτοικοι Καλλι-

θέας, Μοσχάτου Ταύρου και Παλαιού 
Φαλήρου στην πλατεία Τζιτζιφιών, για 
το κυκλώπειο τείχος της νέας παρα-
λιακής Ποσειδώνος, τη δόμηση και 
τις χρήσεις Δήμου και Περιφέρειας 
στον φαληρικό όρμο, καθώς και τις 
οχλήσεις από τον τρόπο λειτουργείας 
του ΚΠΙΣΝ και της ΕΤΑΔ στην πλατεία 
νερού και την Εσπλανάδα.

Παρευρέθηκαν Αρχηγοί δημοτικών 
παρατάξεων, νυν και πρώην δημοτικοί 
σύμβουλοι όπως η  Βάσω Μαργαρί-
τη, Γιώργος Αντωνακάκης, Λάζαρος, 
Λασκαρίδης, Κώστας Πολυχρονίδης, 
Παναγιώτης Γαλανόπουλος, Ανέστης 
Φωτόπουλος, Γιάννης Εμιρζάς, Αθηνά 
Εξάρχου, Παναγιώτης Γεωργούσης, 

Δήμητρα Καπούτση κλπ
Τη συγκέντρωση διοργάνωσαν η 

Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Καλ-
λιθέας, η Κίνηση κατοίκων Τζιτζιφιών 
Καλλιθέας - Μοσχάτου Ταύρου- Π. 
Φαλήρου και ο περιβαλλοντικός Σύλ-
λογος ΙΛΙΣΟΣ.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με 
το παρακάτω ψήφισμα και τη συλλογή 
υπογραφών.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τζιτζιφιές 
20/6/18

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε 
μάρτυρες και θύματα μιας διαρκούς 
επίθεσης σε βάρος της ποιότητας ζωής 
μας και των δικαιωμάτων μας, που 
συντονισμένα έρχονται από την κυβέρ-
νηση και την τοπική αυτοδιοίκηση σε 
όλες τις βαθμίδες της. Δεν αρκούσε η 
υπερφορολόγηση, το κόψιμο μισθών 

και συντάξεων, η ανεργία, η εγκλημα-
τικότητα που έφεραν οι μνημονιακές 
κυβερνητικές πολιτικές, με τη διάλυση 
των κοινωνικών μας δικαιωμάτων, 
έρχεται τώρα νέα υποβάθμιση στην 
ζωή μας στην Καλλιθέα με τα μέτρα 
κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμου, με 
τα παρακάτω.

1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩ-
ΠΕΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ

Μετά το τελευταίο μπάζωμα και το 
μερικό κτίσιμο  της παραλίας, ο μεταο-
λυμπιακός σχεδιασμός προέβλεπε την 
κατεδάφιση του «τείχους του αίσχους», 
δηλαδή του υπερυψωμένου δρόμου, και 
την κατασκευή νέου που θα βυθιζόταν, 
σε σχέση με το επίπεδο της πόλης και 
θα αποκτούσαν οι πολίτες πρόσβαση 
προς την παραλία. Τελικά, ο δρόμος 
δεν βυθίζεται αλλά αντικαθίσταται 

από έναν τριπλάσιου ύψους 12-14 
μέτρων με «λόφο-σήραγγα». Ανακό-
πτεται πλέον βίαια η θαλάσσια αύρα, 
γίνεται θερμότερο το μικροκλίμα της 
περιοχής και η θάλασσα εξαφανίζεται 
ακόμα και από τα μάτια των κατοίκων 
που την έβλεπαν από τα σπίτια τους. 
Ήδη οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν μια 
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 5°C.

Την υποβάθμιση της ζωής ακο-
λουθεί η απομείωση της ακίνητης 
περιουσίας των δημοτών κατά 20-25%, 
την ίδια στιγμή που οι αντικειμενικές 
αξίες αυξάνονται για φοροεισπρακτι-
κούς λόγους.

Εναλλακτικές τεχνικές υπήρχαν 
και θα μπορούσε να γίνει μια απλή 
διαπλάτυνση της παλαιάς παραλιακής 
Ποσειδώνος όπως είναι στο Νέο και 
Παλαιό Φάληρο, με πολλά ρεύματα 

Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Καλλιθέας/ Κίνηση κατοίκων Τζιτζιφιών Καλλιθέας- 
Μοσχάτου Ταύρου- Π. Φαλήρου/ περιβαλλοντικός Σύλλογος ΙΛΙΣΟΣ

Φαληρικός Όρμος: Η αμαρτία!
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κυκλοφορίας και διαβάσεις για τους 
πεζούς αποφεύγοντας αυτό το τεράστιο 
εργολαβικό κόστος και την καταστροφή 
των ελευθέρων εκτάσεων και του περι-
βάλλοντος. Το ξηρό αντιπλημμυρικό 
κανάλι υπάρχει ήδη και θα μπορούσε 
να βελτιωθεί-μετατοπιστεί.

Τελικά φαίνεται ότι ο μόνος δρόμος 
που απομένει στους δημότες είναι η 
προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στο 
ΣτΕ, καθώς ο Δήμος είναι μονίμως 
ή πολιτικά διαπλεκόμενος ή απών.  

2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Το ΚΠΙΣΝ αντί να αποτελέσει 
κέντρο πολιτισμού και αναψυχής ιδι-
αίτερα για τους δημότες τις Καλλιθέας 
αλλά και των γύρω περιοχών, έρχεται 
να προσθέσει νέα προβλήματα.

- Κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω 
ελλιπών και λανθασμένων μελετών.

- Βίαιη ηχορύπανση, καθώς το 
ΚΠΙΣΝ μετατράπηκε σε κέντρο ανοι-
χτών συναυλιών χωρίς περιβαλλοντική 
μελέτη.

- Μείωση του πρασίνου και των 
πεζοδρομίων της περιοχής.

3. ΕΤΑΔ
Η ΕΤΑΔ περιφράσσει και ενοικιάζει 

σε εταιρείες ελεύθερους χώρους και 
συγκεκριμένα την Πλατεία Νερού και 
τη μισή Εσπλανάδα (την κοινόχρηστη 
πολυδιαφημισμένη σύνδεση Καλλι-
θέας και ΚΠΙΣΝ με τη θάλασσα) για 
συναυλίες που απαγορεύουν τον περί-
πατο των κατοίκων και επιβαρύνουν 
με ηχορρύπανση και κυκλοφοριακά 
την περιοχή γιατί απλά δεν υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη για τέτοιες χρήσεις.

4. ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
Το συνεχές πότισμα των μεγάλων 

θαμνωδών εκτάσεων δε συνοδεύεται 
από τους απαιτούμενους ψεκασμούς 
για τα έντομα. Στους δρόμους μας 
κυκλοφορούμε μαζί με τα κουνούπια 
και τις κατσαρίδες.

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΕΖΟ-
ΔΡΟΜΙΑ

Μόνιμη εικόνα τα ασυντήρητα 
πεζοδρόμια και η ανύπαρκτη καθα-
ριότητά τους, καθώς και η έλλειψη 
καπακιών στους κατεστραμμένους 
κάδους πράγμα που αποτελεί μόνιμη 
εστία μόλυνσης και ασθενειών.

6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΜΑΡΙΝΑ

Η ναυταθλητική μαρίνα έχει μετα-

τραπεί σε τουριστική. Επιτρέπεται 
πλέον ο ελλιμενισμός επαγγελματικών 
σκαφών αλλά και πλοίων μέχρι 80 
μέτρα. Αντί να σταθεί ο Δήμαρχος στο 
πλευρό των ναυταθλητικών συλλόγων 
για να τους αποδοθούν τα κτίρια 110 
και 120 που κατασκευάστηκαν γι 
αυτούς με τον ΕΣΟΑΠ, βρίσκεται σε 
νομική διαμάχη εναντίον τους και 
μετέτρεψε τη ναυταθλητική μαρί-
να σε τουριστική σε συνεργασία με 
την Υπουργό Τουρισμού. Μεθόδευσε 
παράτυπα και προχώρησε προκλητικά 
στον μόνιμο ελλιμενισμό του πρώτου 
κρουαζιεροπλοίου μήκους 78 μέτρων, 
προσβάλλοντας βάναυσα τους διαχρο-
νικούς αγώνες δημοτικών αρχών και 
κατοίκων να μη μετατραπεί σε λιμάνι 
κρουαζιέρας ο όμορφος φαληρικός 
όρμος στο όνομα της αμφισβητού-
μενης ανάπτυξης. Δίπλα στον χώρο 
περιπάτου οι συντηρήσεις και τα 
βαψίματα σκαφών. Παράλληλα τα 
σκουπίδια μέσα και έξω από το νερό 
συμπληρώνουν την κακή εικόνα της 
περιοχής.

Απώλεια ζωτικών χώρων για τους 
δημότες όπως το ελεύθερο παρκινγκ 
560 θέσεων της ναυταθλητικής μαρί-

νας και  το γήπεδο στην παραλία. Θα 
κατασκευαστούν νέα στεγασμένα 
παρκινγκ με πρόσθετη τσιμεντοποίηση 
στα οποία οι επισκέπτες θα πληρώ-
νουν αντίτιμο.

Η εκχώρηση των γραμμικών κτη-
ρίων της παραλίας μας για στέγαση 
ενός Συνδέσμου Δήμων και των υπη-
ρεσιών της περιφέρειας Αττικής, είναι 
ανεπίτρεπτα εφόσον οι χώροι αυτοί 
δομήθηκαν για αθλητισμό, πολιτι-
σμό και αναψυχή των κατοίκων. Ο 
Δήμαρχος της Καλλιθέας όχι μόνο δε 
συνέχισε τη διεκδίκηση της παραλία 
μας, σεβόμενος τους αγώνες των 
κατοίκων, αλλά εκχώρησε και μεγάλο 
τμήμα από όσα κατοχυρώσαμε κάποτε. 
Η παραλία της Καλλιθέας εκχωρήθηκε 
στην Περιφέρεια Αττικής με όλες τις 
γνωστές και μελλοντικές συνέπειες. 
Η Περιφέρεια Αττικής αποκρύπτει τις 
προθέσεις της για πρόσθετη δόμηση 
και εμπορικές χρήσεις μη κοινής 
ωφέλειας, στο όνομα της βιωσιμότη-
τας την οποία δεν εξασφάλισε από το 
ελληνικό δημόσιο πριν εγκατασταθεί. 

Προβλέπεται δόμηση 4000 τμ 
στο πάρκο Μοσχάτου. Σχεδιάζεται 
συνεδριακό κέντρο, εμπορικό κέντρο, 
υδατοδρόμιο υδροπλάνων (εξέδρες) 
και λιμένας ημερόπλοιων. Η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων επιβαρύνεται ακό-
μα περισσότερο από τις νέες χρήσεις 
που σχεδιάζεται να συσσωρευτούν 
στην ήδη βαριά επιβαρυμένη περιοχή.. 

Η ολοκλήρωση των έργων δεν 
έχει εξασφαλισθεί με αποτέλεσμα να 
παραμείνει ο φαληρικός όρμος για 
πολλά χρόνια ακόμα ένα περιγραγμένο 
για τους κατοίκους και απομονωμέ-
νο εργοτάξιο, όπως συνέβαινε για 
δεκαετίες.

Είναι στο χέρι μας να τους σταμα-
τήσουμε σήμερα κιόλας!

Μαζί με αυτά η αποδυνάμωση του 
Α.Τ.Καλλιθέας, η εγκληματικότητα, 
η κατάργηση του υποκαταστήματος 
ΕΛΤΑ, οι ουρές στη ΔΕΗ κ.α. αποδει-
κνύουν την περαιτέρω υποβάθμιση 
της ζωής μας.

Όλες οι προσπάθειες συνάντη-
σης για τα προβλήματα αυτά με την 
Περιφερειάρχη Αττικής, το ΚΠΙΣΝ, το 
ΙΣΝ, την ΕΤΑΔ αλλά και τα αρμόδια 
Υπουργεία απέτυχαν. Όλοι κρύβονται 
αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
για την ανεπίτρεπτη αυτή κατάσταση.

Μόνη λύση πλέον για τους κατοί-
κους η κινητοποίηση, η αυτοοργάνωση 
και η δημοκρατική αντίσταση, με κάθε 
νόμιμο μέσον.

Εμείς, πολίτες και φορείς της Καλ-
λιθέας, του Μοσχάτου-Ταύρου, του 
Παλαιού Φαλήρου αλλά και όλης της 
Αττικής αποφασίζουμε σήμερα να 
αντιδράσουμε αποφασιστικά στο περι-
βαλλοντικό έγκλημα της καταστροφής 
που οι επαγγελματίες της πολιτικής 
ονομάζουν ανάπλαση του Φαληρικού 
Όρμου και Μητροπολιτικό πάρκο.

Είναι στο χέρι μας να τους στα-
ματήσουμε!

Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί τις προ-
σπάθειες αυτές και θα βοηθήσει 
σε ότι χρειαστούν οι φορείς!
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δε δια-
θέτει εντολή για κοινή δασική 
πολιτική. Ωστόσο, διάφορες 

ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες 
έχουν αντίκτυπο στα δάση, όχι μόνο 
στο έδαφος της Ένωσης αλλά και σε 
τρίτες χώρες.

Καταρχάς, για τον ορισμό του 
δάσους η Eurostat ακολουθεί ένα 
σύστημα ταξινόμησης που έχει καταρ-
τιστεί από τον Οργανισμό Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 
(FAO): ως δάσος νοείται μια χερσαία 
έκταση με συγκόμωση - η σκιά που 
σχηματίζεται στο έδαφος από όλα 
τα δένδρα του δάσους, εν ολίγοις, ο 
βαθμός κάλυψης του εδάφους από τη 
βλάστηση-  ή ισοδύναμο ξυλαπόθεμα 
άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη 
από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν 
σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά 
την ωριμότητα επιτόπου.

Με βάση τον ορισμό αυτό, στην 
Ε.Ε. τα δάση αποτελούν το 4% των 
παγκόσμιων δασικών εκτάσεων. Συνο-
λικά, καλύπτουν το 38% της χερσαίας 
έκτασης της ΕΕ και τα έξι κράτη μέλη 
με τις μεγαλύτερες δασικές περιοχές 
(Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Γαλλία, 
Γερμανία και Πολωνία) αντιπροσω-
πεύουν τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών 
δασικών εκτάσεων.

Από κοινωνικοοικονομική άποψη, 
η εκμετάλλευση των δασών παράγει 
πόρους, κυρίως ξυλεία. Από τα 161 εκα-
τομμύρια εκτάρια δασικών εκτάσεων, 
τα 134 εκατομμύρια διατίθενται για την 
παραγωγή ξυλείας (δεν υπάρχει κανένας 
νομικός, οικονομικός ή περιβαλλοντικός 
περιορισμός σε αυτήν τη χρήση). Επι-
πλέον, στις εκτάσεις αυτές η υλοτομία 
σε αυτά τα δάση αντιπροσωπεύει μόνο 
τα δύο τρίτα περίπου της αύξησης του 
όγκου ξυλείας που χρησιμοποιείται 
ετησίως. Η κύρια χρήση είναι για την 

παραγωγή ενέργειας (42% του όγκου), 
έναντι 24% για τα πριονιστήρια, 17% 
για τη χαρτοβιομηχανία και 12% για 
τη βιομηχανία πινακίδων. Περίπου 
το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ 
προέρχεται από το ξύλο. Επιπλέον, 
τα δάση προμηθεύουν προϊόντα από 
άλλα υλικά εκτός ξύλου, μεταξύ των 
οποίων τρόφιμα (σαρκώδεις καρποί 
και μανιτάρια), φελλό, ρητίνες και 
έλαια, ενώ χρησιμεύουν επίσης ως 
βάση για ορισμένες υπηρεσίες (κυνήγι, 
τουρισμός, κ.λπ.).

Πυρκαγιές

Μεταξύ των φυσικών ή χημικών 
παραγόντων που απειλούν τα δάση, 
μπορούμε να αναφέρουμε τις πυρκα-
γιές (ιδίως στη Μεσόγειο), τις ξηρα-
σίες, τις θύελλες (κατά μέσο όρο, τα 
τελευταία εξήντα χρόνια κάθε χρόνο 

δύο θύελλες προκαλούν σημαντικές 
καταστροφές στα ευρωπαϊκά δάση) και 
την ατμοσφαιρική ρύπανση (εκπομπές 
από την οδική κυκλοφορία και βιο-
μηχανικές εγκαταστάσεις). Επιπλέον, 
η κατάτμηση των δασών λόγω της 
κατασκευής υποδομών του τομέα 
των μεταφορών συνιστά κίνδυνο για 
τη βιοποικιλότητα. Όσον αφορά τους 
βιοτικούς παράγοντες, τα ζώα (έντομα, 
ελαφοειδή) και οι ασθένειες μπορούν 
να επιδεινώσουν την κατάσταση των 
δασών. Συνολικά, περίπου το 6% των 
εκτάσεων πλήττονται από έναν τουλά-
χιστον από αυτούς τους παράγοντες.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη 
σοβαρό πρόβλημα για τα ευρωπαϊκά 
δάση. Παρόλο που ο ακριβής αντίκτυ-
πός της θα διαφέρει ανάλογα με τη 
γεωγραφική θέση, η κλιματική αλλαγή 
πιθανότατα θα επηρεάσει όχι μόνο 
την ταχύτητα ανάπτυξης των δασών, 
τη δασική κάλυψη και την περιοχή 

Τα δάση «επιστρατεύονται» στον αγώνα 
κατά της κλιματικής αλλαγής
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κατανομής των δασών και το εύρος 
των ειδών αλλά και το εύρος βιοτικών 
παραγόντων, όπως είναι ορισμένα 
παράσιτα, ή ακόμη και τη συχνότητα 
και την ένταση ακραίων καιρικών 
φαινομένων. 

Σε ποσοστό περίπου 90% τα κον-
δύλια της ΕΕ για τα δάση προέρχονται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Κατά 
την τελευταία περίοδο προγραμμα-
τισμού, από το 2007 έως το 2013, 
χορηγήθηκαν περίπου 5,4 δισεκατομ-
μύρια ευρώ του προϋπολογισμού του 
ΕΓΤΑΑ για τη συγχρηματοδότηση των 
ειδικών για τα δάση μέτρων. Μετά την 
τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, τον 
Δεκέμβριο του 2013, δημοσιεύθηκε 
ο νέος κανονισμός σχετικά με την 
υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΑΑ . Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να επιλέξουν τα δασικά μέτρα 
που θα εφαρμόσουν, καθώς επίσης τη 
χρηματοδότηση που θα διατεθεί για 
αυτά, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξής τους. Για το διά-
στημα 2015-2020 προγραμματίστηκαν 
δημόσιες δαπάνες ύψους περίπου 8,2 
δισεκατομμυρίων ευρώ (27% για την 
αναδάσωση, 18% για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των δασών και 18% 
για την πρόληψη των ζημιών).

Στον τομέα της ενεργειακής πολι-
τικής, η ΕΕ έχει ορίσει ως νομικά 
δεσμευτικό στόχο να φτάσει το 20% 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση έως 
το 2020, γεγονός που αναμένεται να 
αυξήσει τη ζήτηση δασικής βιομάζας. 
Επιπλέον, το νέο πλαίσιο της ΕΕ για 
το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 
θέτει έναν υψηλότερο στόχο: το 27%. 

Αυτήν την περίοδο, διεξάγονται 
συζητήσεις για μια νομικά δεσμευτι-
κή συμφωνία σχετικά με τη βιώσιμη 
διαχείριση και χρήση των δασών. Στο 
πλαίσιο της πολιτικής της για την κλι-
ματική αλλαγή, εκτός της συμμετοχής 
της σε παγκόσμιες διαπραγματεύσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, η ΕΕ έκανε τα πρώτα 
της βήματα προς την ενσωμάτωση της 
γεωργίας και της δασοπονίας στην 
πολιτική της για το κλίμα σχετικά με 
λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές 
και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκη-
πίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες 
με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρή-
σεων γης και τη δασοπονία. Εξάλλου, 
η ΕΕ έθεσε στόχο να σταματήσει η 
παγκόσμια απώλεια των δασών έως 
το 2030 το αργότερο και να μειωθεί 
η αποδάσωση των τροπικών δασών 
κατά τουλάχιστον 50% έως το 2020.

Τα δάση παρέχουν πολυάριθμες 
υπηρεσίες στο οικοσύστημα: βοηθούν 
στην προστασία του εδάφους (κατά 
της διάβρωσης), αποτελούν μέρος 
του κύκλου του νερού, προστατεύουν 
τη βιοποικιλότητα λειτουργώντας ως 
οικοσύστημα πολυάριθμων οργανισμών, 
ενώ ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα.

Τα υγιή δάση είναι, επίσης, ζωτικής 
σημασίας για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, επειδή 
συλλέγουν το διοξείδιο του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα. Η ΕΕ λαμβάνει 
υπόψη αυτήν τη βασική ιδιότητα των 
δασών στην πολιτική της για το κλίμα, 
χάρη στη νομοθεσία σχετικά με τον 
τομέα LULUCF (οι χρήσεις γης, η 
αλλαγή χρήσεων γης και η δασοκομία).

Στον τομέα LULUCF απορροφάται 
άνθρακας από την ατμόσφαιρα και 
αποθηκεύεται στα αναπτυσσόμενα 
δέντρα και σε άλλα φυτά, στα εδάφη 
και στα προϊόντα ξύλου. Εκλύεται 
άνθρακας λόγω της αποδάσωσης και 
της υποβάθμισης των δασών (που 
οφείλονται, π.χ., στην ανάπτυξη υπο-
δομών, την επέκταση της γεωργίας, 
τη μετατροπή σε βοσκοτόπους και 
τις πυρκαγιές) ή λόγω γεωργικών 
πρακτικών (π.χ. άροση).

Eκπομπές αερίων

Το Συμβούλιο εξέδωσε το Μάιο 
Κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου  
συμπερίληψης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και των απορροφήσε-
ων από δραστηριότητες χρήσης γης, 

αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας 
(LULUCF) στο πλαίσιο για το κλίμα 
και την ενέργεια έως το 2030.

Αυτή η νομοθετική πράξη θα συμβά-
λει στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ κατά την περίοδο 
2021-2030 μέσω της βελτιωμένης προ-
στασίας και διαχείρισης της γης και 
των δασών σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο νέος κανονισμός παρέχει το πλαί-
σιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι 
εκπομπές και οι απορροφήσεις από τον 
εν λόγω τομέα λαμβάνονται υπόψη. Με 
τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ εκτιμά ότι θα 
επιτύχει το στόχο της στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας των Παρισίων για μείωση 
των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 
% έως το 2030.

Ο κ. Neno Dimov, υπουργός περι-
βάλλοντος και υδάτων της Βουλγαρίας 
δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί 
ορόσημο με το οποίο αναγνωρίζεται ο 
σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδρα-
ματίσουν οι πράσινοι πόροι, τα δάση, οι 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές 
εκτάσεις και οι υγροβιότοποί μας στην επί-
τευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας 
στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Είμαστε απολύτως στο σωστό δρόμο για 
την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων.»

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στα 
κράτη μέλη κίνητρα για τη χρήση γης 
με σεβασμό στο κλίμα, χωρίς να δημι-
ουργούνται τυχόν νέοι περιορισμοί 
ή γραφειοκρατία. Ο κανονισμός δεν 
ορίζει καμία υποχρέωση για ιδιωτικούς 
φορείς, αγρότες ή δασοπόνους.

 Τα δάση της ΕΕ απορροφούν  
το 10,9% των συνολικών εκπομπών 
της αερίων θερμοκηπίου
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Τ ρεις λαούς ενώνουν οι λίμνες 
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα 
καθώς και δεκάδες απειλού-

μενα είδη πουλιών και σπάνια είδη 
ψαριών και φυτών. Συνυπολογίζοντας 
και την ποικιλία των οικοσυστημάτων 
που περιβάλλουν τις λίμνες, η περιοχή 
αποκτά μεγάλη περιβαλλοντική σημασία 
αναγνωρισμένη σε διεθνές επίπεδο.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής οι 
υγρότοποι των λιμνών ανήκουν σε 
αυτούς που θα πληγούν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στην Ευρώπη σύμφωνα με τους 
επιστήμονες. Συνεπώς, απαιτείται 
συνολικό σχέδιο για τη διαχείριση 
του νερού και οι τρεις χώρες, Ελλάδα, 
Αλβανία, πΓΔΜ να συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους.

Πράγματι, γι’ αυτό το σκοπό ήδη 
από το 2000 υπογράφηκε μεταξύ των 
τριών χωρών η διακήρυξη για την 
ίδρυση του διασυνοριακού Πάρκου 
Πρεσπών και συμφωνήθηκε να εφαρ-

μοστούν οι αρχές της ενωσιακής πολι-
τικής για ολοκληρωμένη διαχείριση 
των υδάτων και το 2010 στη διεθνή 
Συμφωνία των τριών αυτών μερών 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Πάρκο Πρεσπών προβλέπεται η ίδρυση 
μόνιμων μηχανισμών διακρατικής 
συνεργασίας.

PrespaNet

Περιβαλλοντικές οργανώσεις (Εται-
ρία Προστασίας Πρεσπών, MES και 
PPNEA) από τις τρεις χώρες με τη 
σειρά τους ένωσαν τις δυνάμεις τους 
το 2013 δημιουργώντας το PrespaNet 
και αναμένοντας την εφαρμογή της 
συμφωνίας καλούν όλα τα μέρη 
να αναλάβουν δράση και ειδικότερα:

1. Να διαχειρίζονται το νερό 
με βάση τα φυσικά του όρια στα 
πλαίσια ενός κοινού προγράμματος 
βασισμένου σε μακρά επιστημονική 

παρακολούθηση της κατάστασης των 
νερών και σύμφωνα με ένα διεθνές 
σχέδιο διαχείρισης.

2. Να ενισχύσουν τη διασυνο-
ριακή συνεργασία και το διάλογο 
με τακτικές συναντήσεις μεταξύ 
των τριών κρατών, επαφές των 
διαφόρων κλάδων, όπως επιστη-
μόνων ,παραγωγικών φορέων κ.ά. 
και ανταλλαγή επιστημονικών 
στοιχείων.

3. Να ενισχύσουν τις συμμετοχι-
κές διαδικασίες στη διακυβέρνηση 
των υδάτων με πρόσβαση των πολι-
τών σε πληροφορίες για το περιβάλλον, 
αποτελεσματικές διαβουλεύσεις τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο 
και συγκρότηση επιτροπών διαχείρισης, 
όπου θα εκπροσωπούνται οι χρήστες 
του νερού.

4. Να εφαρμόσουν συγκεκρι-
μένα μέτρα και δράσεις σε εθνικό 
και διασυνοριακό επίπεδο, όπως :

• ορθή και αποτελεσματική λειτουρ-
γία των συστημάτων

• ύδρευση, άρδευση, επεξεργα-
σία λυμάτων και διαχείριση στερεών 
αποβλήτων

• αποτροπή υδρομορφολογικών 
αλλοιώσεων στις λίμνες και στα ποτάμια

• περιβαλλοντικά φιλικές γεωργικές 
πρακτικές

• αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής

• εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τα υδατικά 
οικοσυστήματα της Πρέσπας

Όμως το ΠΑΚΟΕ, εκτιμώντας 
την κατάσταση, πριν 20 χρόνια ως 
σήμερα διαπίστωσε ότι εργοστάσια 
σταμάτησαν να λειτουργούν, τα 
όσπρια ελαττώνονται και τελικά 
η λίμνη στο Ελληνικό κομμάτι, 
γενικά υποβαθμίζεται! Έτσι, πρέπει 
αυτά που διαβάσαμε παραπάνω να 
αρχίσουν να υλοποιούνται.

Το νερό στις Πρέσπες ενώνει
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Τις τελευταίες ημέρες σε πολλά σημεία 
της χώρας, το κρίσιμο πρόβλημα 
των απορριμμάτων αναδεικνύεται 

στο προσκήνιο.  ΧΥΤΑ Φυλής – ΧΥΤΑ 
Αιγείρας, υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ 
στην Πελοπόννησο, και δυστυχώς και 
άλλα, αλλού. 

Καταγγέλουμε τις σοβαρές καθυστε-
ρήσεις στην υλοποίηση από πλευράς 
των Δήμων για έργα και δράσεις που 
είχαν προβλεφθεί στα Τοπικά Σχέδια 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και αφορούν 
τη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων 
υλικών σε ξεχωριστά ρεύματα και την 
έναρξη προγραμμάτων ξεχωριστής συλ-
λογής οργανικών. Και επιμένουν: για τις 
καθυστερήσεις αυτές οι Δήμοι δεν μπο-
ρούν να προφασίζονται καθυστερήσεις 
και στενότητα χρηματοδοτήσεων. 

Οι δαπάνες που γίνονται για τη σημερι-
νή αδιέξοδη διαχείριση των απορριμμάτων 
μπορούν να περιοριστούν σημαντικά, 
αν άμεσα ξεκινήσουν οι δράσεις αυτές, 
αλλά ενημερωτικές καμπάνιες για την 

ευαισθητοποίηση –ενεργοποίηση των 
πολιτών. Επισημαίνουν  επιπλέον τις 
καθυστερήσεις στην ωρίμανση –υλο-
ποίηση των έργων μηχανικής διαλογής 
σύμμεικτων και περιφερειακών μονάδων 
κομποστοποίησης, που έχουν σχεδιαστεί 
σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ και Περιφερειών, αλλά 
βεβαίως δεν μπορεί να λειτουργούν ως 
άλλοθι για την αδράνεια στον τομέα της 
ανακύκλωσης στην πηγή. Οι κίνδυνοι 
στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 
δημιουργούν μεγάλες ευθύνες και υπο-
χρεώσεις για όλους.

Εκφράζουμε τέλος την αντίρρηση και 
ανησυχία μας για την υπογραφή της 
σύμβασης ΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο, με 
ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και δεσμευ-
τικούς όρους τελών για περισσότερα από 
είκοσι χρόνια, υπερδιαστασιολογημένες 
και συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. 

Σκουπίδια πηφή πλούτου για τους... 
αετονύχιδες και καταστροφή στο 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Διαχείριση σκουπιδιών. 

Η αμαρτία!

Σκουπίδια …παντού 
σκουπίδια

Λόφους έχουν σχηματίσει τα σκουπίδια, η οσμή είναι έντονη, 
πνίγεται στα σκουπίδια, στα ποντίκια και στα τρωκτικά και οι 
κάτοικοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία το 
τελευταίο δίμηνο στο Αίγιο και στις υπόλοιπες κωμοπόλεις του 
δήμου Αιγιαλείας. Έπειτα από παρέμβαση εισαγγελέα, τα σκου-
πίδια ξεκινούν να μεταφέρονται σε ΧΥΤΑ γειτονικών περιοχών, 
χωρίς το πρόβλημα  ειδικά για την πόλη του Αιγίου, να έχει βρει 
κάποια βιώσιμη, οριστική λύση.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου έδωσε εντολή να 
μαζευτούν τα σκουπίδια, να μεταφερθούν με φορτηγό σε σταθμό 
μεταφόρτωσης και από εκεί να μεταφερθούν η πλειονότητά τους 
σε Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας και άλλα σε 4  Χ.Υ.Τ.Α. της Αιτωλο-
ακαρνανίας καθώς και στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» του 
Δ. Δυτικής Αχαΐας.

Παρά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που 
όριζε μεταφορά απορριμμάτων σε άλλους ΧΥΤΑ πλην της Αιγεί-
ρας, που έχουν αποκλείσει οι κάτοικοι, ο δήμαρχος Αιγιάλειας 
Θ. Παναγόπουλος, συγκάλεσε την 4η Διαχειριστική Επιτροπή, 
ζητώντας απόφαση για χρήση και ταχεία λειτουργία και του 
ΧΥΤΑ Αιγείρας, παρότι οι κάτοικοι της αν. Αιγιάλειας ζητούν το 
κλείσιμό του.

Αντιδράσεις υπάρχουν κι από τις περιοχές των άλλων ΧΥΤΑ 
στο να δεχτούν μόνιμα τα σκουπίδια του Δήμου Αιγιαλείας και 
είναι άγνωστο το αν και πότε θα δοθεί οριστική λύση στο θέμα 
που κρατάει πάνω από 45 μέρες.

 Όλο αυτό το διάστημα κάτοικοι της Αιγείρας και άλλων 
περιοχών της Αιγιάλειας έχουν κλείσει το ΧΥΤΑ στην Αιγιαλεία 
και συνεχίζουν να τον φυλάνε 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου 
να μην πεταχτούν ξανά σκουπίδια σε αυτόν, με αποτέλεσμα τα 
σκουπίδια να έχουν πνίξει το δήμο. 

40 χρόνια λειτουργίας του ΠΑΚΟΕ, και καθημερινά στο 
ίδιο έργο θεατές. Σκουπίδια, παντού …. σκουπίδια. Άραγε 
οι «σκουπιδάρχες» δεν …. χόρτασαν ακόμα;
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Η άρδευση απομυζά το 70%-80% 
της κατανάλωσης του νερού, γι' 
αυτό αποτελεί το μέγα πρόβλημα 

της λειψυδρίας στη χώρα μας. 
Ενώ σας χώρες του Βορρά, λόγώ-

χαμηλότερων θερμοκρασιών και υψη-
λότερου ύψούς βροχής, το καλρκαί-
ρι οι αρδευτικές ανάγκες είναι πολύ 
περιορισμένες ή και μηδενικές, στις 
χώρες του Νότου οι αρδευτικές ανάγκες 
είναι σημαντικές και στη χώρα μας το 
ποσοστό της αρδευόμενης έκτασης επί 
της συνολικής! ξεπερνά κατά πολύ τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και εκείνο των 
άλλων μεσογειακών χωρώνι,τρς Ευρώ-
πης. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις 
άλλες,βορειότερες χώρες της, Ευρώπης, 
η εξατμοδιάπνοή-της θερινής περιόδου 
είναι ιδιαίτερα υψηλή (πλησιάζοντας το 
1 m) ενώ οιβροχοπτώσεις τείνουν, να 
είναι μηδενικές

Το ποσοστό των αρδευόμενων γεωρ-
γικών γαιών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 
32% τόυ" συνόλου. Πηγές υδροδότησης 
των συλλογικών έργων είναι τα επιφα-
νειακά νερά, σχεδόν αποκλειστικά, ενώ 
για τα ιδιωτικά αρδευτικά έργα είνάί 
κυρίως τα υπόγεια. 

Παράλληλα, όμως, λειτουργεί σημα-
ντικός αριθμός παράνομων αντλήσεων-
,γεωτρήσεων στα όρια δικαιοδοσίας 
των συλλογικών εγγειοβελτιωτικών 
έργων αλλά και των ιδιωτικών έργων, 
με αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιο-
τική υποβάθμιση των νερών, ιδιαίτερα 
σε μακρές περιόδους υψηλών αναγκών 

(ξηρασίας) και σε περιοχές εδαφών μη 
αναστρέψιμων συνθηκών (αλατουχων, 
αλατούχων-αλκαλιωμένων, αλκαλιωμέ-
νων με νάτριο).

Από τους βασικότερους ποιοτικής 
υποβάθμισης του νερού είναι η εκτε-
ταμένη διάσπαρτη ρύπανση από τη 
χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
Παραδοσιακά, τα υπόγεια νερά στη 
χώρα μας ήταν τα πλέον κατάλληλα για 
ύδρευση λόγω της πολύ καλής ποιοτικής 
κατάστασης τους. 

Aυξημένη χρήση 
λιπασμάτων

Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί, εκτός 
από τους ορεινούς υδροφορείς, σε περιο-
χές που δεν υπάρχουν γεωργικές χρήσεις 
γης. Αλλά και η αυξημένη χρήση λιπα-
σμάτων και φυτοφαρμάκων επιβάλλει 
αντισταθμιστικά την παρουσία νερού.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα 
που αφορούν την άρδευση επιτάθηκαν 
λόγω της κλιματικής αλλαγής και της 
έντονης διαφοροποίησης των βροχών 
(περίοδοι μεγάλης ξηρασίας εναλλασ-
σόμενες με έντονες βροχοπτώσεις), που 
αποδομούν τα συστήματα μεταφοράς, 
στράγγισης και ανανέωσης των χρησι-
μοποιούμενων υδατικών πόρων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τεράστια 
υδατικά αποθέματα των πλημμυρικών 
βροχών, τα οποία θα μπορούσαν με 
κατάλληλες μεθόδους και έργα να επιλύ-
σουν την αρδευτική λειψυδρία πολλών 

περιοχών, κινούνται προκαλώντας τερά-
στιες πλημμυρικές ζημίες, αγνοώντας 
τη ρήση του καθηγητή Παυλίδη (ΑΠΘ) 
περί μετουσίωσης της πλημμυρικής 
κατάρας σε ευλογημένη ταμίευση με 
αντιπλημμυρική προστασία.

Εξοικονόμηση νερού μπορεί να επι-
τευχθεί τόσο με αποδοτικότερες μεθόδους 
άρδευσης (π.χ. στάγδην αντίεπιφανειακή 
άρδευση) και τη χρήση εναλλακτικών 
υδατικών πόρων (π.χ. επαναχρησιμο-
ποίηση) όσο και με επιλογή λιγότερο 
υδροβόρων καλλιεργειών. Θα πρέπει, 
πάντως, να τονιστεί ότι η εξοικονόμηση 
νερού δεν είναι ένα ζήτημα υποκει-
μενικής στάσης των αγροτών, όπως 
συχνά έχει παρουσιαστεί. Η επίτευξη 
της απαιτεί κατάλληλες υποδομές, για 
τις οποίες απαιτούνται αντίστοιχες 
οικονομικές επενδύσεις, στρατηγική 
αγροτικής πολιτικής και οικονομικά 
διαχειριστικά εργαλεία.

To ΠΑΚΟΕ πρώτο το 2000, κατήγ-
γειλε την ΕΥΔΑΠ για την απόρριψη 
στη θάλασσα τεράστιων ποσοτήτων 
νερού (800.000 m3 καθημερινά) 
στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλει-
ας, μετά τον τριτογενή καθαρισμό. 
Θα μπορούσε αυτό το νερό να το 
επιστρέφει στη βιομηχανική ζώνη 
της Ελευσίνας (διυλιστήρια κλπ.) 
και να μη χάνεται.

Πολλά άλλα τέτοια παραδείγμα-
τα υπάρχουν στην Επικράτεια και 
δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευόμαστε 
όπως θα έπρεπε!

Νερό... Αγαθό σε ανεπάρκεια και χωρίς 
στρατηγική εκμετάλλευσής του
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Η συμφωνία, στην οποία συμ-
μετείχαν σχεδό.ν 200 χώρες, 
έγινε οτθ Παρίσι TC 2015 στην 

21" Συνδιάσκεψη (COP21) και επικυ-
ρώθηκε από αυτές το 2016, στοχεύει 
στη μείωση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη μέσω της μείωσης των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 
και άλλων αερίων που προέρχονται 
από την καύση ορυκτών καυσίμων. 

Η συμφωνία αποτέλεσε ένα σχέδιο 
δράσης για τη συγκράτηση της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά 
κάτω από τους 2°C καλύποντας την 
περίοδο από το 2020 και μετά. Το κύριο 
στοιχείο είναι η συγκράτηση από τις 
κυβερνήσεις της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά 
κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβι-
ομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν 
τις προσπάθειες να την περιορίσουν 
στον 1,5°C, γνωστοποιώντας ανά 5ετία 
τις συνεισφορές τους με σκοπό τον 
καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων. 

Επίσης, συμφωνήθηκε οι χώρες 
να παρέχουν ενημέρωση μεταξύ και 
προς το κοινό σχετικά με την πρόοδο 
τους στην επίτευξη των στόχων τους, 
με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας 
και εποπτείας. Η ΕΕ και άλλες ανε-
πτυγμένες χώρες θα έξακσλουθήσουν 
να παρέχουν χρηματοδότηση για το 
κλίμα, προκειμένου να βοηθήσουν 
τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο να 
μειώσουν τις εκπομπές όσο και να 
θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής. Κάτω από 
τη συμφωνία, οι ΗΠΑ οφείλουν να 

μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 26 
με 28 ποσοστιαίες μονάδες έως το 
2025 . βάσει των επιπέδων του 2005.

Στην Ταορμίνα της Σικελίας το 
Μάιο 2017,στη σύνοδο των G7, οι ΗΠΑ 
αθετούν τη συμφωνία του Παρισιού 
2015.. Οι υπόλοιπες, όμως, χώρες των 
G7 επιβεβαίωσαν "την ουσιαστική 
δέσμευση τους" στην εφαρμογή της 
αναφερόμενης συμφωνίας.

Απόσυρση  
από τη συμφωνία

Η απόφαση για την απόσυρση από 
τη συμφωνία επηρεάστηκε σημαντι-
κά απόένά - γράμμα που υπέγραψαν 
22 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, 
μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης των 
Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς 
Μακόνελ, τασσόμενοι ανοιχτά υπέρ 
μίας στροφής 180 μοιρών σε σχέση 
με την κλιματική πολιτική που ακο-
λούθησε ο προκάτοχος του Τραμπ, 
Μπαράκ Ομπάμα

Η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα 
Μέρκελ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια της 
για την έκβαση των διαβουλεύσεων. 
Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά 
το πέρας της συνόδου, οι συζητήσεις 
με τις ΗΠΑ ήταν «πολύ δύσκολες 
και εξαιρετικά μη ικανοποιητικές». Η 
Αγκελα Μέρκελ έκανε λόγο για κοινό 
μέτωπο της ΕΕ και των έξι εκ των 
χωρών που συμμετείχαν, ενάντια στην 
αρνητική στάση που τήρησαν οι ΗΠΑ 
απέναντι στη διεθνή συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας 
εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις 
επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μία 
αμερικανική έξοδος, φοβούμενοι ότι 
άλλα έθνη μπορεί να επηρεαστούν 
και να χαλαρώσουν τις υποχρεώσεις 
και τις δεσμεύσεις τους απέναντι στη 
συμφωνία ή ακόμη και να αποχωρή-
σουν και αυτά από αυτή.

Επιπλέον, οι επιπτώσεις για τη 
λειτουργία της συμφωνίας αναμένεται 
να είναι μεγάλες, καθώς η τελευταία 
βασίζεται κυρίως στην αφοσίωση που 
δείχνουν σε αυτή τα μεγάλα βιομη-
χανικά κράτη, τα οποία, σύμφωνα με 
επιστήμονες, ευθύνονται σε μεγάλο 
βαθμό για την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας, την ξηρασία, καθώς και 
συχνότερες ισχυρές καταιγίδες.

20 χρόνια

Συμπληρώθηκαν, λοιπόν, 20 χρόνια 
από την υιοθέτηση στις 11 Δεκεμβρίου 
1997, στη διεθνή διάσκεψη του Κιότο 
στην Ιαπωνία σχεδίου Πρωτοκόλλου 
για την κλιματική αλλαγή αποτελώντας 
την πρώτη συμφωνία για το κλίμα 
και συγκεκριμένα προβλέποντας την 
υποχρέωση για τις βιομηχανικές χώρες 
συνολικά να μειώσουν τις εκπομπές 
των αερίων του φαινομένου του θερ-
μοκηπίου κατά 5,2% κατά μέσο όρο σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990, κατά 
τη διάρκεια της πρώτης «περιόδου 
δέσμευσης», η οποία καλύπτε/ τα έτη 
2008 έως 2012. 

Για τις .αναπτυσσόμενες χώρες 

δεν καθορίζονται στόχοι ως προς τις 
εκπομπές.

Για να αποφευχθούν οι χειρότερες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
απαιτείται μια νέα παγκόσμια συμφωνία 
που θα περιλαμβάνει τη μείωση των 
παγκόσμιων εκπομπών κατά τουλάχι-
στον 80% μέχρι το 2050, σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 1990. Όσον αφορά 
τα ανεπτυγμένα κράτη, χρειάζεται να 
μειώσουν κατ'ελάχιστο τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% 
έως το 2020.

Επίσης,αναγκαία είναι η ετήσια 
χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων 
κρατών ύψους €115 δις έως το 2020, 
για δράσεις μείωσης των εκπομπών, 
προσαρμογής και τερματισμού της 
αποδάσωσης και ταυτόχρονα Επίτευξη 
μηδενικού ισοζυγίου δάσωσης και 
αποδάσωσης έως το 2020.

Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο στη 
μάχη για την κλιματική αλλαγή 
(το 1979 προκάλεσε την κυβέρνηση 
για το νέφος και την ανάγκασε να 
πάρει μέτρα όπως: δακτύλιο στο 
κέντρο της Αθήνας, ενεργειακή 
αναβάθμιση στις βιομηχανίες, 
πιέσεις για μετάβαση στο φυσικό 
αέριο και ηλεκτροκίνηση, αλλαγή 
στην υφιστάμενη νοοτροπία της 
ανακύκλωσης).

Πιστεύουμε ότι εάν οι πολίτες 
δεν πιέζουν, τότε όσες συσκέψεις 
και να γίνουν, το αποτέλεσμα θα 
είναι το ίδιο δυστυχώς, δηλαδή 
η συνεχιζόμενη καταστροφή του 
πλανήτη.

Από το Πρωτόκολλο του Κιότο  
για την κλιματική αλλαγή μέχρι σήμερα
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Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης (Followgreen) 
με επιβράβευση των πολιτών 

ξεκινάει ο δήμος Ιωαννιτών σε πιλο-
τικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα «έξυ-
πνης»πόλης (wwwMTowgreen.gr/
roannina) ενώνοντας πολίτες - τοπικές 
επιχειρήσεις και σχολεία.

Οι πολίτες του δήμου Ιωαννιτών, 
εγγράφονται στην πλατφόρμα του 
δήμου, δημιουργώντας τον προσωπικό 
λογαριασμό τους σε ένα λεπτό και:

Επιβραβεύονται με πόντους για 
την εκπαίδευση και ενημέρωση που 
θα λαμβάνουν για την πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλω-
ση, μέσω κουίζ, βίντεο και άρθρων, 
δωρεά συγκεκριμένων αγαθών στο 
κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμα-
κείο, ανακύκλωση στους μπλε κάδους 
συσκευασιών/κώδωνες γυαλιού, περι-
βαλλοντική ιδέα και πρόταση για 
βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
καθαριότητας της πόλης μας, σύσταση 
της πλατφόρμας του Δήμου σε άλλους 
συμπολίτες μας.

Εξαργυρώνουν τους πόντους επι-
βράβευσης: άμεσα σε ειδικές εκπτώσεις 
και άλλες παροχές σε τοπικά καταστή-
ματα του δήμου Ιωαννιτών, ή/και με 
δωρεά στα σχολεία για τη διεξαγωγή 
προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επό-
μενη φάση.

Οι πολίτες του δήμου Ιωαννιτών με 
ένα κλικ εκτυπώνουν στο κινητό, ή σε

έντυπη μορφή το κουπόνι επιβρά-
βευσης το οποίο επιδεικνύουν στις 
τοπικές καθημερινές αγορές.

Οι τοπικές επιχειρήσεις του δήμου 
Ιωαννιτών ανταποκρίθηκαν στο κάλε-

σμα του δήμου -με περίπου 70 προ-
σφορές που απέστειλαν-, πριν ακόμη 
ξεκινήσει η πλατφόρμα. Ωφελούνται 
διαφημιζόμενοι στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα (εικόνα, επωνυμία, στοι-
χεία επικοινωνίας τους, περιγραφή 
της προσφοράς τους) τόσο στους 
κατοίκους του δήμου αλλά και σε 
όλους τους επισκέπτες της πλατφόρμας 
ανεξαρτήτου περιοχής. 

Επίσης, προωθούν προϊόντα και 
υπηρεσίες τους σε ευρύτερο κοινό 

με παροχή ειδικών εκπτώσεων και 
ενισχύουν τον κύκλο εργασιών τους, 
δίνοντας αξία στον πελάτη μέλος της 
δημοτικής πλατφόρμας χωρίς να έχουν 
κανένα διοικητικό, γραφειοκρατικό ή 
οικονομικό βάρος στη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα, που είναι δωρεάν και 
πέραν του εντύπου συμμετοχής δεν 
αποστέλλουν τίποτα άλλο στον Δήμο.

Ο Δήμος Ιωαννιτών με την παρα-
πάνω πρωτοβουλία, συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για το 

περιβάλλον, ενισχύει τις υφιστάμενες 
κοινωνικές του δομές, όπως το κοι-
νωνικό παντοπωλείο/φαρμακείο με 
τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, είδη σπιτιού 
κοκ, αυξάνει την ανακύκλωση με τις 
υφιστάμενες υποδομές του Δήμου και 
μειώνει τις ποσότητες σύμμεικτων 
απορριμμάτων., ενισχύει την τοπική 
οικονομία και τις επιχειρήσεις προ-
σφέροντας τη δωρεάν προβολή τους 
στους κατοίκους αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό εκτός δήμου, ενώ θα διεξάγει 
παράλληλα και μαθητικό διαγωνισμό 
ανακύκλωσης για συγκεκριμένα υλικά 
(π.χ. χαρτί. μπαταρίες)δίνοντας τη 
δυνατότητα στους πολίτες να. επιβρα-
βεύσουν και να ενισχύσουν τα σχολεία 
της επιλογής τους δωρίζοντας σε αυτά 
πόντους επιβράβευσης, ενισχύοντας 
έτσι την ευγενή άμιλλα των μαθητών 
και σχολείων.

Είναι σχήμα οξύμωρο να μπαζώ-
νεις – με την ανοχή σου – μια λίμνη, 
να δέχεσαι στη λίμνη ακόμη και τ’ 
απόβλητα της ΔΕΗ, να προσπαθείς 
με κάθε τρόπο να μεγαλώσεις… τα 
προβλήματα και από την άλλη να 
δημιουργείς για … τα παιδιά του 
Δήμου, πλατφόρμα ηλεκτρονική 
ώστε να εφαρμόσεις «δήθεν» περι-
βαλλοντική εκπαίδευση.

Το ΠΑΚΟΕ, πολλά χρόνια και 
πολλές φορές, έχει επισκεφθεί τα 
Ιωάννινα και έχει επισημάνει με 
έγγραφά του, που κατέθεσε στο 
Δήμο, τα προβλήματα στη λίμνη, 
στο νησάκι μέσα σε αυτή και το 
συνεχές μπάζωμά της. Το αποτέ-
λεσμα… μηδέν! 

Αίσχος κύριε Δήμαρχε και Περι-
φερειάρχη!

Παράδειγμα... για εκμετάλλευση
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Η ανακοίνωση στα μέσα Απριλίου 
από τη διοίκηση της Κεντρικής 
Αγοράς ότι στο πρώην στρατό-

πεδο Ζιάκα έκτασης 125 στρεμμάτων 
στην περιοχή Κορδελιού Θεσσαλονίκης, 
θα δημιουργηθεί το Εθνικό Κέντρο 
Agrologistics ξεσήκωσε αντιδράσεις 
και μάλιστα κάποιες από αυτές προ-
ερχόμενες από το χώρο του Σύριζα. 
Όπως δήλωσε ο Θεόδωρος Μπαλτάς,ε-
επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης 
που πρόσκειται στο Σύριζα, «ζητάμε 
και διεκδικούμε το αυτονόητο, αυτό 
που χρόνια η δημοτική παράταξη μας 
παλεύει, την απόδοση του πρώην στρα-
τοπέδου Ζιάκα ως χώρου πρασίνου»

Σχετική ερώτηση προς τους υπουρ-
γούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας 
και Εσωτερικών είχαν καταθέσει οι  
βουλευτές του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδα-
λής και Γιάννης Δελής, αναφέροντας 
μεταξύ άλλων ότι στο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Θεσσαλονίκης (ν.1561/85, ΦΕΚ 
148/Α/6-9-1985) υπήρχε πρόβλεψη 
«για την ποιοτική αναβάθμιση της 
Θεσσαλονίκης» και για αυτό το σκοπό 
προωθούνταν «ποιοτικές παρεμβά-
σεις'μεγάλης κλίμακας:...

Η εξασφάλιση ελεύθερων χώρων 
από απομάκρυνση στρατοπέδων, 
παλιών βιομηχανιών κ.λπ.». Εξάλλου, 
με την πρόταση σχεδίου νόμου για το 
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης 
που εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 3/15/14-
9-2013 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ.(Οργανισμός 
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστα-
σίας Περιβάλλοντος Θεσαλονίκης)
αναφερόταν ότι: «Ανασυντάσσονται 
οι ελεύθεροι χώροι του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης μέσα 
από: ...«Την ένταξη των στρατοπέδων 
που βρίσκονται εντός ή στις παρυφές 
του ΠΣΘ στο δίκτυο ελεύθερων χώρων 
με κύρια και κατά προτεραιότητα 
χρήση το αστικό πράσινο». 

«Στις βορειοδυτικές συνοικίες του 
ΠΣΘ προωθείται πρόγραμμα αστικής 
αναζωογόνησης, που περιλαμβάνει 
την προστασία και ανάδειξη των 
ιδιαίτερων φυσικών, ιστορικών, αρχιτε-
κτονικών και πολεοδομικών. χαρακτη-
ριστικών τους, συνοδεύεται με μέτρρ 
και επεμβάσεις για τη βελτίωση των 
σμνθηκών διαβίωσης, και αναφέρεται 
ειδικότερα:  στην  εφαρμογή προγράμ-
ματος ανάπλάϋης στο «υφιστάμενο» 
αξιόλογο, εδαφικό απόθεμα το όποιο 
περιλαμβάνει τα παλιά στρατόπεδα. 
(Παύλου βελά,, Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
Παπάκυριαζή, Ζιάκα και  Καρστάσιου, 
συνολικής επιφάνειας 175 εκταρίων, 
όπου διασώζονται και κτίσματα της 
αρχικής εγκατάστασης), τις αδρανείς 
βιομηχρνικές εγκαταστάσεις (ΑΓΝΟ, 
Φιλίππου, περιοχή Μενεμένης... κ.α.) 
και αδόμητες εκτόσεις'οργανισμών 
και - δημοσίων φορέων,.με στόχο την 
προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
αποθέματος και την απόδοση νέων 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
στη δυτική πόλη».

Για το θέμα οι δήμαρχοι Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, 
και Κορδελιού-Ευόσμου, Πέτρος Σού-
λας, είχαν στείλει στα μέσα Μαρτίου 
κοινή επιστολή στον πρωθυπουργό, 
στον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, Πάνο Καμμένο, και στον ανα-
πληρωτή υπουργό, Φώτη Κουβέλη, 
γνωστοποιώντας το πάγιο αίτημα για 
την απόδοση του στρατοπέδου στην 
τοπική κοινωνία και εκφράζοντας την 
κάθετη διαφωνία τους στην παραχώ-
ρηση του στρατοπέδου στην ΚΑΘ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως λέει 
στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο 

κ. Μπαλτάς, «για το στρατόπεδο Ζιάκα 
υπάρχει ήδη μελέτη αρχιτεκτονική και 
η πρόταση που εμπεριέχει για χώρο 
πρασίνου και χώρους ποταμού θα 
παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες σε 
εκδήλωση από τη δημοτική παράταξη, 
με την ελπίδα ο Δήμος Κορδελιού-
Ευόσμου να -εμπλακεί καταθέτοντας 
διεκδικητική πρόταση».

Αναφορικά με το εθνικό κέντρο 
Agrologistics, το Μάιο παραδίδεται 
από την KPMG η μελέτη σκοπιμό-
τητας για τη δημιουρνΐατου στη kol 
αμέσως μετά ακολουθεί η σύσταση της 
Εταιρείας υλοποίησης και διαχείρισης 
του Κέντρου, με ισότιμους μετόχους 
την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης 

(ΚΑΘ) και την Κεντρική Αγορά Αθη-
νών (και οι δύο Αγορές υπάγονται 
στο Υπερταμείο), όπως ανακοίνωσε 
σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος και 
διευθύνοντας σύμβουλος της ΚΑΘ, κ. 
Δημήτρης Χαμπίδης, τονίζοντας ότι 
πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, που 
υποστηρίζεται από το Υπερταμείο kol 
του οποίου η πρώτη φάση εκτιμάται 
ότι θα απαιτήσει επένδυση μεγαλύ-
τερη των 50 εκατ. ευρώ. Το 2020 Θα 
αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής.

Τα Agro-Logistics αφορούν την 
αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατρο-
φικων προϊόντων περιλαμβάνοντας 
εκείνους που είναι υπεύθυνοι για 
την παραγωγή, δηλαδή γεωργούς, τη 
μεταποίηση, δηλαδή  βιομηχανία/βιο-
τεχνία, και τέλος τη διανομή, δηλαδή 
παρόχους υπηρεσιών και εμπόρους, 
ώστε να εναρμονίζεται η παραγωγή 
προϊόντων από το αγρόκτημα ανά-
λογα με τη ζήτηση της αγοράς για τα 
προϊόντα αυτά.

Πρόσφατα είδαμε εικόνες στην 
τηλεόραση, καταστηματάρχες της 
Κεντρικής Αγοράς στη Θεσσα-
λονίκη να κυνηγούν βρίζοντας 
δυο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που 
πήγαν «βόλτα» στην Αγορά. Από 
εξαγγελίες, πάμε καλά! Στην πράξη 
όμως ΜΗΔΕΝ. Ο λαός δεν ξεχνά 
τι σημαίνει ΑΡΙΣΤΕΡΑ και παλαι-
ότερα ΔΕΞΙΑ!

Ανασκουμπωθείτε, κύριοι του 
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στις εκλογές, έτσι 
όπως τα έχετε κάνει, θα φάτε...
μαύρο, και δυστυχώς μετά... το 
χάος!

Υποσχέσεις... χωρίς πράξεις
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Μολυσμένη θάλασσα  
στο Στόμιο Λάρισας 

Πριν τρεις μέρες μας ενημέρωσαν πως στα-
μάτησαν τη ροή του ποταμού στη θάλασσα για 
να μην υπερχειλίσει. Ίσως να σας βοηθήσει αυτό 
εάν το ερευνήσετε.

Σήμερα 9/06/2018 πολλοί λουόμενοι έκαναν 
παράπονα για τσιμπήματα από τα φύκια στη 
θάλασσα. Είχε πάρα πολλά και στο χέρι μου είχα 
έντονο κάψιμο σε ένα σημείο σαν ευθεία. Δεν 
υπήρχαν τσούχτρες το ψάξαμε. Πολύ βρωμιά από 
μπουκάλια πλαστικά, κομμάτια πλαστικά, φουλ 
φουσκάλες λευκές στην επιφάνεια της θάλασσας. 
Δυστυχώς όλα αυτά χαλάνε την ομορφιά του 
τοπίου και είναι δυσοίωνα για την περιοχή.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προ-
στασίας Καταναλωτών στις 
4 Απριλίου 2018 απέστειλε 

επιστολή προς την Ε.Υ.Α.Θ. ζητώ-
ντας ελάφρυνση των επόμενων 
λογαριασμών των καταναλωτών 
με ένα γενναίο ποσοστό έκπτω-
σης και τη γραπτή δέσμευση 
ότι η Ε.Υ.Α.Θ. θα φροντίσει στο 
μέλλον να μην επαναληφθεί η 
πρωτοφανής ταλαιπωρία που 
αντιμετώπισε το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, 
εξαιτίας της θραύσης του αγωγού 
της Αραβησσού. Στις 31 Μαΐου 
2018, η Ε.Υ.Α.Θ. μας απάντησε:

«Σε απάντηση του ηλεκτρονι-
κού μηνύματος σας της 21-5-2018 
θα θέλαμε να σας ενημερώσου-
με ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρείας στη συνεδρίαση 
της 24/5/2018 εξέτασε το αίτη-
μά σας, αφού ενημερώθηκε για 
το σύνολο των εγγράφων που 

έχουν ανταλλαγεί με το ΚΕ.Π.ΚΑ. 
και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και αποφάσισε 
ότι δεν συντρέχουν επιπλέον 
λόγοι για να τροποποιήσει τις 
έως τώρα αποφάσεις του για τη 
λήψη μέτρων ελάφρυνσης από 
τα προβλήματα που προκάλεσε η 
θραύση του αγωγού της Αραβησ-
σού και η αναγκαστική μείωση 
τροφοδοσίας με πόσιμο νερό του 
πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης. 

Στο ΓΔ 332/14581/21-5-2018 
έγγραφό μας παρουσιάζεται ανα-
λυτικά το πρόβλημα που προκά-
λεσε η θραύση του αγωγού της 
Αραβησσού και η αντιμετώπι-
σή του καθώς και οι ενέργειες 
που ακολούθησαν από πλευράς 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Θεωρούμε ότι κύριο μέλη-
μα της εταιρείας θα πρέπει να 
είναι η επένδυση κεφαλαίων της 
για τη βελτίωση των δικτύων 

άρδευσης και αποχέτευσης που 
λειτουργεί και διαχειρίζεται, κάτι 
που δυστυχώς δεν είχε συμβεί 
για πολλά προηγούμενα χρόνια 
και αυτό αποτελεί την έμπρακτη 
αντιμετώπιση προβλημάτων όπως 
αυτό της θραύσης του αγωγού 
της Αραβυσσού»

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. θεωρεί απαράδε-
κτη την απάντηση της Ε.Υ.Α.Θ. Οι 
απλοί καταναλωτές και ταλαιπω-
ρήθηκαν και ξόδεψαν χρήματα, για 
να αντιμετωπίσουν την πολυήμε-
ρη διακοπή του νερού. Όμως, η 
Ε.Υ.Α.Θ. αδιαφορεί, για το κόστος, 
που επέφερε στους καταναλωτές 
αυτούς και, προκλητικά, δηλώνει 
ότι δε συντρέχουν λόγοι, για τη 
χορήγηση της έκπτωσης. 

Αποζημίωση, ακόμα και με 
νομικά μέσα. 

Συμφωνούμε και επαυξά-
νουμε την τοποθέτηση του 
ΚΕ.Π.ΚΑ.

Το νερό είναι  
κοινωνικό αγαθό;
Απαράδεκτη απάντηση της Ε.Υ.Α.Θ
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Μετά από αίτημα 5 εκατ. πολι-
τών προς τους Ευρωπαίους 
υπουργούς και την Κομισιόν 

– το μεγαλύτερο ψήφισμα στον κόσμο 
για τη διάσωση των μελισσών- η Ευρώ-
πη απαγόρευσε τη χρήση των τριών 
πιο διαδεδομένων νεονικοτινοειδών 
φυτοφαρμάκων.

«Η απαγόρευση αυτών των τοξικών 
παρασιτοκτόνων είναι ένα σμήνος 
ελπίδας για τις μέλισσες. Επιτέλους, 
οι κυβερνήσεις μας εισάκουσαν τους 
πολίτες, τα επιστημονικά στοιχεία και 
τους αγρότες που γνωρίζουν καλύτερα 
απ’ όλους ότι ούτε οι μέλισσες μπορούν 
να επιβιώσουν με αυτές τις χημικές 
ουσίες ούτε εμείς χωρίς τις μέλισσες.» 
Antonia Staats, ακτιβίστρια του Avaaz.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Bernie, 
μια τεράστια φουσκωτή μέλισσα, αγκα-
λιάστηκε από ένα πλήθος παιδιών με 
ζωγραφισμένα πρόσωπα, έξω από την 
έδρα της Κομισιόν, σε μια πολύχρωμη 
γιορτή για τις μέλισσες, που διοργά-
νωσε το Avaaz, για να παραδώσει το 
παγκόσμιο ψήφισμα.

Ψήφισμα

Εξάλλου, πολίτες από όλη την Ευρώ-
πη κατέκλυσαν τους υπουργούς με 
μηνύματα για να τους ζητήσουν να 
ψηφίσουν υπέρ της απαγόρευσης. 
Τα μέλη του Avaaz δημοσίευσαν ανα-
κοινώσεις στην Politico, την ιταλική 
Il Sole 24 Ore και την ισπανική El 
Mundo, καλώντας τις κυβερνήσεις 
να υπερψηφίσουν την απαγόρευση. 

Μετά τη μαζική πίεση μελών του 
Avaaz προς τα υπουργεία, το 2013 η ΕΕ 
εφάρμοσε τη μερική απαγόρευση των 

νεονικοτινοειδών και πολλοί Ευρωπαίοι 
αγρότες καλλιεργούν χωρίς αυτές τις 
χημικές ουσίες. Οι καλλιέργειές τους 
ευδοκιμούν, χωρίς καμία αξιοσημείωτη 
αρνητική επίπτωση στις σοδειές.

Η εκστρατεία ξεκίνησε το 2011, 
όταν 1 εκατ. πολίτες παρότρυναν τη 
Γαλλία, να ηγηθεί της προσπάθειας 
περνώντας αρχικά απαγόρευση σε 
εθνικό επίπεδο. 

Και η πίεση συνεχίστηκε προς 
τη μια γαλλική κυβέρνηση μετά την 
άλλη, μέχρι που βρέθηκε ένας Γάλλο 
σύμμαχο και λάτρης των μελισσών, ο 
υπουργός περιβάλλοντος Νικολά Ιλό, 
που σ› αυτήν την τελική μάχη έπαιξε 
κρίσιμο ρόλο για την πανευρωπαϊκή 
απαγόρευση των νεονικοτινοειδών. 

Τα τρία νεονικοτινοειδή εντομο-
κτόνα που θεωρούνται επικίνδυνα για 

τις μέλισσες και ήδη χρησιμοποιούνταν 
υπό περιορισμούς απαγορεύτηκαν από 
την Ε.Ε. στις 27 Απριλίου. Πρόκει-
ται για την ιμιδακλοπρίδη της Bayer 
CropScience, την κλοθειανιδίνη των 
Takeda Chemical Industries και Bayer 
CropScience, καθώς και τη θειαμε-
θοξάμη της Syngenta, ουσίες νευρο-
τοξικές, που επιτίθενται στο νευρικό 
σύστημα των εντόμων, είναι ευρείας 
χρήσης και στο παρελθόν είχαν λάβει 
μία πρώτη αρνητική αξιολόγηση της 
ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας 
Τροφίμων (Efsa).

Μόνη εξαίρεση είναι η χρήση των 
εντομοκτόνων αυτών σε κλειστά θερ-
μοκήπια -υπό τον όρο ότι τα φυτά που 
καλλιεργούνται σε αυτά δε βγαίνουν 
από τον κλειστό χώρο του θερμοκηπίου.

Μέχρι και τις 5 Απριλίου 2018 

ήταν ανοικτή για όλους τους ενδια-
φερόμενους διαβούλευση- έρευνα με 
τη μορφή ερωτηματολογίου, για να 
βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και να 
μετριαστούν οι συνέπειες της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας στις μέλισσες. 

Στο ερωτηματολόγιο εξετάζονταν 
οι πιθανές αιτίες για την εξαφάνιση 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού των 
μελισσών και στη συνέχεια τίθεντο σε 
διαβούλευση πιθανοί τρόποι αντιμε-
τώπισης του προβλήματος.

Οι επικονιαστές

Οι άγριοι επικονιαστές, όπως μέλισ-
σες, πεταλούδες και πολλά άλλα έντομα, 
επικονιάζουν καλλιέργειες και άγρια 
φυτά, ώστε να μπορούν να αποδώσουν 
καρπούς και σπόρους. Η ετήσια γεωργι-
κή παραγωγή της Ε.Ε. που αποδίδεται 
άμεσα στους επικονιαστές υπολογίζεται 
σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο αρμόδιος επίτροπος για το Περι-
βάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και 
την Αλιεία, Karmenu Vella, δήλωσε 
σχετικά: «Οι επιστήμονες μας έχουν 
προειδοποιήσει για την απότομη πτώση 
του πληθυσμού των επικονιαστών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, έχουμε κατα-
νοήσει τις μειώσεις για ορισμένους 
επικονιαστές, ενώ υπάρχουν κενά 
γνώσης για άλλους. 

Είναι καιρός να δράσουμε. Αν δεν 
το κάνουμε, εμείς και οι μελλοντικές 
μας γενιές θα πληρώσουμε πραγματικά 
πολύ βαρύ τίμημα».

Ξαναγράψαμε για τις μέλισσες…. 
όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα…; 
Λάθρα... κυκλοφορούν όλα τα...
παράνομα φυτοφάρμακα!

Μέλισσες: Το εργοστάσιο της οικολογίας
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Ξεκινά από σήμερα επίσημα 
το πρόγραμμα ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης της  Ελληνικής 

Αστυνομίας, το οποίο εφαρμόζεται σε 
συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό 
Σύστημα «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ» και την υποστήριξη της 
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Η επίσημη έναρξη του προγράμμα-
τος ανακοινώθηκε σήμερα σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
«Π. Μπακογιάννης» του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο  
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός 
Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου 
Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος, 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 
Παύλος Ραβάνης και ο Γενικός Διευ-
θυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ», Γιώργος Καλούδης.

Παρέστησαν επίσης η βουλευτής 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χαρά Καφαντάρη, ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγος Σωτήριος Τερζούδης, ο 
Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος  
Σταμάτιος Ράπτης, ο Υπαρχηγός Υπο-
στήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγος Δημοσθένης Αναγνω-
στάκης καθώς και άλλοι Αξιωματικοί 
των Σωμάτων.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας 
παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος, 
Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικό-
πουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί-
ας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος 
Χρήστος Δραγατάκης, Προϊστάμενοι 
Κλάδων και Διευθυντές Διευθύνσε-
ων του Αρχηγείου καθώς και άλλοι 
Αξιωματικοί.

Παρέστησαν επίσης μέλη και προ-
σωπικό της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ», εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων, απόστρατοι αστυνομικοί, 
καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο  Ανα-

πληρωτής Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη στον χαιρετισμό του τόνισε: 

«Σήμερα είμαστε εδώ για να παρου-
σιάσουμε μια σημαντική δράση, που 
ξεκινά στις υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Μια δράση ανταποδοτι-
κής ανακύκλωσης με περιβαλλοντικό 
πρόσημο από τη μια, αλλά και με 
κοινωνικό σκοπό από την άλλη. 

Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» στην 
Ελληνική Αστυνομία διεξάγεται σε 
συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό 
Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ, που αποτελεί μη κερδοσκοπικό 
φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με σκοπό 
την προώθηση της ανακύκλωσης στη 
χώρα μας.

 Από εδώ και στο εξής ένας τερά-
στιος όγκος συσκευασιών που μέχρι 
χθες κατέληγε στα σκουπίδια, θα ανα-
κυκλώνεται με ανταποδοτικό όφελος. 
Τα χρήματα θα ενισχύουν το λογα-
ριασμό αρωγής ορφανών παιδιών 
του προσωπικού της Αστυνομίας, της 
Πυροσβεστικής, του πολιτικού προσω-

πικού, των συνοριακών φυλάκων και 
των ειδικών φρουρών.  

 Θέλω να επισημάνω ότι αυτή η δρά-
ση φέρνει και μια πρωτιά για την Ελλη-
νική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία 
είναι ο πρώτος φορέας του δημοσίου 
που εκπληρώνει την υποχρέωση για 
ανακύκλωση συσκευασιών σύμφωνα 
με όσα ορίζει η νομοθεσία περί δια-
σφάλισης της ξεχωριστής συλλογής 
των επιμέρους υλικών συσκευασίας. 

Ήδη, η πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματος κρίνεται απόλυτα πετυ-
χημένη και αισιοδοξούμε ότι θα στην 
πορεία θα έχουμε όλο και καλύτερα 

αποτελέσματα. Τόσο για γιατί οφείλου-
με να συμβάλλουμε στην προστασία 
του περιβάλλοντος, όσο και για τα 
ανταποδοτικά οφέλη για τα ορφανά 
παιδιά του προσωπικού.»

Ακολούθως στον χαιρετισμό του ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, μεταξύ άλλων, τόνισε: 

«…Γιατί αυτό που αξίζει να πούμε 
εισαγωγικά αγαπητές φίλοι και φίλες 
είναι ότι έχουμε αργήσει και το σημερι-
νό μήνυμα που δίνει με την επιλογή της 
αυτή η Ελληνική Αστυνομία είναι ότι 
πρέπει να βάλουμε πολύ περισσότερες 
δυνάμεις και να θυμίζουμε καθημερινά 
όλο και περισσότερο ότι έχουμε αργήσει 
στο δρόμο της ανακύκλωσης και σε 
όλα αυτά τα περιβαλλοντικά, αν θέλετε 
σύμφωνα τα οποία είναι απαραίτητα 
για τη ζωή μας, αλλά δυστυχώς πολύ 
συχνά μένουν λόγια.

Νομίζω το σύνολο των Ελλήνων 
πολιτών αν τους ρωτήσουμε θα υπο-
στηρίξουν ότι είναι φανατικοί οπαδοί 
της ανακύκλωσης. Όμως το αποτέλεσμα 
δυστυχώς δεν το βλέπουμε στη χώρα 
μας και ίσως και παγκοσμίως πρέπει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»  

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα  
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την υποστήριξη της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνομίας ανακοινώθηκε η 
επίσημη έναρξη  

του προγράμματος    
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να πούμε ότι πρέπει να περάσουμε 
από τα λόγια στην πράξη…

…Δυστυχώς η χώρα μας σήμερα 
χάνει το 83% των πόρων που εισέρ-
χονται στην κατανάλωση, γιατί 83% 
είναι ο συντελεστής ταφής σήμερα 
στην Ελλάδα. Πρέπει να φτάσουμε πολύ 
γρήγορα και να υπερβούμε ακόμα και 
το 50% στην επαναχρησιμοποίηση και 
στην ανακύκλωση…

…Η στρατηγική για την κυκλική 
οικονομία και τα οικονομικά εργαλεία 
που έχουμε ήδη διαμορφώσει δίνουν 
τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς, 
κύρια στην Αυτοδιοίκηση που έχει 
τη βασική ευθύνη, έτσι και αλλιώς 
το ίδιο Υπουργείο λειτουργούμε, να 
ανταμείψει αν θέλετε τους πολίτες, τους 
επιχειρηματίες και τους φορείς που 
είναι πρωτοπόροι στην ανακύκλωση 
και στην επαναχρησιμοποίηση.

Το σύνθημά μας είναι ένα, ότι πρέπει 
όλα να επιστρέψουν στην πραγματική 
οικονομία, διότι δεν είναι απλά περι-
βαλλοντικός κανόνας. Τα υλικά, τα 
οποία θα επιστρέψουν στη χώρα μας 
σε αυτή τη φάση της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης και της εξόδου από 
το πρόγραμμα θα γίνουν νέα εργασία, 
νέο προϊόν και εάν θέλετε, νέο αποτέ-
λεσμα στη λειτουργία της οικονομίας 
της χώρας μας.

Στοχεύουμε και στα τρία και στην 
οικονομία και στο προϊόν και στην 
εργασία. Και πάνω από όλα χρειαζό-
μαστε ένα περιβάλλον, έναν πλανήτη 
βιώσιμο μέσα στον οποίο θα ζήσουμε 
και θα προοδεύσουμε και ως κοινωνία 
αλλά και η παγκόσμια κοινότητα.

Η ανακύκλωση είναι το πρώτο βήμα 
στην προσπάθεια αυτή…

…Αυτό λοιπόν, που κάνουμε σήμερα 
εδώ είναι ότι βάζουμε και την Ελλη-
νική Αστυνομία σύμμαχο σε αυτό το 
πανεθνικό μέτωπο περιβάλλοντος, 
διότι θέλουμε το κάθε στέλεχος σε όλη 
την Ελλάδα να λειτουργεί ως πομπός 
ανακύκλωσης…»

Στη συνέχεια ο Αρχηγός της Ελλη-
νικής Αστυνομίας στον χαιρετισμό του 
μεταξύ άλλων, επισήμανε:

«…Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία 
και ο Τομέας Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, θέτουν τις 
βάσεις για την ενίσχυση της οικολο-
γικής συνείδησης του προσωπικού 
των Υπηρεσιών τους, εντάσσοντας 
την προστασία του περιβάλλοντος ως 
προτεραιότητα στο πλαίσιο και των 

ευρύτερων κοινωνικών δραστηριοτή-
των του αστυνομικού Οργανισμού και 
όχι μόνον στο πλαίσιο της θεσμικής 
αποστολής του Σώματος.

Σήμερα, ξεκινώντας απλά, από το 
στενό εργασιακό μας χώρο, θα προ-
σπαθήσουμε να αλλάξουμε τις καθη-
μερινές μας συνήθειες αναφορικά με 
τη διαχείριση διαφόρων, άχρηστων για 
εμάς και βλαβερών για το περιβάλλον 
αντικειμένων, όπως είναι και λέγονται 
τα σκουπίδια μας, μέσω της υλοποί-
ησης ενός πιλοτικού προγράμματος 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε συγκε-
κριμένα κτίρια μεγάλων υπηρεσιακών 
Μονάδων….

... να ανταποκριθούμε, εν τέλει, 
ως επαγγελματίες αλλά κυρίως ως 
άνθρωποι και ως μέλη μιας σύγχρονης, 
ευαισθητοποιημένης και οργανωμέ-
νης κοινωνίας στην υποχρέωσή μας 
να διαφυλάξουμε το περιβάλλον που 
ζούμε, να αναβαθμίσουμε τη δική μας 
ποιότητα ζωής μα περισσότερο αυτή 
των παιδιών μας, να διαχειριστούμε 
κατά τρόπο πολιτισμένο και υπεύθυνο 
τα βλαβερά για το περιβάλλον κατανα-
λωτικά μας υπολείμματα....

… η μικρή, έστω και συμβολική-
σημειολογική, πρόσοδος, που ενδεχομέ-
νως να μην είναι τελικά και τόσο μικρή, 
που επιστρέφεται από την Εταιρεία 
Ανακύκλωσης ως ανταποδοτικό τίμη-
μα, για τα υλικά αυτά, θα πιστώνεται 
αποκλειστικά στο λογαριασμό Αρωγής 
Ορφανών τέκνων του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και θα αποτελέσει, 
ασφαλώς, ένα πολύτιμο, σε ηθική 
κυρίως αλλά και υλική βάση, στήριγμα 
στις οικογένειες των συναδέλφων μας 
που για διάφορους λόγους «έφυγαν» 
πρόωρα από κοντά μας.

Εν ολίγοις, η πρωτοβουλία που 
ανακοινώνεται σήμερα εκφράζει τη 
βούλησή μας να ανταποκριθούμε στην 
ούτως ή άλλως δεδομένη υποχρέωσή 

μας να συνδράμουμε στην προσπάθεια 
προστασίας του περιβάλλοντος μέσω 
μιας οργανωμένης διαδικασίας συλλο-
γής και ανακύκλωσης των σκουπιδιών 
που παράγουμε στην καθημερινότητά 
μας.

Ωστόσο, σε μια – επιτρέψτε μου 
την έκφραση – υπερβατική θα έλεγα 
προσέγγιση του ζητήματος θα μπο-
ρούσε κάποιος να ισχυριστεί πως η 
οφειλόμενη αυτή απλή καθημερινή μας 
υποχρέωση, η τοποθέτηση, δηλαδή, 
των ευτελών βλαβερών υλικών-των 
σκουπιδιών μας, στους κατάλληλους 
κάδους περισυλλογής μετατρέπεται σε 
ουσιαστική ηθική και υλική στήριξη 
των ορφανών παιδιών της ευρύτερης 
αστυνομικής και πυροσβεστικής οικο-
γένειας• των παιδιών των συναδέλφων 
μας που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας.

Ας ανταποκριθούμε λοιπόν σ’ αυτήν 
την υποχρέωση ως υπεύθυνοι κρατικοί 
λειτουργοί αλλά και ως ευαισθητοποι-
ημένοι για την προστασία του περι-
βάλλοντος πολίτες• ας αντισταθούμε 
σ’ αυτόν το διάχυτο «παραλογισμό» 
ότι μόνον η Πολιτεία υποχρεούται να 
μεριμνά και το Κράτος γενικότερα να 
πληρώνει το συνολικό κόστος συλλο-
γής-μεταφοράς και ταφής των δικών 
μας σκουπιδιών…

… Εύχομαι καλή επιτυχία στο εγχεί-
ρημα της Ελληνικής Αστυνομίας και 
να ακολουθήσουν πολλοί μιμητές για 
την προστασία του περιβάλλοντος, 
για την προστασία της ζωής μας, μα 
κυρίως των παιδιών μας.»

Το λόγο στην συνέχεια είχε ο Πρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», 
οποίος στο χαιρετισμό του μεταξύ 
άλλων υπογράμμισε:

«…Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, 
που με τη συνεισφορά του Φορέα μας, 
του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασι-
ών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, 

γίνεται πράξη αυτό το πρωτοποριακό 
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που 
η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, 
που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευ-
ασιών στη χώρα μας, συμβάλλει στην 
Εφαρμογή του 1ου Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανα-
κύκλωσης σε Δημόσια Υπηρεσία, 
συμβάλλοντας στην εκπλήρωση της 
νομικής υποχρέωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την ανακύκλωση των 
συσκευασιών που απορρίπτονται στις 
εγκαταστάσεις αυτής…

…Επιπλέον, στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι που το υψηλό ανταποδοτικό 
αντίτιμο που προσφέρουμε για κάθε 
συλλεγόμενη συσκευασία, που είναι 3 
λεπτά ανά μία πλαστική, μεταλλική και 
γυάλινη συσκευασία, θα ενισχύει ένα 
τόσο σημαντικό σκοπό (θα μπορούσα 
να πω πραγματικά «έναν ιερό σκοπό») 
όπως είναι ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ 
ΟΡΦΑΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
και υπολοίπων Ένστολων.

Παράλληλα όμως, το Όραμα του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που θα υλοποιήσουμε μαζί, περιλαμ-
βάνει και Ολοκληρωμένες Δράσεις 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τόσο 
για τους αξιωματικούς της Αστυνο-
μίας, όσο και για τα παιδιά αυτών….»

Τέλος στον χαιρετισμό του ο Γενι-
κός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», δήλωσε:

« Θα είμαι πολύ σύντομος, τα είπανε 
όλα για το περιβάλλον οι προλαλήσα-
ντες, είπαμε για το όφελος που θα έχει 
η Ελληνική Αστυνομία. Εμείς στρα-
τευτήκαμε στην ιδέα του κ. Αρχηγού 
που κάποια στιγμή, κ. Αρχηγέ, μου 
την εμπιστευτήκατε. 

Στελέχη - μέλη των εταιριών μας, 
τα οποία χρησιμοποιούν ανακυκλώ-
σιμα υλικά εργάστηκαν μαζί με την 
ανταποδοτική ανακύκλωση. Εργα-
στήκαμε με τα στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας και συγκεκριμένα με τον 
Υποστράτηγο τον κ. Ντζιοβάρα, που 
θέλω να τον ευχαριστήσω και τα στε-
λέχη του και έτσι οργανώσαμε όλο 
αυτό το εγχείρημα.

Πιστεύουμε θα βρεθούν και άλλοι 
να το συνεχίσουν, είμαστε στη διά-
θεση οποιοδήποτε Φορέα θέλει να 
συνεργαστούμε και ευχαριστώ πάρα 
πολύ κύριε Αρχηγέ, γιατί μας δώσατε 
την ευκαιρία να προσφέρουμε και 
εμείς κάτι στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας.»

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης ξεκινά 
αρχικά πιλοτικά σε (14) Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, με προοπτική να 
επεκταθεί και σε άλλες Υπηρεσίες.

Τα έσοδα από την εφαρμογή του 
προγράμματος πιστώνονται αποκλειστι-
κά στο λογαριασμό Αρωγής Ορφανών 
τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Τα έσοδα από την εφαρμογή 
του προγράμματος 

πιστώνονται αποκλειστικά 
στο λογαριασμό Αρωγής 

Ορφανών τέκνων του 
προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος
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Καπνός από τη Βιομη-
χανία Φωσφορικών 
Λιπασμάτων κάλυψε 

μέχρι και την Εγνατία Οδό, 
φέρνοντας σε απόγνωση 
τους κάτοικους της Νέας 
Καρβάλης, καθώς το φαι-
νόμενο ειδικά τη Μεγάλη 
Εβδομάδα (αρχές Απριλίου) 
ήταν ιδιαίτερα έντονο και 
κάλυπτε μια μεγάλη έκταση, 
προκαλώντας σε πολλούς 
δυσφορία. 

Χαρακτηριστικό της 
κατάστασης είναι ότι διερ-
χόμενοι με τα οχήματα τους 
πολίτες ξαφνιάζονταν από 
το θέαμα. Το φωτογράφιζαν 
και το βιντεοσκοπούσαν. Η 
πηγή του νέφους ήταν ολο-
φάνερη και η ατμόσφαιρα 
στο κέντρο της Νέας Καρ-
βάλης αποπνικτική.

Η δημοτική σύμβουλος, 
Αναστασία Ιωσηφίδου, ανα-
ζήτησε τη Διοίκηση του 
εργοστασίου αλλά απουσίαζε 
με άδεια. 

Οι διαμαρτυρίες των 
πολιτών κατέληξαν στη 
Δήμαρχο, Δήμητρα Τσα-
νάκα, η οποία υποσχέθη-
κε να βρει το διευθυντή 
του εργοστασίου, για να 
υπάρξουν απαντήσεις. Ε 
π Ι σ ης, επισπεύδονται 
οι διαδικασίες, προκειμέ-
νου ο δήμος' Καβάλας να 
αποκτήσει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό μέτρησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
με δαπάνη περίπου 78.000 
ευρώ.

Άγνωστο είναι αν το 
επίμαχο χρονικό διάστημα 
υπάρχουν μετρήσεις της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας και τι δείχνουν 
αυτές, καθώς η Π.Ε. δεν ανα-
κοίνωσε επίσημα αν μετρά 
ή δεν μετρά την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση στην περιο-
χή. Διάφορες ανεπίσημες 
πληροφορίες εμφανίζουν 
τον εξοπλισμό της να μη 
λειτουργεί. Παρά ταύτα,το 
Γενάρη του 2017, κάποια 
στοιχεία μετρήσεων τα είχε 
δημοσιοποιήσει. Τότε, είχε 
προηγηθεί διαμαρτυρία των 
κατοίκων του Χαλκερού.

Χθες μεγάλο ενδιαφέρον 
για την υπόθεση υπήρξε και 
από τον αντιπεριφερειάρχη, 
Καπλάνη Ιωσηφίδη, όπως 
επίσης και από τον πρόεδρο 
της δημοτικής κοινότητας 
Ν. Καρβάλης, Νίκο Γκίκα,ο 
οποίος ζήτησε να ασχολη-
θεί το δημοτικό συμβούλιο 
Καβάλας με τη ρύπανση από 
το εργοστάσιο. 

Μάλιστα πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στη βιομηχα-
νία ζητώντας τα αίτια του 
προβλήματος του νέφους 
και ενημερώθηκε από τους 
υπεύθυνους ότι η ρύπαν-

ση οφείλεται στη διαφυγή 
σκόνης από τη μονάδα του 
θειικού οξέος, πρόβλημα που 
σύμφωνα με τη Διοίκηση, 
λύθηκε.

Μάλιστα, ο κ. Γκίκας ενη-
μερώθηκε από το διευθυντή 
της Βιομηχανίας (PFIC Ltd), 
Αλέξανδρο Γιαννίκο, για μία 
επένδυση ύψους 1 εκ. ευρώ 
για αγορά πιεστικού μηχα-
νήματος που θα δώσει λύση 
στο πρόβλημα της διαφυγής 
σκόνης, βεβαιώνοντας ουσι-
αστικά την παλαιότητα των 
μηχανημάτων.

Κάποιοι ειδικοί διατείνο-
νται ότι ο καπνός «κάθεται» 
χαμηλά αυτήν την εποχή, 
εξαιτίας της υγρασίας και 
της υψηλής ατμοσφαιρικής 
πίεσης η οποία πιέζει το 
νέφος προς τα κάτω, ωστόσο 
αυτό δεν είναι αρκετό, για να 
πείσει τους κατοίκους της 
περιοχής ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος για την υγεία τους.

Χρόνια  τώρα ,  το 
ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται 
για την προαναφερόμενη 
εγκληματική αδιαφορία 
των υπεύθυνων Υπουρ-
γών και των «δήθεν» ελε-
γκτικών μηχανισμών. 
Άραγε, θα σοβαρευτούμε 
ποτέ για να πραστατέ-
ψουμε την υγεία των 
παιδιών μας;

Εργοστάσιο  
λιπασμάτων... εφιάλτης

Εγκαταλειμμένο βαν στη Γλυφάδα

Η Eγκληματική αδιαφορία 
των… υπευθύνων

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία όχημα τύπου βαν χωρίς πινακίδες 
βρίσκεται στην οδό Δασκαρόλη 36 στη Γλυφάδα έχοντας αυτοκόλλητο μήνες.

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών 
έχουν δοθεί διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 του ΠΔ 
116/2004 (Α").

Στο άρθρο 2 του ΠΔ 116/2004 ως εγκαταλειμμένο ορίζεται όχημα το οποίο
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς η κοινοτικούς δρόμους 

στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή 
λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας 
ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατά-
θεση του κυρίου ή νομέα tou χώρου κατά δήλωση του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, τηνυγεία και την ασφά-
λεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως 
όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί 
στον σκοπό γιατον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει 
αναζητηθεί απότον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 
9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Κατάγματος, ε£ναι όχημα στο τέλος 
κύκλου ζωής.

Στο άρθρο 9 του ΠΔ για τη συλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων 
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας εντοπίζει 
τα εγκαταλειμμένα οχήματα καιεπικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος 
ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο! Μέσα σε 15 
ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια 
υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφ άλειας για διενέργεια έρευνας προς 
εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική 
πράξη» Οι. Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώνουντο ταχύτερο 
δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά μετά αποτελέσματα των ερευνών τους. 
Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου 
εάντο όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται 
στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής αρμόδιες αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι Διευθύνσεις 
Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την υπόλοιπη 
Ελλάδα οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών.

Σέ περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα όχημστά φέρουν πινακίδες 
κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρ εούνται πέραν των 
αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν επιπλέον, 
εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) 
μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των 
ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν 
και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ» Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).

3) 'Οταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου 
ή της Κοινότητας σύμφωνα μετά ανωτέρω, όέν λόγω Δήμος ή Κοινότητα 
υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 
ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα 
ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 
ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το 
όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού 
προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. 
Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργα-
σία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. 
Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας» αυτές 
κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

4) εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των 
ανωτέρω προθεσμιών και συγκατα-τίθεται για την παράδοση του οχήματος 
για περαιτέρω επεξεργασία» τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για 
την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα 
χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται 
να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου 
μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ό 
ιδιόκτητης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα ανα-
φέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν 
τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περίτρίτουτην 
οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.

5) εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί 
εντός των ανωτέρω προθεσμιών τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής 
παραδίδεται στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. Εάν το όχημα δεν φέρει 
πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής 
ο αριθμός πλαισίου.

Το ανύπαρκτο κράτος, συνεχώς μπροστά μας, δεν «δρα» καθόλου! 
Άξιος ο μισθός σας!
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Μεταλλαγμένη 
ντομάτα εναντίον 
υπέρτασης

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπι-
στήμιο της Sinaloa στο Μεξικό, ανέπτυξε μια 
γενετικά τροποποιημένη ντομάτα που, όπως 
ισχυρίζεται μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία 
της υπέρτασης. Αναζητώντας τις πρωτεΐνες 
που βοηθούν να μειωθεί η υπέρταση, οι επι-
στήμονες βρήκαν τρόπο να ενσωματώσουν 
την πρωτεΐνη αυτή στις ντομάτες. Αφού 
αφαίρεσαν την επιθυμητή πρωτεΐνη από τον 
αμάρανθο, την εισήγαγαν μέσα στην ντομάτα 
και τάισαν με αυτήν υπερτασική ποντίκια μέσα 
στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
την ίδια θεραπευτική επίδραση με εκείνη της 
καπτοπρίλης, ενός φαρμάκου για υπερτασικούς 
ασθενείς. Το επόμενο στάδιο της έρευνας θα 
περιλαμβάνει δοκιμές σε ανθρώπους.

(Πηγή: Ύπαιθρος, 27/4/18)
Κατά πόσο αυτή η «ντομάτα» με τις 

μεταλλακτικές ιδιότητές της θα επηρεά-
σει άλλα όργανα του ανθρώπου δεν μας 
γράφουν στη …. μελέτη τους;

Σταθερή και πρωτοπόρα
Κορυφαία  στους φορείς πιστοποίησης 

για την ασφάλεια τροφίμων αναδεικνύεται η 
EUROCERT, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησής της από το διεθνή Οργανισμό 
International Featured Standards (IFS) και 
αφορούν τη χρονική περίοδο των τελευταίων 
δώδεκα μηνών .

Η ανακοίνωση της IFS  την1/3/2018 κατα-
τάσσει την EUROCERT, στο πιο βασικό κριτή-
ριο (Administrative indicator 1), στην πρώτη 
θέση μεταξύ 73 φορέων πιστοποίησης από 
όλον τον κόσμο, βασιζόμενη σε στοιχεία από 
απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε πιστοποιη-
μένες από την EUROCERT επιχειρήσεις, που 
τις διενεργεί το ίδιο το IFS και κατά αυτόν τον 
τρόπο, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο 
αντικειμενικής αξιολόγησης των φορέων 
πιστοποίησης παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
EUROCERT, Γιώργος Μπρισκόλας, εξέφρασε, 
«θερμές ευχαριστίες προς όλους τους εμπλε-
κόμενους συντελεστές, τους επιθεωρητές, 
το υποστηρικτικό τεχνικό προσωπικό, τους 
εμπλεκόμενους συμβούλους και φυσικά τις 
πιστοποιημένες επιχειρήσεις, που ανταπο-
κρίνονται άριστα στις απαιτήσεις του IFS και 
οι οποίες δικαιώνονται για την εμπιστοσύνη 
τους προς την EUROCERT».

Μπράβο στην Eurocert !=

Σε συνέχεια ενημέρωσης του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο-
φίμων (ΕΦΕΤ), η Mondelez 

Ελλάς ανακοίνωσε ότι ποσότη-
τα των προϊόντων MIKADO σε 
συσκευασία 75 γρ γεύσης σοκο-
λάτα γάλακτος (Chocolat au Lait) 
και MIKADO σε συσκευασία 
70 γρ γεύσης λευκής σοκολάτας 
(Chocolat Blanc) έχει διανεμηθεί 
στην αγορά σε συσκευασίες των 
οποίων η επισήμανση δεν είναι 
στην ελληνική γλώσσα.

Στα συστατικά του προϊόντος 
περιλαμβάνονται το σιτάρι, η σόγια 
και το γάλα και μπορεί να περιέ-
χει ίχνη ξηρών καρπών. Αυτά τα 
συστατικά ενδέχεται να προκαλέ-
σουν αλλεργικές αντιδράσεις σε 
ορισμένους καταναλωτές. Καθώς η 
συσκευασία δεν είναι στα ελληνικά, 
τα συστατικά δεν είναι σαφή και 
κατανοητά για τους καταναλωτές. 
Μόλις αναγνωρίστηκε το ζήτημα, 
ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε σχετικά με 
το σφάλμα επισήμανσης.

Η εν λόγω ενημέρωση αφορά 
στις ακόλουθες παρτίδες:

MIKADO σε συσκευασία 75 
γρ γεύσης σοκολάτα γάλακτος 

(Chocolat au Lait)
- OCE0573761 (ανάλωση κατά 

προτίμηση πριν από: 30/6/2018)
- OCE0573771 (ανάλωση κατά 

προτίμηση πριν από: 30/6/2018)
- OCE0573772 (ανάλωση κατά 

προτίμηση πριν από: 30/6/2018)
MIKADO σε συσκευασία 70 γρ 

γεύσης λευκής σοκολάτας (Chocolat 
Blanc)

- OCE3474143 (ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από: 31/07/2018)

- OCE3474473 (ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από: 31/08/2018)

- OCE3474511 (ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από: 31/08/2018)

- OCE3474512 (ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από: 31/08/2018)

- OCE3475022 (ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από: 30/09/2018)

Οι καταναλωτές που είναι 
αλλεργικοί στο γάλα, το σιτάρι, 
τη σόγια ή τους ξηρούς καρπούς 
καλούνται να μην ανοίξουν ή 
καταναλώσουν το προϊόν και να 
έρθουν σε επαφή με τη γραμμή 
εξυπηρέτησης των καταναλωτών 
στο 00800 11 8 1111, όπου θα 
λάβουν πρόσθετες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό 
το σφάλμα σήμανσης επηρεάζει 
μόνο αυτούς τους συγκεκριμέ-
νους κωδικούς παρτίδων και δεν 
επηρεάζονται άλλοι κωδικοί του 
Mikado ή ποικιλίες / γεύσεις.

Πόσες και πόσες σοκολάτες 
είναι στον ήλιο στα περίπτερα 
και στα Super Market! Ο ΕΦΕΤ τι 
κάνει γι’ αυτό; Εκλεκτικά λόγω… 
ανακαλεί;

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολάτες

 Η νόσος Alzheimer εμφανίζεται 
για πρώτη φορά το 1906 από τον Lois 
Alzheimer. Είναι μια χρόνια εκφυλιστι-
κή νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από 
προοδευτική έκπτωση των νοητικών 
λειτουργιών. Μπορεί να παρατηρηθεί 
μείωση της μνήμης, της σκέψης, της 
αντίληψης, του υπολογισμού, της 
μάθησης και της κρίσης. 

Εκδηλώνεται κυρίως σε άτομα 
άνω των 65 ετών ενώ πολύ σπάνια 
θα παρατηρηθεί σε άτομα κάτω των 
50 ετών. Δεν υπάρχει ακριβής αιτία 
της νόσου.

Η νόσος είναι πολυπαραγοντική 
σχετίζεται στενά με τον διαβήτη Τύπου 
2, την υπερχοληστερολαιμία, την 
υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνι-
σμα και  την έλλειψη νοητικής και 
σωματικής άσκησης.

Ειδικό διατροφικό σχήμα για 
την νόσο Alzheimer δεν υπάρχει. 
Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία 
δείχνουν να βελτιώνουν τα συμπτώ-
ματα της νόσου. Η υγιεινή διατροφή 
βέβαια συμβάλλει κατά πολύ στην 
αντιμετώπιση των ασθενειών που 
αποτελούν παράγοντες κινδύνου για 
την νόσο Alzheilmer.

Οι βιταμίνες που έχουν συσχετισθεί 
με την νοητική λειτουργία είναι η Β1, 
Β2, Β6, Β12, C, βιταμίνη Ε και το φολικό 
οξύ. Επεμβαίνουν στην σύνθεση της 
μυελίνης των νευρικών κυττάρων και 
την παραγωγή των νευροδιαβιβαστών. 
Οι συγκεκριμένες βιταμίνες φαίνεται 

επίσης ότι βοηθούν στον έλεγχο και 
την σταθερότητα των επίπεδων των 
λιπιδίων στο αίμα. Οι βιταμίνες αυτές 
υπάρχουν φαίνεται ότι υπάρχουν στα 
πουλερικά (2 φορές την εβδομάδα), 
τα δημητριακά (3μερίδες/ ημέρα), 
στους ξηρούς καρπούς (5 μερίδες/ 
εβδομάδα), τα αυγά, τα λαχανικά 
όπως σπανάκι και πράσινη σαλάτα  
(6 μερίδες/ εβδομάδα)και στα φρούτα 
(2-4 μερίδες/ημέρα).

Το ελαιόλαδο επίσης, παρουσιάζει 
ευεργετική δράση στην εγκεφαλική 
λειτουργία λόγω των μονοακόρεστων 
λιπαρών οξέων και των πολυφαινο-
λών που αυτό περιέχει. Ενδείκνυται 
η χρήση του ως το κατά κανόνα λάδι 
στη μαγειρική για άτομα με Alzheimer.

Τα ψάρια και κυρίως τα λιπαρά 
(ρέγκα, σκουμπρί, σολομός, φαγκρί) 
μπορούν συμβάλλουν ευεργετικά στη 
νόσο καθώς περιέχουν ω3 λιπαρά οξέα. 
Εάν όμως γίνει προσπάθεια κατα-
νάλωσης ω3 με τη βοήθεια συμπλη-
ρωμάτων, οι έρευνες δεν είναι και 
τόσο ενθαρρυντικές καθώς η χρήση 
συμπληρωμάτων ιχθυελαίων (χορή-
γηση ω-3) σε άτομα με μειωμένη 
νοητική λειτουργία φαίνεται πως  
ευεργετική επίδραση παρουσιάζεται 
μόνο στα άτομα με ήπια έκπτωση 
νοητικής λειτουργίας. Στα άτομα 
που ήδη η νόσος είχε προχωρήσει 
δεν βρέθηκε ευεργετική επίδραση. 
Οπότε τα συμπληρώματα θέλουν 
μεγάλη προσοχή.

Η αύξηση της κατανάλωσης ζωικού 
λίπους,  κορεσμένων λιπαρών  και 
τροφών που αυξάνουν τη χοληστερόλη 
στο αίμα πυροδοτούν τους κινδύνους 
για εμφάνιση Alzheimer. Επίσης, η 
υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ επι-
δεινώνει τα συμπτώματα της νόσου  
καθώς επίσης αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα για την  ασθένεια. Έτσι 
λοιπόν προσοχή στην κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος, βουτύρου και μαρ-
γαρίνης, τυριών, γλυκών  και έτοιμων 
ή τηγανισμένων φαγητών.

Συμπερασματικά, με βάση τις 
παραπάνω αναφορές φαίνεται ότι 
το μοντέλο της Μεσογειακής Δια-
τροφής και  της Κρητικής Δίαιτας 
είναι ένα μοντέλο διατροφής που 
ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν 
την νόσο Αlzheimer είτε θέλουν να 
προφυλαχθούν από αυτή. Έρευνες 
έδειξαν ότι η υιοθέτηση της μεσο-
γειακής διατροφής προστάτεψε από 
την εξέλιξη της νόσου Alzheimer. 
Μέχρι σήμερα, δεν έχει προταθεί 
συγκεκριμένος μηχανισμός όπου 
συνδέει την Μεσογειακή Διατροφή 
αυτή καθεαυτή με την άνοια. Σίγουρα 
όμως τα τρόφιμα ή τα συστατικά της 
μεσογειακής διατροφής δρουν προ-
στατευτικά. Τέλος, χρήσιμο είναι για 
τους ασθενείς που νοσούν, να γίνεται 
ένας τακτικός έλεγχος βάρους καθώς 
πολύ συχνό είναι το φαινόμενο του 
υποσιτισμού και να λαμβάνει χώρα 
η επαρκή ενυδάτωση τους.

Νόσος Alzheimer και διατροφή
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Επιτρέπεται και στη χώρα μας 
πλέον, όπως και στις άλλες χώρες 
της ΕΕ, η παραγωγή και διάθεση 

απομιμήσεων τυριού και γιαουρτιού 
που περιέχουν φυτικά λιπαρά. 

Εντούτοις, υπάρχουν μια σειρά 
συναφή προβλήματα: Πώς θα δια-
σφαλίζεται ο καταναλωτής ότι αυτό 
που αγοράζει είναι απομίμηση και όχι 
γνήσιο τυρί ή γιαούρτι; Οι μονάδες 
παραγωγής οφείλουν ή όχι να παρά-
γουν τις απομιμήσεις σε ιδιαίτερους 
χώρους των εγκαταστάσεών τους; Και, 
το κυριότερο, η κατανάλωση αυτών 
των προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους 
για την υγεία;

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ 
επισημαίνεται ότι η παραγωγή και διά-
θεση αυτών των προϊόντων επιτρέπεται, 
με τον όρο ότι θα τηρούνται οι κανόνες 
της ορθής σήμανσης και χρήσης τους. 
Σε ό,τι αφορά τα γνήσια προϊόντα, η 
νομοθεσία ορίζει ρητά τις απαιτούμε-
νες προδιαγραφές για τον χαρακτηρι-
σμό τους (π.χ. Υπουργική Απόφαση 
106/2016, ΦΕΚ 2457/9.8.2016). Το 
θέμα που ανακύπτει είναι κατά πόσο 
αυτές οι προϋποθέσεις τηρούνται. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία 
έχει αυξηθεί στη χώρα μας η ζήτηση 
για υποκατάστατα τυριού και γιαουρ-
τιού, προϊόντων δηλαδή στα οποία 
βασικά συστατικά του γάλακτος (πρω-
τεΐνη, λίπος) έχουν αντικατασταθεί με 
αντίστοιχα φυτικά, κυρίως λόγω της 
χαμηλότερης τιμής τους αλλά και της 
σχετικής διαφήμισης. Κατ’ αντιστοιχία, 
έχει αυξηθεί κατά πολύ η παραγωγή 
και η εισαγωγή αυτών των προϊόντων.

Φυτικά έλαια  
και στερόλες

Τα φυτικά έλαια είναι λιπίδια που 
αποτελούνται από μίγματα εστέρων 
γλυκερίνης με λιπαρά οξέα. Τα εδώδιμα 
φυτικά έλαια, όπως το ελαιόλαδο, είναι 
όλα φυτικής προέλευσης. Είναι γνωστό 
ότι η κατανάλωση φυτικών ελαίων και 
στερολών, όταν γίνεται με μέτρο και 
συνδυάζεται με την κατανάλωση άλλων 
υγιεινών τροφών (π.χ. λαχανικών), 
κάνει καλό στην υγεία. Οι ουσίες αυτές 
αποτελούν ασπίδα προστασίας του 
οργανισμού από μια σειρά ασθενειών, 
όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
ή η στεφανιαία νόσος.

Οι φυτικές στερόλες και στανό-
λες είναι ουσίες που υπάρχουν στις 
κυτταρικές μεμβράνες των φυτών. Η 
ισορροπημένη κατανάλωσή τους προ-
σφέρει πλεονεκτήματα αναφορικά με τη 
συγκέντρωση χοληστερόλης στο αίμα, 
ειδικά σε υπολιπιδαιμικούς ασθενείς 
ή σε ανθρώπους που πραγματοποιούν 
διατροφή πλούσια σε χοληστερόλη. 

Αλλά η υπερβολική κατανάλωσή τους 
είναι πιθανό ότι επηρεάζει αρνητικά 
την ορμονική λειτουργία, ιδίως στους 
άντρες, καθώς και τις προσληπτικές 
ικανότητες του οργανισμού ως προς 
τα έλαια και τις βιταμίνες.

Από την άλλη πλευρά, για να γίνουν 
εδώδιμα, τα φυτικά έλαια, ιδίως όταν 
είναι χαμηλής ποιότητας, πρέπει να 
υποστούν προηγουμένως επεξεργασία, 
που ονομάζεται εξευγενισμός, καθώς 
και υδρογόνωση. Με την υδρογόνωση, 
που είναι μια από τις σημαντικότερες 
κατεργασίες των λιπών, εξαλείφονται 
διάφορες ακατάλληλες ιδιότητές τους 
και τα λίπη γίνονται βρώσιμα. Παράλ-
ληλα, όμως, σχηματίζονται trans 
λιπαρά οξέα, που ενσωματώνονται με 
ευκολία από τον ανθρώπινο οργανισμό 
στις κυτταρικές μεμβράνες.

Η όλη διεργασία έχει ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση της εκτέλεσης 
σημαντικών βιοχημικών διεργασι-
ών μέσα στο σώμα, με σοβαρούς κιν-
δύνους για την υγεία. Έχει διαπιστωθεί 
επιστημονικά ότι η κατανάλωση trans 
λιπαρών, ακόμη και σε πολύ μικρές 
ποσότητες, συντελεί όσο κανένα άλλο 
μικροθρεπτικό συστατικό στον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. 
Επίσης, υπάρχουν στοιχεία για το ότι 
τα trans λιπαρά αυξάνουν την «κακή» 
χοληστερίνη (LDL), ενώ μειώνουν την 
«καλή» χοληστερίνη (HDL).

Φυτικά λιπαρά,  
τυρί και γιαούρτι

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή των 
υποκαταστάτων τυριού και γιαουρτιού, 
δηλαδή εδεσμάτων που μοιάζουν με 

τυρί και γιαούρτι αλλά δεν περιέχουν 
ζωικά λιπαρά, θα έπρεπε να τηρούνται 
μια σειρά κανόνες.

Κατ’ αρχάς, τα προϊόντα αυτά είναι 
ήδη χαρακτηρισμένα ως μη γαλα-
κτοκομικά, γεγονός που θα έπρεπε 
να οδηγεί στη χωριστή τοποθέτησή 
τους στις βιτρίνες των σούπερ μάρκετ 
και στη διακριτή διάθεσή τους στο 
καταναλωτικό κοινό. 

Επιπλέον, οι εταιρείες παραγωγής 
οφείλουν να σημαίνουν κατάλληλα τα 
σκευάσματα αυτά, ώστε να αποτρέπεται 
η παραπλάνηση των καταναλωτών 
και να μην συγχέεται το γνήσιο προ-
ϊόν με το υποκατάστατο. Για αυτά τα 
ζητήματα αρμόδιοι είναι οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί του ΕΦΕΤ.

Ένα επιπλέον πρόβλημα υφίσταται 
με τη διάθεση αυτών των τροφίμων 
σε εστιατόρια και ταβέρνες. Σύμφωνα 
με πηγές της «ΟΙΚΟνομίας» ένα 80% 
περίπου των πελατών των εταιρει-
ών παραγωγής που καταναλώνουν 
λευκό τυρί ή τυρί με φυτικά λιπαρά 
είναι πελάτες μαζικής εστίασης, ενώ 
η υπόλοιπη ποσότητα καταναλώνεται 
σε τυροπιτάδικα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
έπρεπε να εξασφαλίζεται για λογαρια-
σμό του καταναλωτή ότι αυτό που του 
σερβίρεται (ή περιέχεται στην τυρόπιτα) 
είναι η φέτα που έχει παραγγείλει, 
και όχι κάποιο υποκατάστατό της. 
Στην πράξη, είναι σχεδόν αδύνατη 
η προστασία των καταναλωτών από 
ενδεχόμενη αισχροκέρδεια – και αυτό 
είναι ένα ακόμη ζήτημα που θα έπρεπε 
να απασχολήσει τον ΕΦΕΤ.

Υπάρχει, λοιπόν, το ερώτημα: Πού 
και πώς διατίθενται οι χιλιάδες 
τόνοι ιμιτασιόν φέτας με φυτικά 

λιπαρά, που παράγονται στην Ελλά-
δα ή εισάγονται από το εξωτερικό; 
Ποιος ελέγχει τις διαδικασίες παρα-
γωγής, τυποποίησης και διάθεσής 
της στην αγορά;

Απομιμήσεις 
γαλακτοκομικών και υγεία

Το σημαντικότερο ζήτημα που 
αφορά την παραγωγή και κατανάλω-
ση υποκαταστάτων τυριού και για-
ουρτιού είναι, φυσικά, η υγεία μας. 
Κανονικά, η σήμανση των προϊόντων 
αυτών θα έπρεπε, για τους λόγους που 
προαναφέραμε,  να περιλαμβάνει με 
απόλυτη ακρίβεια τις ποσότητες και 
τα ποσοστά των φυτικών ελαίων και 
στερολών που περιέχουν, καθώς και 
την ονομασία τους. Σε πόσα όμως 
προϊόντα τηρείται αυτή η πρόνοια;

Το ΠΑΚΟΕ, κατά τη μεγάλη δεκά-
μηνη έρευνα για τα τρόφιμα που πραγ-
ματοποίησε το προηγούμενο διάστη-
μα, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες, 
νοθείες, ακόμη και παρανομίες, που 
αφορούν και τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα. Για τις διαπιστώσεις αυτές καθώς 
και για την αβελτηρία των αρμόδιων 
ελεγκτικών μηχανισμών καταθέσαμε 
καταγγελία στον Άρειο Πάγο.  Από 
τις στήλες αυτές καλούμε κάθε υπεύθυνο 
καταναλωτή-πολίτη να μην διστάσει 
να μας καταγγείλει οτιδήποτε σχετικό 
πέφτει στην αντίληψή του.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει να στα-
ματήσει αυτή η «διγλωσσία» των 
οργάνων ελέγχου, γιατί τα προϊό-
ντα αυτά πρέπει να ονομάζονται 
φυτικά σκευάσματα και όχι «μη 
γαλακτοκομικά».

Τυριά και γιαούρτια  
με φυτικά λιπαρά: πόσο αθώα είναι;
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Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε 
νέους κανόνες που θα διασφα-
λίζουν ότι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διατίθενται μόνο βιολογικά 
τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θα 
προωθούν τη βιολογική παραγωγή. 
Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει να 
εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των 
υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πριν τεθεί σε ισχύ, και προβλέπεται 
να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 
1η Ιανουαρίου 2021.

Στις πρακτικές βιολογικής γεωργίας 
και κτηνοτροφίας περιλαμβάνονται 
η εφαρμογή του συστήματος αμει-
ψισποράς (εναλλαγής καλλιέργειας) 
για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων, η απαγόρευση της χρήσης 
χημικών φυτοφαρμάκων και συν-
θετικών λιπασμάτων, η εφαρμογή 
αυστηρών περιορισμών όσον αφορά 
τη χρήση αντιβιοτικών κτηνοτροφίας, 
η κατάργηση της χρήσης γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), η 
χρήση φυσικών πόρων σε λιπάσματα 
και ζωοτροφές, η εκτροφή ζώων σε 
υπαίθριους χώρους ελεύθερης βοσκής 
και η χρήση βιολογικών ζωοτροφών 
και η εφαρμογή προσαρμοσμένων 
μεθόδων εκτροφής ζώων.

Το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ στα 
είδη διατροφής εγγυάται ότι τηρούνται 
οι κανόνες βιολογικής παραγωγής της 
ΕΕ. Είναι υποχρεωτικό για προσυσκευ-
ασμένα τρόφιμα. Αυτό σημαίνει πως, 
στην περίπτωση των μεταποιημένων 
τροφίμων, τουλάχιστον το 95% των 
συστατικών γεωργικής προέλευσης του 
προϊόντος είναι βιολογικά. Τα (σούπερ) 
μάρκετ και άλλες υπηρεσίες λιανικού 
εμπορίου μπορούν να χρησιμοποιούν 
τη σήμανση «βιολογικό» μόνο εάν 
τηρούν τους σχετικούς κανόνες.

Οι νέοι κανόνες εγγυώνται την 
ποιότητα των τροφίμων, την περι-
βαλλοντική προστασία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων καθ’ όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού, περιλαμβάνοντας 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού 
(προμήθεια πρώτων υλών, επεξεργασία, 
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και 
υπηρεσίες λιανικής).

Βασικά σημεία  
των νέων κανόνων

Καλύτερη προμήθεια βιολογικών 
σπόρων και ζώων: Σε κάθε      κράτος 
μέλος συγκροτείται μια ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων σχετικά με τη διαθεσι-
μότητα βιολογικών σπόρων και ζώων.

Αυστηροί έλεγχοι θα πραγματο-
ποιούνται κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα 

διενεργούνται σε όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης, τουλάχιστον μία φορά 
το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο χρό-
νια, εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία 
πρακτική εξαπάτησης τα τελευταία 
τρία χρόνια.

Τα εισαγόμενα προϊόντα θα 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
της ΕΕ. Η παρούσα νομοθεσία προ-
βλέπει το «καθεστώς αναγνώρισης 
ισοδυναμίας», το οποίο ουσιαστικά 
υποχρεώνει τις τρίτες χώρες να συμ-
μορφώνονται με παρόμοιους αλλά 
όχι με πανομοιότυπους κανόνες. Το 
καθεστώς αυτό θα καταργηθεί σταδιακά 
εντός πέντε ετών.

Αύξηση της προσφοράς βιολο-
γικών σπόρων και ζώων για την 
κάλυψη των αναγκών των παραγωγών 
βιολογικών τροφίμων: οι εξαιρέσεις 
που επιτρέπουν τη χρήση συμβατι-
κών σπόρων και ζώων στη βιολογική 
παραγωγή θα καταργηθούν το 2035.

Μικτές γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις: θα εξακολουθήσουν να επιτρέ-
πονται οι μικτές καλλιέργειες, δηλαδή 
εκείνες που παράγουν τόσο συμβατικά 
όσο και βιολογικά τρόφιμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι δύο αυτές γεωργι-
κές δραστηριότητες θα διαχωρίζονται 
σαφώς και αποτελεσματικά.

Ευκολότερη πιστοποίηση για 
μικροκαλλιεργητές: η καθιέρωση 
συστήματος ομαδικής πιστοποίησης 
θα μειώσει τις δαπάνες ελέγχου και 

πιστοποίησης και το διοικητικό φόρτο 
για τους μικροκαλλιεργητές, εξοικο-
νομώντας τους έτσι χρόνο και χρήμα 
όταν αποφασίζουν να ξεκινήσουν να 
παράγουν βιολογικά προϊόντα.

Προληπτικά μέτρα: οι γεωργοί και 
οι άλλοι φορείς στην αλυσίδα εφοδια-
σμού τροφίμων θα υποχρεωθούν να 
εφαρμόσουν μια σειρά νέων μέτρων 
για την αποφυγή μόλυνσης των προ-
ϊόντων τους. Εάν υπάρχει υποψία ότι 
το προϊόν περιέχει κάποιο μη εγκε-
κριμένο φυτοφάρμακο ή λίπασμα, δε 
θα πρέπει να φέρει την επισήμανση 
βιολογικού προϊόντος, μέχρις ότου 
διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν απο-
δειχθεί ότι η μόλυνση ήταν εσκεμμένη 
ή ότι ο παραγωγός δεν εφάρμοσε τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τότε 
το προϊόν θα χάσει το καθεστώς βιο-
λογικού προϊόντος.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί 
του παρόντος κατώτατα επιτρεπόμενα 
όρια για τις εγκεκριμένες ουσίες (π.χ. 
φυτοφάρμακα) σε βιολογικά τρόφιμα, θα 
μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
τα ίδια όρια, ωστόσο θα υποχρεούνται 
να επιτρέπουν στα βιολογικά τρόφι-
μα που παράγονται σε άλλες χώρες 
τις ΕΕ και συμμορφώνονται με τους 
γενικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, να 
έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.

Ωστόσο, προβλέπονται και εξαι-
ρέσεις:

Τα μικρά καταστήματα λιανικής 

πώλησης, τα οποία δεν πωλούν άλλα 
βιολογικά προϊόντα εκτός από προ-
συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα 
παρουσιάζουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο 
μη συμμόρφωσης με τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής και δε θα πρέπει 
να αντιμετωπίζουν τυχόν δυσανά-
λογες επιβαρύνσεις για την πώληση 
βιολογικών προϊόντων. Τα εν λόγω 
καταστήματα δε θα πρέπει, επομέ-
νως, να υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
κοινοποίησης και πιστοποίησης αλλά 
θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους 
που διενεργούνται για την επαλήθευση 
τήρησης των κανόνων που διέπουν 
τη βιολογική παραγωγή και την επι-
σήμανση των βιολογικών προϊόντων. 

Τα μικρά καταστήματα λιανικής 
πώλησης που πωλούν βιολογικά προ-
ϊόντα εκτός συσκευασίας θα πρέπει 
ομοίως να υπόκεινται σε επίσημους 
ελέγχους αλλά, προκειμένου να διευ-
κολυνθεί η εμπορία των βιολογικών 
προϊόντων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν 
τα καταστήματα αυτά από την υπο-
χρέωση πιστοποίησης των δραστη-
ριοτήτων τους.

Το ΠΑΚΟΕ από το 1980 προβλη-
ματισμένο πάντοτε με τη διαχείριση 
του όρου «βιολογικά προϊόντα», 
επειδή δυστυχώς οι ελεγκτικοί 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» μηχανισμοί 
είναι σχεδόν ανύπαρκτοι.

Μακρύς ο δρόμος για τη διασφάλιση  
των βιολογικών προϊόντων

Να γίνουν πιο σοβαροί οι έλεγχοι
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Παρατηρούμε μια αύξηση του 
καρκίνου του θυρεοειδούς τα 
τελευταία χρόνια. Αυτή η αύξη-

ση αφορά τόσο ενήλικες όσο παιδιά 
και εφήβους.  Επιστημονικά συνδέεται 
κυρίως με τη ραδιενέργεια.

Η επιστημονική κοινότητα πλέον 
ενοχοποιεί το πυρηνικό ατύχημα στο 
Τσέρνομπιλ, το 1986, για την αύξηση 
αυτή, δεδομένων των στοιχείων της 
κίνησης του νέφους προς τα Βαλκάνια 
και στη συνέχεια στον ελλαδικό χώρο. 
Άλλοι παράγοντες της αύξησης φαίνε-
ται πως είναι γενικότερα η ρύπανση 
του περιβάλλοντος, η προηγούμενη 
ακτινοβολία που έχει δεχθεί για άλλη 
πάθηση στο κεφάλι ή στο λαιμό και 
μάλιστα σε νεαρή ηλικία και βέβαια 
η κληρονομικότητα.

«Χαρακτηριστικό της αύξησης της 
εμφάνισης του», τονίζει ο χειρουργός 
θυρεοειδούς Σταύρος Τσιριγωτάκης,» 
είναι ότι στις 10 επεμβάσεις θυρεοει-
δούς που διενεργούμε στην κλινική 
χειρουργικής θυρεοειδή του Ευγενι-
δείου Θεραπευτηρίου, οι 6-7 αφορούν 
καρκίνο. Και το ανησυχητικό είναι ότι 
εμφανίζονται, πλέον και σε πολύ μικρές 
ηλικίες, σε παιδιά 15 και 17 χρόνων».

«Μια συχνή παρανόηση για τον 
καρκίνο του θυρεοειδούς είναι ότι είναι 
συχνά ονομάζεται “καλός καρκίνος”, 
επειδή η πρόγνωση για τους περισ-
σότερους ασθενείς είναι εξαιρετική», 
αλλά τελικά «δεν είναι καλός καρκίνος» 
λέει ο Σταύρος Τσιριγωτάκης. Αυτό 
υπονομεύει τη σοβαρότητα της νόσου 
και δεν είναι απολύτως αληθές. Ο 
καρκίνος του θυρεοειδή είναι «καλός 
καρκίνος» όταν διαγνωστεί έγκαιρα, 
διαφορετικά ταλαιπωρεί τους ασθενείς.

Επίσης οι ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε χειρουργική επέμβαση, θα 
πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία αλλά 
και να ελέγχονται, για όλη τους τη ζωή. 

Όταν οι κλινικοί γιατροί διαγνώσουν 
τον καρκίνο του θυρεοειδούς, είναι 
μια ευκαιρία για να μεταβιβάσουν τα 
μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
ασθενείς να κατανοήσουν τη σοβα-
ρότητα της κατάστασής τους. Ενώ οι 
περισσότεροι ασθενείς μετά από σωστή 
και εξατομικευμένη θεραπεία δεν 
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, για 
ορισμένους ασθενείς υπάρχει βέβαια ο 
κίνδυνος για υποτροπή. Όλοι  αυτοί οι 
ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται 
συστηματικά για την υγεία τους.

Επίσης, ορισμένοι καρκίνοι του 
θυρεοειδή είναι πιο επιθετικοί και 
δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, αυτό 
καταδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης. Οι παθολόγοι κυρίως αλλά 
και οι γενικοί γιατροί, που βλέπουν 
τον μεγαλύτερο όγκο ασθενών, καλό 
είναι να διενεργούν μια ψηλάφηση 

του λαιμού των ασθενών τους, που 
μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα 
λεπτά και αυτή η σύντομη εξέταση 
μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων. Δεν αναφέρουμε τους 
ενδοκρινολόγους, αφού είναι εξειδει-
κευμένοι με αυτή τη νόσο και σίγουρα 
διενεργούν πλήρη έλεγχο.

Εξέταση επιλογής  
ο υπερηχος

Σαν εξέταση επιλογής για τον καρ-
κίνο του θυρεοειδούς, χαρακτηρίζει 
το υπερηχογράφημα,ο χειρουργός 
θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών 
αδένων, Σταύρος Τσιριγωτάκης. «Με 

νέα εξελιγμένα μηχανήματα και με 
την υψηλή εκειδίκευση που έχουν 
ορισμένοι ακτινοδιαγνώστες, έχουμε 
πολύ μεγάλη προσέγγιση στην τελική 
διάγνωση του ασθενούς, πριν ο ίδιος 
χειρουργηθεί. Ο στόχος του υπερηχο-
γραφήματος είναι ο χαρακτηρισμός των 
όζων σε όση το δυνατόν μεγαλύτερη 
ακρίβεια και συνάφεια με το τελικό 
αποτέλεσμα του χειρουργείου, ώστε να 
σχεδιάσουμε και να διενεργήσουμε την 
κατάλληληεξατομικευμένη επέμβαση 
που χρειάζεται ο ασθενής αλλά και 
να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό της 
θεραπείας που πιθανόν να χρειαστεί.

Μπορούμε επίσης να πάρουμε 
άριστες πληροφορίες για τους λεμφα-

δένες του λαιμού, αφού πολλές φορές 
πρέπει να τους αφαιρέσουμε μαζί με 
τον θυρεοειδή, για να είναι βέλτιστη η 
επέμβαση μας. Υπάρχει η δυνατότητα 
δηλαδή ανίχνευσης λεμφαδένων που 
είναι διηθημένοι από τον καρκίνο και 
η αφαίρεση τους είναι απαραίτητη 
και συμπληρώνει την θυρεοειδεκτο-
μή και σίγουρα από αυτή εξαρτάται 
η πρόγνωση του ασθενή. Είναι μια 
διαδεδομένη εξέταση, ανώδυνη και 
ευρέως διαθέσιμη».

Ο Σταύρος Τσιριγωτάκης επιση-
μαίνει ότι κάθε διόγκωση στο λαιμό 
πρέπει να μας οδηγεί στο γιατρό και 
καλεί όλους τους γιατρούς, συμπε-
ριλαμβανομένων και των γενικών 
ιατρών να βοηθούν στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τον καρ-
κίνο του θυρεοειδή και να συστήνουν 
στους ασθενείς τους τη σημασία της 
διενέργειας ελέγχου του λαιμού τους 
κατά τον ετήσιο προληπτικό τους έλεγχο.  

Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα στους 
ασθενείς να κατανοούν τη σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας 
όταν χρειάζεται.

 (Πηγή: www.stogiatro.gr)
Προσοχή στην διαβιωσή σας 

και να ζητάτε από τον «Δημόκρι-
το» να σας ενημερώνει με μηνιαίο 
Δελτίο Τύπου

Αυξάνεται επικίνδυνα  
ο καρκίνος του θυρεοειδούς
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Γυναίκες παραμορφωμένες 
από τις αισθητικές παρεμ-
βάσεις στο πρόσωπο ή το 

σώμα τους στην αέναη προ-
σπάθειά τους να μοιάσουν με 
την κούκλα των παιδικών τους 
χρόνων, που δεν καταλαβαίνουν 
καν ότι έχουν παραμορφωθεί 
και πιστεύουν ότι είναι όμορφες, 
το πιο πιθανό είναι να πάσχουν 
από το Barbie doll Syndrome, 
ή Σύνδρομο Μπάρμπι.

Πρόκειται για ένα σύνδρο-
μο το οποίο όμως, εκτός από 
τους ψυχιάτρους απασχολεί και 
τους πλαστικούς χειρουργούς 
από τους οποίους οι ασθενείς 
αυτές ζητούν επίμονα διάφορες 
αισθητικές παρεμβάσεις. Για το 
Σύνδρομο Μπάρμπι, σε ποιες 
περιπτώσεις οι γυναίκες που 
ζητούν αισθητικές παρεμβάσεις 
χρήζουν ψυχιατρικής αντιμε-
τώπισης και πως μπορούν να 
χειριστούν αυτά τα περιστα-
τικά οι γιατροί που κάνουν 
τέτοιες παρεμβάσεις, μίλησε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος του ΔΣ της 
Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής 
Επανορθωτικής και Αισθητι-
κής Χειρουργικής, πλαστικός 
χειρουργός Ιωάννης Λύρας.

"Το Barbie doll Syndrome, 
ή Σύνδρομο Μπάρμπι, είναι 
ένα ψυχιατρικό σύνδρομο το 
οποίο έχει έρθει τώρα στην 
επιστημονική συζήτηση τόσο 
της ψυχιατρικής όσο και της 
πλαστικής χειρουργικής. Έχει να 

κάνει με την αέναη προσπάθεια 
γυναικών που μεγάλωσαν έχο-
ντας την κούκλα Barbie σαν παι-
χνίδι τους και οι οποίες θέλουν 
να παραμείνουν όπως εκείνη 
κούκλα που είχανε στα παιδικά 
τους χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι 
η Μπάρμπι ως κούκλα, είναι 
ένα προϊόν 59 ετών. Υπάρχουν 
γυναίκες 59 ετών, 55 ετών, ή 
50 ετών, που έχουν μεγαλώσει 
έχοντας αυτή την κούκλα ως 
αγαπημένο παιχνίδι τους. Η 
ομορφιά της κούκλας αυτής 
είναι το ζητούμενο ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, κάτι που δεν 
είναι εφικτό. Η προσπάθεια 
λοιπόν να μοιάσουν σε αυτή 
την κούκλα, ή να παραμείνουν 
σαν αυτή την κούκλα για πάντα, 
τις φέρνει στον πλαστικό χει-
ρουργό ζητώντας τόσες πολλές 
υπηρεσίες που σε κάποια στιγμή 

αυτό γίνεται εμμονή" εξηγεί ο 
κ. Λύρας.

Στο ερώτημα πόσο δεοντολο-
γικό είναι να κάνει ένας γιατρός 
τέτοιες παρεμβάσεις και πως 
μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές 
τις ασθενείς όταν επιμένουν, ο 
κ. Λύρας, απαντά: "Όσοι επαγ-
γελματίες υποκύπτουν στα θέλω 
της γυναίκας που έρχεται και 
τους ζητάει τέτοιες παρεμβάσεις 
ουσιαστικά δρουν σε βάρος της 
επιστημονικής τους ομάδας, 
αν αυτοί είναι πλαστικοί χει-
ρουργοί, ή άλλης ειδικότητας. 
Αλλά το πρόβλημα είναι ότι, δεν 
είναι οι πλαστικοί χειρουργοί 
που διαχειρίζονται τα περισ-
σότερα περιστατικά, αλλά οι 
δερματολόγοι και οι γιατροί 
άλλων ειδικοτήτων, που έχουν 
αρχίσει, μέσω διήμερων ή τρι-
ήμερων μικρών σεμιναρίων, 

να αποκτούν γνώσεις πολύ 
ατελείς τις οποίες εφαρμόζουν 
σε γυναίκες που πηγαίνουν στα 
ιατρεία τους για φθηνότερες 
υπηρεσίες. Δεν θέλω να βάλω 
βέβαια επαγγελματικό θέμα σε 
αυτή ιστορία, ούτε δεοντολογικό. 
Αλλά, από την άλλη μεριά, δεν 
υπάρχει και τρόπος να ελέγξεις 
τα κριτήρια αισθητικής του 
κάθε ανθρώπου, γιατί και οι 
επαγγελματίες έχουν μια δικιά 
τους αισθητική, είναι άνθρωποι 
και έχουν υποκειμενικότητα. 
Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία 
χρυσή τομή που έχει να κάνει 
με την κοινή λογική και την 
οποία πρέπει να ακολουθήσει 
ο κάθε επαγγελματίας. Όταν 
έρχονται γυναίκες και ζητούν 
διάφορες παρεμβάσεις οι γιατροί 
να τους ζητούν να φέρουν τις 
φωτογραφίες του νιότης τους, 
από την εποχή που ήταν 30- 
35 ετών, που είχαν την πρώτη 
ωριμότητα αλλά ήταν  ακόμα 
νέες και να ρωτήσουν αυτές 
τις γυναίκες "είναι αυτό που 
θέλεις από τις υπηρεσίες μου;" 
Αν εκείνες πουν "Όχι, θέλω να 
γίνω κάτι άλλο (Μπάρμπι)", τότε 
έχουν ψυχιατρικό περιστατικό 
μπροστά τους στο οποίο πρέπει 
να αρνηθούν τις υπηρεσίες για 
το καλό της ασθενούς".

Το κακό στις περιπτώσεις 
αυτών των γυναικών είναι ότι 
δεν καταλαβαίνουν ότι παραμορ-
φώνονται και εκεί είναι η ρίζα 

του προβλήματος, επισημαίνει 
ο κ. Λύρας. "Αυτό που είναι 
εντυπωσιακό στις γυναίκες που 
έχουν το Σύνδρομο Μπάρμπι 
είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι 
είναι παραμορφωμένες. Αντίθε-
τα είναι πολύ ικανοποιημένες 
με αυτό το αποτέλεσμα των 
πολλών αισθητικών παρεμβά-
σεων και γι’ αυτό το επιζητούν 
περισσότερο. 

Γι΄ αυτό λέω ότι αυτό το 
Σύνδρομο ανήκει στη σφαίρα 
της ψυχιατρικής. Δεν έχεις να 
κάνεις με φυσιολογικά άτομα, 
αλλά με άτομα που μοιάζουν 
με αυτά τα οποία πάσχουν 
από νευρική ανορεξία και δεν 
καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ 
αδύνατα, ή από το σύνδρομο της 
δυσμορφοφοβίας, το οποίο είναι 
ένα άλλο σύνδρομο που οι ρίζες, 
επίσης, βρίσκονται στην παιδι-
κή ηλικία, διότι οι άνθρωποι 
αυτοί έχουν μία διαταραγμένη 
αισθητική. Δεν βλέπουν το ίδιο 
πράγμα που βλέπουμε εμείς. 
Αυτοί βλέπουν κάτι όμορφο 
εμείς βλέπουμε κάτι αφύσικο", 
προσθέτει ο κ. Λύρας.

(Πηγή: www.stogiatro.gr)
Το ΠΑΚΟΕ 40 χρόνια 

τώρα έχει τοποθετηθεί αρνη-
τικά σε τέτοια προϊόντα που 
δείχνουν την ίδια μορφή με 
το πέρασμα του χρόνου.

Τα λόμπι δυστυχός πέρα 
από τα υπεκέρδη τους δεν 
βλέπουν τίποτε άλλο.

Γυναίκες, πλαστικές εγχειρήσεις  
και «σύνδρομο Μπάρμπι»
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Η αιμοδοσία είναι μια εθελοντική 
πράξη, η οποία διαρκεί ελάχι-
στα, είναι ανώδυνη, ακίνδυνη 

και μπορεί να σώσει ζωές. Αιμοδοσία 
σημαίνει μετάγγιση αίματος και περι-
λαμβάνει όλη τη διαδικασία λήψης, 
συντήρησης και διάθεσης του αίματος.

Κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου γιορτά-
ζεται σε όλον τον κόσμο η Παγκόσμια 
Ημέρα Δωρητών Αίματος.

Η πρώτη μετάγγιση στην Ελλάδα 
έγινε κάπου στο 1918 στην Πολυκλινι-
κή Αθηνών. Εάν κάποιος είναι υγιής, 
το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να 
προσφέρει αίμα. Όμως πάντα γίνεται 
λήψη ιστορικού πριν την αιμοδοσία 
για να αποκλειστούν περιπτώσεις 
ατόμων που δεν είναι κατάλληλοι για 
αιμοδότες και να προστατευτούν τόσο 
οι ίδιοι όσο και οι ασθενείς. Επίσης, 
γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίε-
σης και του αιματοκρίτη και ο γιατρός 
γνωμοδοτεί αν μπορεί κάποιος να 
προσφέρει αίμα.

Το αίμα που προσφέρει κάποιος 
είναι συνήθως 450ml και σχεδόν ποτέ 
δε χρησιμοποιείται αυτούσιο. Διαχωρί-
ζεται σε ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα 
και αιμοπετάλια και έτσι διοχετεύεται 
συνήθως σε τρεις ασθενείς. Όλα αυτά τα 
συστατικά ο οργανισμός τα αντικαθιστά 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Πιο συγκεκριμένα, το πλάσμα μέσα 
σε 24 ώρες, τα ερυθρά κύτταρα σε 
2-4 ημέρες και το σίδηρο μέσα σε 6-8 
εβδομάδες. Για αυτό και αίμα μπορεί 
να δίνει κάποιος κάθε 3-4 μήνες.

Ποιες είναι οι οδηγίες για σωστή 
αιμοδοσία;

Οι αιμοδότες θα πρέπει να ακολου-
θούν κάποιες οδηγίες πριν και μετά την 
αιμοδοσία, τις οποίες θα αναλύσουμε 
παρακάτω:

Πριν την αιμοδοσία
Ξεκουράσου!

Καλό θα είναι να είσαι ξεκούραστος 
και να έχει προηγηθεί ένας καλός ύπνος 
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
νύχτας.
Πιες αρκετό νερό!

Φρόντισε να ενυδατώσεις το σώμα 
σου στο έπακρο πίνοντας υγρά, κυρίως 
νερό και να μην έχεις καταναλώσει 
αλκοόλ, πριν την αιμοδοσία.
Φάε σωστά!

Μην πας νηστικός και φρόντισε 
να έχεις φάει ένα ελαφρύ γεύμα 3 με 
4 ώρες πριν δώσεις αίμα. Απέφυγε 
λιπαρά τρόφιμα και junk food, τα οποία 
μπορούν να επηρεάσουν τις διαγνω-
στικές εξετάσεις που γίνονται στο 
αίμα σου για την καταλληλόλητά του. 
Αν διαπιστωθεί πολύ λίπος στο αίμα 
σου, αυτό δε μπορεί να εξεταστεί για 
μολυσματικές νόσους και θα θεωρηθεί 
ακατάλληλο για μετάγγιση.

Υπό δίαιτα!
Αν ακολουθείς κάποιο πρόγραμμα 

διατροφής για απώλεια βάρους, φάε 
ελαφρώς μεγαλύτερες μερίδες από 
πρωτεϊνούχες τροφές και λαχανικά την 
ημέρα πριν την αιμοδοσία. Εξάλλου 
με την αιμοδοσία καις 650 θερμίδες, 
που θα δώσει ακόμα μια ώθηση στην 
προσπάθεια σου να χάσεις βάρος.

Μετά την αιμοδοσία
Αναπλήρωσε τα αποθέματά σου!

Παρέμεινε στο χώρο αιμοδοσίας και 
κατανάλωσε το σνακ που σου προσφέ-
ρουν. Συνήθως αποτελείται από ξηρά 
τροφή (για παράδειγμα κράκερ) και 
κάποιο υγρό (νερό ή χυμό). Εναλλακτικά, 
κάποιο φρούτο ή λίγο γιαούρτι είναι πιο 
υγιεινές επιλογές άμεσα απορροφήσι-
μων σακχάρων ώστε να διατηρήσουν 
τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος σε 
φυσιολογικά όρια. Αλλά και για τις 
επόμενες 24 ώρες θα πρέπει να 
τρέφεσαι ισορροπημένα και 
να καταναλώσεις επιπλέον 
4 ποτήρια νερό καθώς και 
να αποφύγεις το αλκοόλ.
Μη ξεχνάς τον σίδηρο

Όλοι οι αιμοδότες πρέ-
πει να προσθέσουν φαγητά 
πλούσια σε σίδηρο στη 

διατροφή τους, γιατί ο οργανισμός 
πρέπει να αρχίσει να παράγει νέα 
ερυθροκύτταρα. Τροφές όπως κόκκινο 
κρέας, εντόσθια, πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά και όσπρια, είναι πολύ καλές 
πηγές σιδήρου. Ειδικότερα, ο σίδηρος 
από τις φυτικές πηγές απορροφάται 
περισσότερο όταν συνδυάζεται με 
ταυτόχρονη κατανάλωση βιταμίνης 
C (εσπεριδοειδή, φράουλες, ακτινίδιο, 
ροδάκινο, μπρόκολο, κουνουπίδι, πιπε-
ριές, μαϊντανός). Σε συστηματικούς 
αιμοδότες, ίσως να είναι απαραίτητη 
και η χορήγηση συμπληρώματος σιδή-
ρου, αν διαπιστωθεί έλλειψη μέσα από 
μικροβιολογικές εξετάσεις και με τη 
σύμφωνη γνώμη του γιατρού.

Φυλλικό οξύ
Ο οργανισμός χρησιμοποιεί το 

φυλλικό οξύ ή αλλιώς βιταμίνη Β9, για 
να κατασκευάσει νέα ερυθροκύτταρα. 

Αυτό βοηθάει να αντικατασταθούν τα 
αιματοκύτταρα που χάθηκαν κατά 

την αιμοδοσία. Τρόφιμα 
που περιέχουν φυλλικό 
οξύ είναι το συκώτι, τα 
φυλλώδη λαχανικά και 

τα σπαράγγια. Επίσης, τα  
δημητριακά πρωινού ολικής 
άλεσης και ο χυμός πορτο-

καλιού είναι επίσης καλές πηγές του.

Ριβοφλαβίνη
Η ριβοφλαβίνη, μια βιταμίνη του 

συμπλέγματος Β ή αλλιώς Β2, είναι μια 
ακόμη απαραίτητη βιταμίνη για τη σύν-
θεση ερυθροκυττάρων. Η ριβοφλαβίνη 
βοηθά τον οργανισμό να μετατρέπει 
τους υδατάνθρακες σε ενέργεια. Από 
τη στιγμή που η αιμοδοσία μπορεί 
να σου προκαλέσει αδυναμία, αυτή 
η ενέργεια θα σε βοηθήσει. Τα τρόφι-
μα που περιέχουν ριβοφλαβίνη είναι 
παρόμοια με αυτά που έχουν σίδηρο 
και φυλλικό οξύ όπως αυγά, φασόλια, 
ξηροί καρποί, πράσινα φυλλώδη λαχα-
νικά,  ιακά πρωινού ολικής άλεσης και 
γαλακτοκομικά προϊόντα.

Βιταμίνη Β6
Ο οργανισμός χρειάζεται τη συγκε-

κριμένη βιταμίνη για να χτίσει υγιή 
αιματοκύτταρα και να διασπάσει πρω-
τεΐνες. Επειδή οι πρωτεΐνες περιέχουν 
αρκετά από τα θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζεσαι μετά την αιμοδοσία, 
καταναλώνοντας τροφές που την περι-
έχουν μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο. 
Πλούσιες πηγές της θεωρούνται οι 
πατάτες, οι μπανάνες, οι σπόροι, το 
κόκκινο κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και 
το σπανάκι.

Αντιμετώπισε τη ζάλη!
Σε περίπτωση που αισθανθείς αδι-

αθεσία ή ναυτία, σταματά ότι και αν 
κάνεις και ξεκουράσου ή ξάπλωσε 
σηκώνοντας τα πόδια ψηλά μέχρι να 
αισθανθείς καλύτερα. Απέφυγε να σηκώ-
σεις βαριά αντικείμενα και να κάνεις 
κουραστικές δουλειές με το χέρι που 
έδωσες αίμα την επόμενη ημέρα.

(Πηγή: www.stogiatro.gr)

Παγκόσμια Ημέρα Δωρητών Αίματος

Χρήσιμες συμβουλές προς τους αιμοδότες
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Ηλιακό έγκαυμα 
– Προσοχή στα 
συμπτώματα

Το καλοκαίρι ήρθε. Ευκαιρία να χαρούμε 
τον ήλιο και τη θάλασσα. Όμως υπάρχει και μία 
πιθανή ενόχληση το ηλιακό έγκαυμα.

Πρόκειται για βλάβη του δέρματος από τον ήλιο, 
λέει η κυρία Ευγενία Σιδέρη, Ειδικός παθολόγος.

Δεν είναι πάντα αθώο γιατί αν το άτομο δεν 
παίρνει τις απαραίτητες προφυλάξεις και εκτίθεται 
χωρίς ηλιοπροστασία, ενδέχεται και να υπάρχει 
ακόμα και προδιάθεση για καρκίνο του δέρματος.

Όλοι γνωρίζουμε τα σωστά μέτρα ηλιοπρο-
στασίας και συνοπτικά έχουν ως εξής:
• Γυαλιά ηλίου με προδιαγραφές προστασίας 
από ακτινοβολία UV
• Καπέλο
• Αντιηλιακό. Ο δείκτης εξαρτάται από τον τύπο 
και το χρώμα του δέρματος. Συμβουλευτείτε το 
θεράποντα σας για τις κατάλληλες συμβουλές 
επιλογής του. Αν είστε λάτρης της ηλιοθεραπείας 
ανανεώνετε συχνά το αντιηλιακό σας. Μη χρησι-
μοποιείτε περσινό αντιηλιακό που περίσσεψε, δεν 
ισχύει η ηλιοπροστασία του. Προμηθευτείτε νέο.
• Αποφυγή έθκεσης μεταξύ 11-15:00
Γενικά συμπτώματα εγκαύματος
1. Κεφαλαλγία
2. Ζάλη
3. Πυρετός
4. Αίσθημα κακουχίας
Τοπικά συμπτώματα
1. Οίδημα
2. Ερυθρότητα
3. Κνησμός
4. Φουσκάλες
5. Εξάνθημα
6. Απολέπιση περιοχής εντός μίας εβδομάδας 
από την εμφάνιση του εγκαύματος
Θεραπεία
1. Δροσερό μπάνιο
2. Υγρά επιθέματα
3. Ενυδάτωση
4. Παυσίπονα
5. Κρέμα που συνδυάζει ενυδάτωση και αντι-
μικροβιακή δράση που θα συστήσει ο θεράπων.

Αν τα συμπτώματα οξυνθούν φροντίστε να 
ενημερωθεί άμεσα ο γιατρός σας.

(Πηγή: www.stogiatro.gr)

Η σοβαρή κατάθλιψη, γνωστή 
και ως μείζων καταθλιπτική 
διαταραχή, είναι πιο έντονη 

στους ηλικιωμένους, σε σχέση 
με τους νεότερους ανθρώπους, 
σύμφωνα με μια νέα ολλανδική 
επιστημονική έρευνα.

Στα άτομα άνω των 70 ετών 
η κατάθλιψη έχει χειρότερη πρό-
γνωση σε σχέση με τα άτομα 18 
έως 29 ετών. Οι ηλικιωμένοι με 
κατάθλιψη είναι πιθανότερο να 
νιώθουν μοναξιά, να μην έχουν 
κοινωνική υποστήριξη, να έχουν 
άλλες χρόνιες ασθένειες, να παθαί-
νουν περισσότερα καταθλιπτικά 
επεισόδια και να χρησιμοποιούν 
πιο πολλά αντικαταθλιπτικά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τη δρα Ροξάν Σάακς του Ιατρικού 
Κέντρου του Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου (VU) του 'Αμσντερνταμ, 

που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό ψυχιατρικής "The 
Lancet Psychiatry", μελέτησαν 
και συνέκριναν στοιχεία για 1.042 
ανθρώπους ηλικίας 18 έως 88 
ετών που έπασχαν από μείζονα 
καταθλιπτική διαταραχή.

Η μελέτη παρακολούθησε επί 
δύο έτη πώς εξελίχθηκε η κατά-
θλιψη στις διάφορες ηλικιακές 
ομάδες. Διαπιστώθηκε ότι η κατά-
θλιψη χειροτερεύει όσο περνάει ο 
χρόνος, με συνέπεια να είναι πιο 
επώδυνη για τους ηλικιωμένους.

Οι άνω των 70 ετών ασθενείς 
είχαν διπλάσια έως τριπλάσια 
πιθανότητα, σε σχέση με τους 
ασθενείς 18-29 ετών, να συνεχί-
σουν να έχουν διάγνωση σοβαρής 
κατάθλιψη και χρόνια συμπτώματα 
μετά την παρέλευση μιας διετίας. 
Επίσης χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο εωσότου επιτευχθεί ύφε-
ση των συμπτωμάτων τους, ενώ 
εμφανίζουν μικρότερη βελτίωση 
στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 
τους σε σχέση με τους νέους.

Σχεδόν ένας στους πέντε ενήλι-
κες αναμένεται ότι θα έχει κάποιο 
επεισόδιο σοβαρής κατάθλιψης 
κάποια στιγμή στη ζωή του και 
η εξέλιξή του συνήθως είναι χει-
ρότερη στους μεγαλύτερης ηλικί-
ας ανθρώπους σε σχέση με τους 
νεότερους.

(Πηγή: www.stogiatro.gr)]

Tο ΠΑΚΟΕ συμφωνεί σε όλα 
τα παραπάνω και προτείνει 
στους Έλληνες να αντισταθούν 
και να ασιοδοξούν. Το σύστημα, 
μας θέλει να γονατίσουμε και 
ναμην αντιδρούμε, όμως δεν 
πρέπει να περάσει.

Κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία

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 κολυμπήσεις 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 δειγματο-

λήπτες – 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
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Τα ερωτήματα που γεννιούνται, 
είναι καταρχάς κατά πόσο οι 
δίαιτες αυτές είναι αποτελεσμα-

τικές κι ωφέλιμες και σε ποιο βαθμό 
ασφαλείς.

Τοξίνη είναι κάθε χημική ουσία 
που συσσωρεύεται στον οργανισμό 
και μπορεί να έχει αρνητικές επιδρά-
σεις. Οι τοξίνες συνήθως εισέρχονται 
στον οργανισμό μέσω της τροφής, του 
νερού και του αέρα που εισπνέουμε. 
Το νερό που πίνουμε, για παράδειγμα, 
είναι γεμάτο από χλωριούχες ενώσεις, 
τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα από 
αγροχημικά, όπως παρασιτοκτόνα και 
εντομοκτόνα, ενώ τα ζωικής προέλευ-
σης από αντιβιοτικά οικιακών χημικών 
όπίος απορρυπαντικά. Σημαντικά την 
κατάσταση επιβαρύνουν τα αντικολλη-
τικά σκεύη και τα πλαστικά , επίσης το 
τσιγάρο ή ακόμη και κάποιος ενδογενής 
παράγοντας όπως το στρες.

Υπεύθυνα όργανα

Υπεύθυνα όργανα για το φιλτράρι-
σμα αυτόν των τοξικών ουσιών είναι 
τα νεφρά και το ήπαρ και χάρη σε 
διάφορες ταυτόχρονες διεργασίες που 
επισυμβαίνουν, όπως είναι ο ιδρώτας, η 
ούρηση και η εντερική δραστηριότητα, 
ο ανθρώπινος οργανισμός αποσυμφο-
ρίζεται από το τοξικό φορτίο.

Όπως διευκρινίζει η διατροφολόγος 
Νόπη Μιχαηλίδου, στις «δήθεν» απο-
τοξινωτικές δίαιτες λόγω της απότομης 
απώλειας κιλών έχουμε μόνο απώ-
λεια υγρών και μυϊκής μάζας και όχι 

απώλεια λιπώδους ιστού 
ή τοξινών και το μόνο 

αποτέλεσμα που 
θα έχει η χρήση 

ενός τέτοιου 
πλάνου θα 
ε ί ν α ι  η 
περαιτέ-
ρω μεί-
ωση του 
βασικού 
μεταβο-
λισμού, 
καθώς η 
παραμι-

κρή μυϊ-
κή απώλεια 

συμβάλλε ι 
στη μείωση του 

μεταβολικού ρυθ-
μού. Και μην ξεχνά-

με πως είναι ελλιπής 
διατροφή σε μικρό- και 

μακροθρεπτικά συστατικά 
ευθύνεται για διατροφικές ελλεί-

ψεις σε περίπτωση μακρόχρονης 
εφαρμογής του.

Μια βασική παρανόηση είναι καταρ-
χήν ότι τα φρούτα και τα λαχανικά 
περιέχουν χαμηλές συγκεντρώσεις 
τοξικών ουσιών σε σχέση με τα ζωικά 
τρόφιμα και κατά συνέπεια είναι οι 

πρωταγωνιστές της αποτοξίνωσης. Στην 
πραγματικότητα αυτό που ισχόει είναι 
σχεδόν το αντίθετο. Τα λιπάσματα και 
τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται 
στα φρούτα και τα λαχανικά, μπορεί 
πολλές φορές να αποβούν πολύ πιο 
βλαβερά για την υγεία μας.

Ωστόσο, για αποφυγή παρεξηγή-
σεων, επισημαίνουμε τα φρούτα και 
τα λαχανικά είναι πολύ σημαντικά 
συστατικά μια υγιούς δίαιτας. Απλά 
πρέπει να είμαστε σίγουροι για την 
ποιότητα τους.

Είναι επίσης παντελώς αναληθές 
ότι τα όργανα αποτοξίνωσης (συκώτι, 
νεφρά) του οργανισμού δεν μπορούν να 
αποδομήσουν και να απομακρύνουν τις 
τοξίνες των τροφών που είναι πλούσιες 
σε πρωτεΐνη όπως τα κρέατα. Αυτό δε 
σημαίνει φυσικά ότι τοξικές ουσίες δε 
συσσωρεύονται στο οργανισμό. Είναι 
όμως αποτέλεσμα της επί δεκαετίες 
χρήσης χημικών και της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, λοιπόν, πρέπει 
κάποιος ναείναι ιδιαίτερα προσεκτικός 
στην εφαρμογή τέτοιων προγραμμά-
των αποτοξίνωσης καινά μην παίρνει 
αυθαίρετα την απόφαση να κάνετε 
ότι λ.χ. διάβασε στο περιοδικό  Κάθε 
οργανισμός έχει τις δικές του ανά-
γκες και, αν κάποια στιγμή χρειάζεται 
κάποια ιδιαίτερη δίαιτα,αυτό πρέπει 
να το κρίνει κα να το διαμορφώσει 
κάποιος ειδικός.

Έρευνες

Η Δίαιτα μπορεί να Αναγεννήσει 
το Πάγκρεας και να Αναστρέψει τον 
Διαβήτη

 Νέα έρευνα δείχνει πως μια δίαιτα 
που μοιάζει με νηστεία, ίσως μπορεί 
να αναγκάσει τα βήτα-κύτταρα στο 
πάγκρεας να αναγεννηθούν και να αρχί-
σουν να παράγουν και πάλι ινσουλίνη. 
Σύμφωνα με αναφορά στο BBC News, 
τα ποντίκια στο εργαστήριο μπήκαν σε 
διαδικασία δίαιτας νηστείας. Η δίαιτα 
είναι παρόμοια με αυτή που κάνουν 
οι άνθρωποι, περνώντας 5 μέρες με 
διατροφή χαμηλή σε θερμίδες, πρω-
τεΐνες και υδατάνθρακες. Μοιάζει με 
χορτοφαγική δίαιτα, με ξηρούς καρπούς 
και σούπες και 800-1.100 θερμίδες τη 
μέρα. Έπειτα ακολουθούν 25 μέρες που 
μπορούν να φάνε ότι θέλουν.

Τα ποντίκια ήταν χωρισμένα σε δύο 
ομάδες. Η πρώτη ομάδα είχε γονιδιακή 
μετάλλαξη που προκαλούσε αντίστα-
ση στην ινσουλίνη και μείωση στην 
έκκριση της, πράγμα που μοιάζει με 
διαβήτη τύπου 2. Στην άλλη ομάδα 
χρησιμοποιήθηκε ένα χημικό για να 
καταστραφούν τα βήτα-κΰτταρα, πράγμα 
που μοιάζει με διαβήτη τύπου 1. Και 
οι δύο ομάδες έκαναν την δίαιτα σε 
τρεις κύκλους.

Το ενδιαφέρον είναι πως τα απο-
τελέσματα έδειξαν πως υπάρχει η 

Δίαιτες με... αποτέλεσμα ή διαφήμηση
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δυνατότητα αναγέννησης των κυτ-
τάρων που παράγουν ινσουλίνη στην 
περίπτωση του διαβήτη τύπου 2, αλλά 
και του διαβήτη τύπου 1.

Ο Δρ Βάλτερ Λόνγκο του Πανεπι-
στημίου της Καλιφόρνια του τμήματος 
γεροντολογίας και επικεφαλής της 
έρευνας, λέει: «Το συμπέρασμα μας 
είναι πως αναγκάζοντας τα ποντίκια 
αρχικά να πεινάσουν και έπειτα να 
ξαναφάνε, τα κύτταρα του παγκρέατος 
μπαίνουν στη διαδικασία ενός ανα-
πτυξιακού επαναπρογραμματισμού 
που ξαναχτίζει το μέρος του οργάνου 
που δεν λειτουργεί».

Η έρευνα υπονοεί πως με αυτόν τον 
τρόπο, το σώμα επαναπρογραμματίζεται 
όταν αναγκαστεί να καθυστερήσει την 
διαδικασία του γήρατος - και φτιάχνει 
νέα κύτταρα.

Αναστροφή συμπτωμάτων

Ο Δρ. Λόνγκο συνεχίζει: «Ιατρικά, τα 
συμπεράσματα μπορούν δυνητικά να 
είναι πολύ σημαντικά, διότι δείχνουν 
πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
τη διατροφή για να αναστρέφεις τα 
συμπτώματα του διαβήτη. Επιστη-
μονικά, τα συμπεράσματα είναι ίσως 
ακόμα πιο σημαντικά γιατί δείχνουν 
πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τη διατροφή για ξαναπρογραμματίσου-
με τα κύτταρα, χωρίς να χρειάζονται 
γενετικές αλλοιώσεις».

Η δίαιτα έχει δοκιμαστεί σε ανθρώ-
πους για διάφορους λόγους και έχει 
δείξει βελτιωμένα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα. Ωστόσο, η συμβουλή των 
ερευνητών είναι να μην δοκι-
μάσει κάποιος τη δίαιτα 
αυτή μόνος του, καθώς θα 
μπορούσε να έχει επιβλα-
βή επίδραση στην υγεία αν 
δεν γίνει υπό καθοδήγηση.

Η ερευνητική ομάδα 
λέει πως χρειάζεται περισ-
σότερη έρευνα πριν τα απο-
τελέσματα πάρουν έγκριση 
για τους ανθρώπους. Οι επό-
μενες κλινικές δοκιμές, όμως, 
έχουν ήδη σχεδιαστεί και 
είναι έτοιμες να ξεκινήσουν.

Από το BBC News ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
νέας έρευνας ,σύμφωνα με την 
οποία αυστηρή δίαιτα, που 
βασίζεται ως επί το πλείστον 
στη χορτοφαγία, είναι δυνατόν 
να αναγκάσει τα βήτα κύτταρα 
στο πάγκρεας να αναγεννηθούν 
και να παράγουν ξανά ινσουλίνη.

Πειράματα έγιναν σε ποντί-
κια ,αφού τα χώρισαν σε δύο 
ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 
είχαν επιλεγεί ποντίκια με 
μειωμένη έκκριση ινσου-
λίνης, κάτι που είναι 

ανάλογο με το διαβήτη τύπου 2 στους 
ανθρώπους. Στη δεύτερη χρησιμοποιή-
θηκε χημικό που καταστρέφει τα βήτα 
κύτταρα ,όπως συμβαίνει στο διαβήτη 
τύπου Ι.Και στις δύο περιπτώσεις, 
αφού ακολούθησαν δίαιτα σε τρεις 
κύκλους, φάνηκε πως υπάρχει δυνα-
τότητα αναγέννησης των κυττάρων 
που παράγουν ινσουλίνη.

Σύμφωνα με τσ/επικεφαλής της 
έρευνας δρ Βάλτερ Λόνγκο του Πανεπι-
στημίου της Καλιφόρνια του τμήματος 
γεροντολογίας: «Το συμπέρασμα μας 
είναι πως αναγκάζοντας τα ποντίκια 

αρχικά να πεινάσουν και έπειτα να 
ξαναφάνε, τα κύτταρα του παγκρέατος 
μπαίνουν στη διαδικασία ενός αναπτυ-
ξιακού επαναπρογραμματισμού που 
ξαναχτίζει το μέρος του οογάνου ττ.ου 
δε λειτουργεί. Σημαντικότατο είναι το 
συμπέρασμα ότι με τη διατροφή να 
προγραμματισουμε τα κύτταρα, χωρίς 
να χρειάζονται γενετικές αλλοιώσεις».

Η δίαιτα, είναι παρόμοια με διατρο-
φή για ανθρώπους χαμηλή σε θερμίδες, 
πρωτεΐνες και υδατάνθρακες,κυρίως 
χορτοφαγική με ξηρούς καρπούς και 
σούπες και 800-1.100 θερμίδες τη 

μέρα, ενώ στη συνέχεια για 25 μέρες 
μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν.

Στους ανθρώπους η ίδια δίαιτα 
βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα αλλά δε συστήνεται να ακολου-
θήσει κάποιος τη δίαιτα μόνος του 
χωρίς παρακολούθηση, διότι μπορεί 
να έχει επιβλαβείς συνέπειες για την 
υγεία του.

Είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα 
σύμφωνα με τους επιστήμονες, πριν 
εγκριθούν τα αποτελέσματα και για τους 
ανθρώπους και οι επόμενες κλινικές 
δοκιμές ετοιμάζονται.
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Παρουσία των πρωθυπουργών 
Ελλάδας και πΓΔΜ, οι υπουργοί 
Εξωτερικών των δύο χωρών, 

Νίκος Κοτζιάς και Νικολά Ντιμιτρόφ, 
αλλά και ο ειδικός απεσταλμένος του 
ΓΓ του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς υπέγρα-
ψαν λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της 
Κυριακής την ιστορική συμφωνία για 
το ονοματολογικό της γειτονικής χώρας, 
σε μια τελετή γεμάτη συμβολισμούς 
στη Μεγάλη Πρέσπα, τη λίμνη που 
ενώνει την Ελλάδα, την πΓΔΜ και 
την Αλβανία.

Αμέσως μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας για το ονοματολογικό, 
στους Ψαράδες των Πρεσπών, ο Αλέξης 
Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ διέσχισαν 
τη λίμνη με σκάφος του Λιμενικού για 
να βρεθούν στην πλευρά της πΓΔΜ, 
στην πόλη Οτέσοβο, όπου παρακάθι-
σαν σε γεύμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που έγινε ο 
πρώτος πρωθυπουργός που επισκέ-
φθηκε την πΓΔΜ, με τον ομόλογό του, 
έκαναν βόλτα και είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν μπροστά στη λίμνη.

Στο Οτέσοβο μετέβησαν επίσης με 
τον ίδιο τρόπο οι δύο ΥΠΕΞ, Νίκος 
Κοτζιάς και Νίκολα Ντιμιτρόφ, καθώς 
επίσης και ο ειδικός απεσταλμένος 
του γγ του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, η 
αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ύπατη 
εκπρόσωπο της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκε-
ρίνι, ο επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για 

τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν και η 
εκπρόσωπος του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γουτιέρες, Ροζμαρί Ντι Κάρλο, αναπλη-
ρώτρια γ.γ. για Πολιτικές Υποθέσεις.

Νωρίτερα, κατά την τελετή υπογρα-
φής της συμφωνίας, ο Αλέξης Τσίπρας 
έκανε λόγο για μια αμοιβαία επωφελή 

συμφωνία που «σέβεται πλήρως τις 
θεμελιώδεις αρχές και αξίες των δύο 
πλευρών και μας επιτρέπει σήμερα 
να απευθυνθούμε στους πολίτες των 
χωρών μας και να τους καλέσουμε να 
τη στηρίξουν χωρίς προκαταλήψεις. Αν 
η ψυχή κάθε λαού είναι η ιστορία του, 

τότε στη συμφωνία μας καθρεφτίζονται 
οι ψυχές και των δύο λαών».

Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα 
χωρίς θάρρος, είπε από την πλευρά του 
ο κ. Ζάεφ χρησιμοποιώντας αποφθέγ-
ματα του Αριστοτέλη και χαρακτήρισε 
στρατηγικής σημασίας τη συμφωνία 
των δύο χωρών. «Βάλαμε τέλος σε 
μακροχρόνια προβλήματα που επι-
δείνωναν τις διμερείς σχέσεις» είπε 
ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ.

Οι υπογραφές

Στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη οι 
δύο υπουργοί Εξωτερικών, που έβαλαν 
τις υπογραφές τους στη συμφωνία 
παρουσία τουΜάθιου Νίμιτς, ειδικού 
απεσταλμένου του γενικού γραμματέα 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, της αντι-
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι, του επιτρόπου της ΕΕ 
αρμόδιου για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες 
Χαν και της Ροζμαρί Ντι Κάρλο, εκπρο-
σώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες, αναπληρώτριας γ.γ. 
για Πολιτικές Υποθέσεις.

«Η επίλυση του προβλήματος απαί-
τησε ηγετικό πνεύμα, σύνεση, πολι-
τικό θάρρος και στρατηγικό όραμα. 
Οι ηγέτες αυτοί απέδειξαν όλα αυτά 
τα σημαντικά χαρακτηριστικά. Δεν 
βρίσκει κανείς πολιτικό θάρρος και 

Σκοπιανό: Συμφωνία και ασυμφωνία
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στρατηγικό όραμα, δεν βρίσκει κανείς 
συχνά τέτοιες διπλωματικές ικανό-
τητες», τόνισε από την πλευρά του ο 
Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος ανήμερα των 
γενεθλίων του υπέγραψε τη συμφωνία 
που επιτεύχθηκε έπειτα από πολυετείς 
διαπραγματεύσεις.

«Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα πρώτα 
βήματα αυτών των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών 
που θα ήθελα να συγχαρώ για την 
άρτια εργασία τους. Πολλοί άνθρωποι 
στέκονταν απέναντι στην πιθανότητα 
επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής συμ-
φωνίας, αλλά τελικά τα καταφέραμε 
χάρη στην αφοσίωση, στη δέσμευση, 
στο σθένος και στην ηγεσία καθώς και 
στην ελπίδα που εξέφρασαν οι πρωθυ-
πουργοί και οι υπουργοί Εξωτερικών 
καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας» 
είπε από την πλευρά της η Φεντερίκα 
Μογκερίνι, μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, μεταφο-
ρικά μιλώντας, για να φθάσουμε ως 
εδώ και όπως είπε και η Εκπρόσωπος 
της ευρωπαϊκής διπλωματίας είναι 
μια ιστορική στιγμή. Και οι πολίτες 
του μέλλοντος θα αναγνωρίσουν ότι 
ήταν μια ιστορική στιγμή έτσι ώστε να 
υπάρχει και γι' αυτή τη χώρα μια προο-
πτική στο ΝΑΤΟ και στους υπόλοιπους 
θεσμούς» δήλωσε από το Οτέσεβο, ο 
επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τη 
διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν.

Την ίδια ώρα, σε κοντινή απόσταση 
από τους Ψαράδες σημειώθηκαν εκτε-
ταμένα επεισόδια, με χρήση χημικών 
και αναφορές για οκτώ τραυματίες. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν 
χρήση χημικών προκειμένου να εμπο-
δίσουν την πρόσβαση των διαδηλωτών 
στην δασική περιοχή, που οδηγεί στις 
Πρέσπες.

Για ιστορική συμφωνία 
μιλά ο διεθνής Τύπος

Ιστορική χαρακτηρίζουν τη συμ-
φωνία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων 
για το ονοματολογικό της πΓΔΜ που 
υπεγράφη την Κυριακή στις Πρέσπες, 
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που 
αναφέρονται εκτενώς στις δηλώσεις 
του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ 
κατά την τελετή.

To Reuters και το AFP αναφέρονται 
με τηλεγραφήματά τους σε μια "ιστορι-
κή συμφωνία" που δίνει τέλος σε μια 
πολιτική διένεξη μεταξύ Ελλάδας και 
ΠΓΔΜ που διαρκεί 27 χρόνια.

Το AFP επικαλείται δηλώσεις των 
πρωθυπουργών Τσίπρα και Ζάεφ και 
χαρακτηρίζει κομβικής σημασίας για 
τις σημερινές εξελίξεις την εκλογή του 
Ζάεφ στην πρωθυπουργία το 2017.

(Πηγή: www.cnn.gr)

Οι ιστορικοί του παρελθόντος, 
τπυ παρόντος και του μέλλοντος 
καταγράφουν γεγονότα και όχι 
απόψεις - αυτό για εμάς λέγεται 
ιστορία-, γι' αυτό θα προτημούσαμε 
τα γεγονότα. Σε ποιό δοκιμαστικό 
σωλήνα θα μπούν οι «Σλάβοι» μετά 

από 900 χρόνια του τέλους του 
Μεγάλου Μακεδόνα Αλεξάνδρου 

Κων. Γάτσιος: 
Aποπροσανατολισμός  
η συμφωνία
Ο Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης 
του Κινήματος Αλλαγής, τέως Πρύτανης
Κωνσταντίνος Γάτσιος προέβη στην ακόλου-
θη δήλωση για τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ

Αθήνα 16-6-2018
Το πρόβλημα της Ελλάδας με τα 

Σκόπια θα μπορούσε να λυθεί μόνο 
με έναν έντιμο συμβιβασμό. Μίλησα 
πρόσφατα για τα χαρακτηριστικά και 
την κατεύθυνση που ένας τέτοιος 
συμβιβασμός όφειλε να έχει.

Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, όμως, 
δεν οδηγεί στη λύση του προβλήματος, 
διότι ο συμβιβασμός πάνω στον οποίο 

στηρίχθηκε δεν είναι έντιμος, καθότι 
ανισομερής και άδικος εις βάρος μας. 
Είναι μία συμφωνία που ουσιαστικά 
κατοχυρώνει τις επεκτατικές διακηρύ-
ξεις των Σκοπίων έναντι της Ελλάδας, 
με την εκ μέρους μας αποδοχή και 
νομιμοποίηση της «μακεδονικής» 
εθνικότητας και γλώσσας για τους σκο-
πιανούς, δηλαδή του σκληρού πυρήνα 
του κρατικού τους ιδεολογήματος. 
Εκεί βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της 
συμφωνίας. 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, λοιπόν, 
μας δείχνει τρία πράγματα. Πρώτον, 
ότι η ελληνική πλευρά δε διαπραγμα-
τεύτηκε όπως έπρεπε ώστε να επιτύχει 
το απολύτως αποδεκτό από μας, αλλά 
και ορθό ιστορικά, που θα ήταν η σλα-
βομακεδονική εθνότητα και γλώσσα. 

Δεύτερον, ότι η ελληνική πλευ-
ρά διαπραγματεύτηκε αποβλέποντας 

σε μία συμφωνία που δε θα ήταν 
προορισμένη να λύσει το πρόβλημα 
εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας 
με τα Σκόπια, αλλά που θα είχε ως 
σκοπό να προσφέρει στην κυβερνητική 
παράταξη πολιτικά οφέλη, ένα μεταξύ 
των οποίων είναι και η μεταφορά της 
προσοχής της κοινής γνώμης από την 
υπογραφή τού τέταρτου μνημονίου 
στη συγκεκριμένη  συμφωνία.  

Και το τρίτο είναι ότι, αφού οι Σκο-
πιανοί αρνήθηκαν να αποστασιοποι-
ηθούν από το επιθετικό, επεκτατικό, 
ανιστόρητο αλλά και φαιδρό συνάμα 
αφήγημα της «μακεδονικότητάς» τους, 
αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν, και 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας, να 
συμπεριφέρονται απέναντί μας με τον 
ίδιο επιθετικό και εκνευριστικό τρόπο. 

 Για τους παραπάνω λόγους, και 
επειδή η συμφωνία δεν κάνει το βασικό 
που θα έπρεπε να κάνει για να είναι 
αποδεκτή και βιώσιμη, δηλαδή να 
αφοπλίζει τον σκοπιανό επεκτατισμό, 
εγώ δεν την υποστηρίζω. 

Θα ήθελα, εν τούτοις, να προσθέσω 
ότι ακόμα και η πλήρης εφαρμογή 
της, όσο δυσμενής και να είναι για 
την Ελλάδα, δεν συνεπάγεται κάποια 
εθνική τραγωδία. 

Τα Σκόπια αποτελούν απειλή για 
την Ελλάδα κυρίως στο επίπεδο του 
συμβολικού και ποτέ δεν θα μπορέσουν 
να μας δημιουργήσουν πραγματι-
κά προβλήματα στην ασφάλειά μας. 
Αυτό, βέβαια, δεν είναι λόγος για να 
αποδεχτούμε μία κακή για την Ελλά-
δα συμφωνία, όπως κάνουν κάποιοι 
υποτιθέμενοι «ρεαλιστές». Απλώς το 
σημειώνω, διότι πρέπει να έχουμε 
συνείδηση πως ό,τι και να γίνει με τα 
Σκόπια, ο πραγματικός κίνδυνος για 
την Ελλάδα προέρχεται εξ ανατολών.
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Οργανωμένο ταξίδι είναι κάθε 
ταξίδι, που προσφέρεται από 
τουριστικά γραφεία, που λει-

τουργούν, νόμιμα (δηλαδή με σήμα 
του Ε.Ο.Τ.), υπερβαίνει τις 24 ώρες 
ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση και 
περιλαμβάνει δύο, τουλάχιστον, από 
τις ακόλουθες υπηρεσίες: μεταφορά, 
διαμονή ή/και κάποια άλλη υπηρεσία, 
η οποία δεν είναι συμπληρωματική της 
μεταφοράς και της διαμονής (π.χ. συμ-
μετοχή σε επαγγελματική, πολιτιστική 
ή καλλιτεχνική συνάντηση ή εκδήλωση 
κ.λπ.). Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να 
πωλείται, με συνολική τιμολόγηση ή με 
χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους 
υπηρεσιών, που το απαρτίζουν. 

Το Προεδρικό Διάταγμα 339/96, που 
αφορά τις υποχρεώσεις των διοργανω-
τών και των πωλητών οργανωμένων 
ταξιδιών και περιηγήσεων και τα αντί-
στοιχα δικαιώματα των καταναλωτών, 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ «για τα οργανωμένα ταξί-
δια και τις οργανωμένες διακοπές και 
περιηγήσεις». Το Διάταγμα προβλέπει:
1. Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να 
πωλείται, με συνολική τιμολόγηση ή 

με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους 
υπηρεσιών, που το απαρτίζουν.
2. Η Σύμβαση είναι η συμφωνία, 
που συνδέει τον καταναλωτή με το 
διοργανωτή ή και με τον πωλητή του 
οργανωμένου ταξιδιού. Η σύμβαση είναι 
γραπτή και ο διοργανωτής ή ο πωλητής 
είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν 
τη σύμβαση, με τον καταναλωτή και 
να του παραδίδουν αντίγραφο.
3. Ο Καταναλωτής είναι το πρόσωπο, 
που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγο-
ράσει το οργανωμένο ταξίδι.
4. Ο Διοργανωτής είναι το πρόσωπο, 
Φυσικό ή Νομικό, το οποίο κατ’ επάγ-
γελμα διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια 
και τα πωλεί ή τα προσφέρει, προς 
πώληση, απ’ ευθείας ή μέσω πωλητή.
5. Ο Πωλητής είναι το πρόσωπο Φυσικό 
ή Νομικό που πωλεί ή προσφέρει προς 
πώληση το οργανωμένο ταξίδι που 
έχει προγραμματίσει ο διοργανωτής.

Η νομοθεσία, για τα οργανωμένα 
ταξίδια, προβλέπει την υποχρέωση του 
διοργανωτή ή πωλητή του ταξιδιού να 
κοινοποιεί στον καταναλωτή την περι-
γραφή του καθώς και την τιμή του, πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης, χωρίς 

να περιλαμβάνει απατηλές ενδείξεις. 
Ο διοργανωτής δεν υποχρεώνεται να 
διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια, για 
την ενημέρωση των καταναλωτών, 
όταν, όμως, το κάνει θα πρέπει να 
αναφέρει, με σαφή τρόπο, την τιμή 
και πληροφορίες για τον προορισμό, 
τα μέσα μεταφοράς (χαρακτηριστικά 
και κατηγορίες), τον τύπο του καταλύ-
ματος (ανέσεις και χαρακτηριστικά), τα 
παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, 
πληροφορίες, σχετικά με τα διαβατή-
ρια κ.λπ., την προκαταβολή και, στην 
περίπτωση, που η πραγματοποίηση 
του οργανωμένου ταξιδιού απαιτεί ένα 
ελάχιστο αριθμό ατόμων, την προθεσμία, 
για την ειδοποίηση του καταναλωτή, 
αν ματαιωθεί το ταξίδι.

Παροχές

Στον καταναλωτή, πρέπει να παρέχο-
νται, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
γραπτώς ή με άλλη μορφή, γενικές 
πληροφορίες, σχετικά με τους όρους, 
που ισχύουν, όσον αφορά τα διαβατή-
ρια, τις θεωρήσεις, τον απαιτούμενο 
για την έκδοσή τους χρόνο καθώς 

και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις. 
Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον 
καταναλωτή, εγκαίρως, πληροφορίες 
σχετικά με τα ωράρια, τις ενδιάμεσες 
στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση 
του ταξιδιώτη καθώς και το όνομα, 
τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλε-
φώνου του τοπικού αντιπροσώπου 
του διοργανωτή, ελλείψει δε αυτού, 
τα στοιχεία των τοπικών φορέων, που 
μπορούν να βοηθήσουν, σε περίπτωση 
δυσχερειών. Πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης, ο καταναλωτής πρέπει να 
ενημερώνεται, σχετικά με τους όρους 
ασφάλισης του ταξιδιού.

Η σύμβαση, που συνάπτεται, μεταξύ 
καταναλωτή και διοργανωτή/πωλητή, 
πρέπει να συνάπτεται, εγγράφως και 
να αναφέρει: α) τον προορισμό του 
ταξιδιού, β) τα μέσα μεταφοράς, γ) 
πληροφορίες για τα καταλύματα, όταν 
το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις, 
δ) αν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός 
ατόμων, για την πραγματοποίηση του 
ταξιδιού και σ’ αυτήν την περίπτωση 
την προθεσμία για την ειδοποίηση 
του καταναλωτή, αν υπάρχει ματαί-
ωση του ταξιδιού, ε) το δρομολόγιο, 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ταξίδι σας
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στ) τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες 
υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στη 
συνολική τιμή, ζ) τα στοιχεία του διορ-
γανωτή/πωλητή και της ασφάλισης, η) 
την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, 
κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και 
τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περι-
λαμβάνονται στη συνολική τιμή, θ) το 
χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες 
πληρωμής, ι) τις ιδιαίτερες επιθυμίες, 
που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο 
διοργανωτή, κατά την κράτηση και 
ια) τις προθεσμίες, εντός των οποίων 
ο καταναλωτής θα πρέπει να διαμαρ-
τυρηθεί, για μη εκτέλεση ή πλημμελή 
εκτέλεση της σύμβασης.

Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση 
τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν, 
σε βάρος του καταναλωτή, εκτός εάν 
επέλθουν μεταβολές σχετικές με το 
κόστος της μεταφοράς, τα τέλη και 
τους φόρους, που οφείλονται, για ορι-
σμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές 
συναλλάγματος. Ακόμα, όμως, και 
αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές 
περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν 
μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό 
διάστημα των 20 ημερών, πριν από 
την αναχώρηση.

Τροποποιήσεις

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο 
διοργανωτής υποχρεωθεί να τροπο-
ποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από 
τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, 
όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το 
γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν 
στον καταναλωτή, ο οποίος έχει τις 
εξής δύο δυνατότητες: α) είτε να καταγ-
γείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις, β) είτε να αποδεχθεί μία 
τροποποιητική πράξη της σύμβασης, 
που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις 
και τις επιπτώσεις τους στις τιμές. 
Σε περίπτωση, που ο καταναλωτής 
καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν, 
για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφεί-
λεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, 
ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, 
ο καταναλωτής δικαιούται: α) είτε 
να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο 
ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, 
β) είτε να ζητήσει την επιστροφή των 
καταβληθέντων, από αυτόν, ποσών.

Ουσιώδης όρος της σύμβασης, ο 
οποίος επιβάλλεται από τις διατάξεις 
του Προεδρικού Διατάγματος, είναι η 
παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
και για την άμεση επιστροφή των 
καταβληθέντων, σε περίπτωση αφε-
ρεγγυότητας ή πτώχευσης. Η εγγύηση 
αυτή εξασφαλίζεται, με τη μορφή της 
υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοι-
χων κινδύνων (πλημμελής εκτέλεση της 
παροχής, αφερεγγυότητα ή πτώχευση 
του διοργανωτή ή πωλητή). Δυστυχώς, 
όμως, η ασφάλιση αυτή δε μας καλύ-
πτει, σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή 
κλοπής των προσωπικών μας ειδών.

Ο καταναλωτής πρέπει να γνω-
ρίζει ότι: 

Πολλές πιστωτικές κάρτες παρέχουν 
καλύψεις, στους κατόχους τους, οι 

οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες, 
σε περίπτωση ατυχημάτων, κλοπής, 
καθυστέρησης κ.λπ., με την προϋπόθεση 
ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής, 
έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα μας απο-
ζημιώνει, για προσωπικό μας ατύχημα, 
κατά τη διάρκεια των διακοπών, αντι-
καθιστά τα αντικείμενα, που αγοράσα-
με με την πιστωτική κάρτα, αν αυτά 
απολεσθούν, καλύπτει τα έξοδα, στα 
οποία, τυχόν, θα υποβληθούμε, εξαιτίας 
μιας καθυστερημένης πτήσης, ενώ σε 
περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής 
των αποσκευών μας, μας καλύπτει τα 
έξοδα, για την αγορά ειδών πρώτης 
ανάγκης.

Διακανονισμοί

Μία άλλη δυνατότητα που παρέχουν 
ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες είναι 
η τουριστική βοήθεια. Με την κάλυψη 
αυτή, σε περίπτωση ατυχήματος, μας 
παρέχεται μεταφορά, από τον τόπο 
του ατυχήματος στην οικία μας, με 
ταυτόχρονη παραλαβή, των αποσκευών 
και προσωπικών μας ειδών, γίνεται 
επιτόπου επισκευή του οχήματός μας, 
αν αυτό είναι δυνατό, μας παρέχεται 
φύλαξη του αυτοκινήτου και χρήσιμες 
πληροφορίες, για τον προγραμματισμό 
των διακοπών μας.

Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρ-
ξει αδυναμία παροχής σημαντικού 
τμήματος των προβλεπόμενων στη 
σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής 
προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κατα-
ναλωτή, για τη συνέχιση του ταξιδιού 

και, ενδεχομένως, αποζημιώνει τον 
καταναλωτή. Όταν δεν είναι δυνατό 
να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή 
ο καταναλωτής δεν τον αποδέχεται, ο 
διοργανωτής παρέχει στον καταναλωτή 
μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει 
στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο 
συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, 
ενδεχομένως, του παρέχει αποζημίωση.

Ο διοργανωτής και ο πωλητής, που 
φέρονται ως συμβαλλόμενα μέρη σε 
μία σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, 
φέρουν ευθύνη έναντι του κατανα-
λωτή για την καλή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τη σύμβαση.

Επίσης, φέρουν ευθύνη για τις 
ζημίες που υφίσταται ο καταναλωτής, 
λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς 
εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός αν για 
τις παραλείψεις κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ευθύνεται, αποκλειστικά, ο 
καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο, άσχετο, 
όμως, με τη διοργάνωση του ταξιδιού.

Αποδεικτικό στοιχείο, για τον έλεγ-
χο εφαρμογής της νομοθεσίας και 
της εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του πράκτορα, είναι 
η γραπτή σύμβαση. Ο καταναλωτής 
υπογράφει τη σύμβαση, αφού βεβαι-
ωθεί, ότι έχουν περιληφθεί σ’ αυτήν 
όλοι οι συμφωνημένοι όροι και αφού 
ενημερωθεί, για όλα τα βασικά ζητή-
ματα, που προβλέπονται, στο διάταγμα 
και τον ενδιαφέρουν. Ο καταναλωτής 
απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης, που 
υπέγραψε. Σε περίπτωση, που προ-
καταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό, 
απαιτεί απόδειξη, για το ποσό της 
προκαταβολής.

Με το Προεδρικό Διάταγμα εξα-
σφαλίζεται: 

• Η συνολική και, σε όλα τα στά-
δια του ταξιδιού, εξυπηρέτηση του 
καταναλωτή. 

• Η αποτελεσματική διεκδίκηση 
των όσων συμφωνηθούν, μεταξύ του 
τουριστικού πράκτορα και του κατα-
ναλωτή.

• Η αποζημίωση του καταναλωτή, 
σε περίπτωση αθέτησης παροχής των 
συμφωνηθεισών υπηρεσιών, ως προς το 
εύρος και ως προς την ποιότητά τους. 

• Η άμεση επιστροφή των κατα-
βληθέντων ποσών, για το τμήμα των 
υπηρεσιών, που δεν προσφέρθηκαν, 
στις περιπτώσεις πτώχευσης ή παύ-
σης πληρωμών (αφερεγγυότητας) του 
τουριστικού πράκτορα.

Συνολικά υπεύθυνος έναντι του 
καταναλωτή είναι ο διοργανωτής ή/και 
ο πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού 
(δηλαδή ο τουριστικός πράκτορας, από 
τον οποίο "αγοράστηκε" το οργανωμένο 
ταξίδι). Ο τουριστικός πράκτορας είναι 
υπεύθυνος ακόμη και για το τμήμα των 
υπηρεσιών που δεν παράγονται από τον 
ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, κέντρα 
εστίασης κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση, που ο κατανα-
λωτής δεν μπορεί να συμμετάσχει 
στο οργανωμένο ταξίδι, μπορεί να 
εκχωρεί την κράτησή του 5 εργάσι-
μες ημέρες, πριν την αναχώρηση, 
σε άλλο πρόσωπο. 

Για καταγγελίες ή περισσότερες 
πληροφορίες, ας απευθυνθούμε 
στο ΠΑΚΟΕ, τηλ. 2108100805 ή 
στο e-mail: pakoe@pakoe.gr
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27-29 Ιουλίου 
στο ΖΑΓΟΡΙ»

Συμπόσιο 
«Κοινωνίας 
Πολιτών»
Με τρεις βασικούς κύκλους συζη-
τήσεων:
α) Ο ιστορικός ρόλος της  Κοινωνία 
πολιτών
β) Κοινωνία πολιτών, εργασία και 
κοινωνική οικονομία
γ) Κοινωνία πολιτών και συμμετοχική 
Δημοκρατία
Ομιλητές  θα είναι διακεκριμένοι 
επιστήμονες του πεδίου με συγγρα-
φικό έργο και επίλεκτοι  κοινωνικοί 
ακτιβιστές που έχουν να καταθέσουν 
σημαντική  άποψη.
Προαπαιτούμενο για τους ομιλητές 
3σέλιδη σχετική εργασία.
Τα πρακτικά θα εκδοθούν βιβλίο.
 Το Συμπόσιο θα είναι επίσης ανοικτό 
σε παρατηρητές.
Διοργανωτές του συμποσίου είναι:
• Η πανελλήνια Σύμπραξη κοινωνικής 
οικονομίας (ΠΕΣΚΟ)
• Το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής 
Οικονομίας «ΙΝΜΕΚΟ»
• Και η ΑΜΚΚΕ «Επέκεινα Χώρα» 
που θα φιλοξενήσει στο χώρο της το 
συμπόσιο στη Βίτσα Ζαγορίου. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και 
συνεταιρισμοί πάσχουν από 
έλλειψη επενδυτικών πόρων 

και κεφάλαια. Την ίδια στιγμή που σε 
άλλους τομείς υπάρχει σπατάλη των 
πόρων και στην καλύτερη περίπτωση 
παρκάρισμα και αδράνεια των πόρων.

Για παράδειγμα στο δημόσιο και 
λιγότερο στους Δήμους υπάρχει ένα 
μεγάλο μέρος ακινήτων που φθείρονται 
εντελώς αναξιοποίητα. Κάθε χρόνο ο 
αριθμός αυτός αυξάνεται λόγω φορο-
λογικών βαρών, καθώς υπάρχει το 
φαινόμενο αποποίησης κληρονομιάς.

Το δημόσιο σε μεγάλο βαθμό δεν 
μπορεί εκποιήσει ούτε   να αξιοποιήσει 
αυτή την ακίνητη περιουσία αφενός 
γιατί το κράτος δεν μπορεί να γίνει 
μικροεπιχειρηματίας και αφετέρου 
γιατί και οι ιδιωτικές μικροεπιχειρή-
σεις διαρκώς φθίνουν. Έτσι βέβαια και 
η φορολογική βάση συρρικνώνεται 
και είναι εις βάρος του συνόλου της 
οικονομίας.

Η κατάσταση θα μπορούσε να βελ-
τιωθεί και θα ήταν υπέρ της ανασυ-
γκρότησης της οικονομίας εάν πολλά 
από αυτά τα ακίνητα αξιοποιηθούν από 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ο νόμος 4430/16  προβλέπει την 
παραχώρηση κτιρίων στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις πλην όμως δεν υπάρχει η 
απαιτούμενη ΚΥΑ για να λειτουργήσει 
στην πράξη αυτή η διάταξη του νόμου. 
Ανεφάρμοστη επίσης είναι η διάταξη 
Νόμου που προβλέπει την εκχώρηση 
ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση 
φόρου κληρονομιάς από πολίτες με 
αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής 
του με μετρητά λόγω μακρόχρονης μη 
έκδοσης σχετικής Υπουργικής Από-
φασης.

Με αυτά τα δεδομένα δικαιολογη-
μένα είναι απογοητευμένοι όχι μόνο 
οι μικροϊδιοκτήτες που χάνουν τις 
περιουσίες τους από αδυναμία ρύθ-
μισης αλλά και φορείς του δημοσίου 
και ΟΤΑ που έχουν την βούληση να 
παραχωρήσουν την χρήση ακινήτων 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής 
οικονομίας ΙΝΜΕΚΟ αναφορικά με 
αυτό το ζήτημα,  αλλά και για πολλές 
άλλες νομικές δυσλειτουργίες που 
εμποδίζουν την συνεργασία κοινωνικών 
επιχειρήσεων με τους Δήμους προς 
όφελος της Τοπικής κοινωνίας, έχει 
αναπτύξει μια ιδιαίτερη συμβουλευτική 

που δίνει άμεσες λύσεις.
Για παράδειγμα οι ΚΟΙΝΣΕΠ που 

αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα 
μπορούν να συστήσουν Τοπικές κοι-
νωνικές Συμπράξει με την μορφή 
Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας 
και να τύχουν υποστήριξης από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηαση σε δράσεις 
με κοινωνικό όφελος και κοινωνικό 
αντίκτυπο.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αξιο-
ποιηθεί παράλληλα το τοπικό κοινωνικό 
κεφάλαιο του εθελοντισμού.

Αυτή την περίοδο είναι ανοικτές 
οι προσκλήσεις των Αναπτυξιακών 
εταιρειών για προγράμματα με δικαι-
ούχους τους ΟΤΑ και τις Τοπικές συλ-
λογικότητες.

Οι κοινωνικές Συμπράξεις σε πολ-
λές περιπτώσεις θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν μια εναλλακτική για την 
καλύτερη αξιοποίηση τοπικών  ανενερ-
γών δημόσιων πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού.

Στο ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπον-
δίας ΠΟΣΚΟΙΠΕ ελιχαμε την ευκαιρία 
να αναπτύξουμε αυτή την προσέγγιση 
σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και προ-
τάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν.

Καλύτερη πρόσβαση σε πόρους
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Δήμων και οργανισμών ΟΤΑ  

με τοπικές συλλογικότητες και συνεταιρισμούς.
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Αγαπημένες φίλες και φίλοι, 
Η γενιά μας ίσως ζήσει να 

δει έναν πλανήτη χωρίς ελέ-
φαντες, ρινόκερους και γορί-
λες. Είναι αδιανόητο. Όμως 
κάποιοι ήρωες διακινδυνεύουν 
τα πάντα για να σταματήσει την 
κατρακύλα προς την εξαφάνιση: 
οι δασοφύλακες. 

Καθημερινά σώζουν χιλιά-
δες απειλούμενα ζώα απ’ τις 
σφαίρες των λαθροκυνηγών. 
Είναι μια άκρως επικίνδυνη 
δουλειά (κάθε 4 μέρες δολοφο-
νείται κι ένας δασοφύλακας). 
Και παλεύουν σχεδόν χωρίς 
εκπαίδευση κι εξοπλισμό - οι 
μισοί δεν έχουν καν αρβύλες! 

Τώρα όμως έχουμε μια 
εκπληκτική ευκαιρία να φέρου-
με την επανάσταση στα σώματα 
προστασίας της άγριας ζωής 
παγκοσμίως. 

Οι Thin Green Line, που 
συνεργάζονται με τους κορυ-
φαίους δασοφύλακες του 
κόσμου, ζητούν τη βοήθειά 
μας για να εκπαιδεύσουν και να 
εξοπλίσουν χιλιάδες Προστάτες 
Άγριων Ζώων - νέους, επίλε-
κτους δασοφύλακες στα μέρη 
της Αφρικής όπου οργιάζει η 
λαθροθηρία. 300 φύλακες στην 
Κένυα που έκαναν αυτή την 
εκπαίδευση κατάφεραν εξαλεί-
ψουν τη λαθροθηρία ελεφάντων 
σε μια αχανή έκταση. Και μαζί 

μπορούμε να εκπαιδεύουμε 
1.000 νέους Προστάτες Άγριων 
Ζώων κάθε χρόνο! 

Θα ήταν ένα απ’ τα πολυτι-
μότερα δώρα που θα μπορούσε 
να κάνει το κίνημά μας στον 
πλανήτη: ένα διεθνές σώμα 
προστασίας της άγριας ζωής, 
χρηματοδοτούμενο από πολίτες 
απ’ όλο τον κόσμο. Αν έστω 
50.000 από εμάς στηρίξου-
με σήμερα, η πρώτη φουρνιά 
δασοφυλάκων θα βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή σε λίγες 
μόνο βδομάδες! Κάθε 26 λεπτά 
δολοφονείται κι ένας ελέφαντας 
-- στήριξε τώρα, πριν σκοτώ-
σουν και τον τελευταίο: 

Χωρίς τους δασοφύλακες 
θα είχαμε χάσει εδώ και πολύ 
καιρό τη μάχη για τους ελέ-
φαντες, τους ρινόκερους και 
πολλά άλλα άγρια ζώα. Αλλά 
εξακολουθούμε να χάνουμε 
αυτά τα μεγαλοπρεπή πλάσμα-
τα με εξωφρενικούς ρυθμούς: 
3 ρινόκερους τη μέρα μόνο 
στη Νότια Αφρική! Κι οι επι-
στήμονες προειδοποιούν ότι 
αν δε ανακόψουμε τώρα την 
κατρακύλα προς την εξαφάνιση, 
σύντομα θα είναι πολύ αργά. 

Μαζί μπορούμε να φέρουμε 
την ανατροπή, αλλά δεν έχουμε 
πολύ χρόνο. 

Με το σχέδιο «Προστάτες 
Άγριων Ζώων», η εκπαίδευση κι 

ο εξοπλισμός ενός δασοφύλακα 
κοστίζει μόνο 500€! Σε 12 μήνες 
μπορούμε να εκπαιδεύσουμε 
αρκετούς δασοφύλακες για να 
βοηθήσουμε στην προστασία 
124.000 ελεφάντων σε 100 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΡΕΜ-
ΜΑΤΑ, σε Κένυα, Ουγκάντα, 
Μαλάουι και Ζιμπάμπουε. 
Μετά θα πολλαπλασιάσουμε 
τον αντίκτυπό μας εξαπλώ-
νοντας αυτό το καταπληκτικό 
μοντέλο σε σώματα προστασίας 
της άγριας ζωής σε όλο τον 
κόσμο. Οι δασοφύλακες χρόνια 
ζουν μ’ αυτό το όνειρο -- στή-
ριξε τώρα για να το κάνουμε 
πραγματικότητα!

Θα ήταν θλιβερό τα εγγό-
νια μας να μη γνώριζαν ποτέ 
αυτούς τους ευαίσθητους γίγα-
ντες. Η αντίστροφη μέτρηση για 
να σώσουμε τα άγρια ζώα που 
αγαπάμε έχει ήδη αρχίσει -- κι 
οι δασοφύλακες είναι η ελπίδα 
μας. Το Avaaz είναι ίσως το 
μοναδικό κίνημα στον κόσμο 
που μπορεί να συγκεντρώσει 
γρήγορα αρκετά χρήματα, για 
να τεθεί αμέσως το σχέδιο σε 
εφαρμογή. Ας ξεκινήσουμε! 

Με ελπίδα και αποφα-
σιστικότητα,

Allison, Bert, Ricken, 
Martyna, Marigona, Σπύ-
ρος, Sarah και η υπόλοιπη 
ομάδα του Avaaz 

Μια τέλεια ιδέα για να  
σώσουμε τους ελέφαντες

Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί και συμμετέχει

Επικίνδυνα υψηλά τα επίπεδα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τα υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης του ατμοσφαιρικού 
αέρα είναι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και στη Νοτιοανατολική Ασία, με ετήσια μέσα επίπεδα 
που υπερβαίνουν συχνά τα πενταπλάσια όρια της ΠΟΥ, 
ακολουθούμενα από τις πόλεις χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος στην Αφρική και το Δυτικό Ειρηνικό, όπου 
επιπλέον τα δεδομένα σχετικά με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη.

Στοιχεία από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεί-
χνουν ότι 9 στους 10 ανθρώπους αναπνέουν αέρα που 
περιέχει υψηλά επίπεδα ρύπων. Περίπου 7 εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από έκθεση σε λεπτά 
σωματίδια στο μολυσμένο αέρα που διεισδύουν βαθιά στους 
πνεύμονες και στο καρδιαγγειακό σύστημα, προκαλώντας 
εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο του 
πνεύμονα, χρόνιες αποφρακτικές πνευμονικές παθήσεις 
και αναπνευστικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης 
της πνευμονίας. Στη μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα 
αποδίδοναι 4,2 εκατομμύρια θάνατοι και στην οικιακή 
ατμοσφαιρική ρύπανση από το μαγείρεμα με τα ρυπογόνα 
καύσιμα και τις τεχνολογίες προκάλεσε κατά την ίδια 
περίοδο 3,8 εκατομμύρια.. Αρνητικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα του αέρα έχουν και οι αμμοθύελλες, ιδιαίτερα 
στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε έρημους.

Ή ατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί όλους μας αλλά οι 
φτωχότεροι και οι

πλέον περιθωριοποιημένοι άνθρωποι φέρουν το βάρος 
της επιβάρυνσης", λέει ο κ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Γενικός Διευθυντής της ΠΟΥ. Είναι απαράδεκτο ότι πάνω 
από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι - οι περισσότεροι από 
τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά - εξακολουθούν 
να αναπνέουν θανάσιμα καπνό κάθε μέρα από τη χρήση 
ρυπογόνων σομπών και καυσίμων στα σπίτια τους. Αν 
δεν λάβουμε επείγουσα δράση για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, δε θα φτάσουμε ποτέ κοντά στην επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης.»

Η βάση δεδομένων συλλέγει ετήσιες μέσες συγκε-
ντρώσεις λεπτών σωματιδίων (ΡΜ 10 και ΡΜ 2,5 ). Τα 
ΑΣ 2,5 περιλαμβάνουν ρύπους, όπως θειικά, νιτρικά και 
μαύρο άνθρακα, που θέτουν τους μεγαλύτερους κινδύ-
νους για την ανθρώπινη υγεία. Οι συστάσεις της ΠΟΥ 
για την ποιότητα του αέρα απαιτούν από τις χώρες να 
μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση σε ετήσιες μέσες 
τιμές 20 μ9 / m 3 (για ΡΜ 10) και 10μ9/ηι3(γιαΡΜ2,5).

Τα τελευταία έξι χρόνια, το επίπεδο της μόλυνσης 
του ατμοσφαιρικού αέρα παρέμεινε υψηλό και λίγο πολύ 
σταθερό, ωστόσο οι συγκεντρο')σεις σημειώνουν μείωση 
σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Το ΠΑΚΟΕ 40 χρόνια διαμαρτυρόταν και με 
τεκμεριωμένα στοιχεία για το πρόβλημα αυτό.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
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ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ 
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
� Το καρκινογόνο υλικό που απειλεί τις ζωές µας

� Τα παιχνίδια µε τη δηµόσια υγεία των λουοµένων

� Ποια παραλία µολύνθηκε µε ίνες αµιάντου

�  Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει το ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 
ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΥΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Π Α ΚΟ Ε

ΠΑΚΟΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505 • Fax 210 810 1609

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




