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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ OΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυλικεία και 

καντίνες: 
Προσοχή!

Λαχανόκηποι σε σχολεία 
των Αγίων Αναργύρων  

και του Ταύρου

Έρευνα για  
τις προσβάσεις  
στη θάλασσα

Η δαχείριση  
του νερού και  

η προστασία του

ΑΜΙΑΝΤΟΣ:  
Ο εφιάλτης!

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ:  

Να τιμωρηθούν 
οι ένοχοι 

▶ ΕΝΘΕΤΟ

ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ:  

Η Νότια Κέρκυρα 
εκπέμπει SOS! 

▶ ΕΝΘΕΤΟ

ΔΕΛΦΟΙ:  

Περιβαλλοντικό 
έγκλημα διαρκείας 

▶ ΣΕΛ. 10

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  

Τα «αγκάθια» 
της απόσυρσης 
των αλιευτικών 

σκαφών
▶ ΣΕΛ. 28

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

Η ΔΕΗ μας 
βυθίζει στο 

σκοτάδι 
▶ ΣΕΛ. 35

ΥΓΕΙΑ:  

Ο εύκολος 
τρόπος για να 
καταστρέψεις  

ένα παιδί
▶ ΣΕΛ. 39

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΜΑΤΙ:  

Στο επίκεντρο της ραδιενέργειας
▶ ΣΕΛ. 6

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:  

Πνίγεται στα βοθρολύματα
▶ ΣΕΛ. 46

ΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ:  

Οι λοιμώξεις... καλά κρατούν
▶ ΣΕΛ. 36

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  

Αργοσβήνει από τα τοξικά απόβλητα
▶ ΣΕΛ. 20

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  

Παραλίες ανησυχητικά μολυσμένες
▶ ΣΕΛ. 16
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Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια 2017-
2018 αντιμετωπίσαμε αρκετά «δυστυχήματα» 
που έπληξαν «ανεπιστρεπτί» το φυσικό μας 
περιβάλλον. 
Μάνδρα με αρκετούς νεκρούς και ακόμη 
φοβισμένους κατοίκους, Αγία Ζώνη ΙΙ το … 
έγκλημα σε βάρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος 
του Σαρωνικού, πλημμυρικά φαινόμενα σε 
πολλές περιοχές της χώρας, τέλος το «ΜΑΤΙ», 
είναι τα εγκλήματα της σάπιας κρατικής 
μηχανής σε βάρος των κατοίκων αυτής της 
χώρας, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι ένα 
….εκατομμύριο Δημόσιοι υπάλληλοι 1/10 δεν 

έχουν την ικανότητα να θωρακίσουν το φυσικό 
περιβάλλον, επειδή η αυθαιρεσία και η διαπλοκή 
είναι τα χαρακτηριστικά τους. Δεν μπορούμε να 
φανταστούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε χρόνο στην χώρα μας (3.850 πέρυσι) 
από την ατμοσφαιρική ρύπανση, εξ αιτίας της 
«ξεροκεφαλιάς» αλλά και της απληστίας μερικών 
«loby» να απαξιώνουν το φυσικό αέριο  και τις 
ΑΠΕ προς όφελος του πετρελαίου, Όμως πρέπει 
να προσπαθήσουμε να δώσουμε την μάχη, ούτως 
ώστε, να έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε στα 
παιδιά μας την ευκαιρία να ζήσουν σε καλύτερη 
και ασφαλέστερη κοινωνία από εμάς.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Επιμέλεια ύλης:  
Χρήστος Σκιαδαρέσης 
Bασιλική Βαγιοπούλου,  
Μαρία Παπαδοπούλου,  
Πέτρος Κορωναίος

Διοικητικό Συμβούλιο:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Αθανάσιος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Μύρωνας Φασουλάκης (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Νομικοί Σύμβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος, 
Νίκος Διαλυνάς,
Δημήτρης Φιλιππόπουλος, 
Ερμιόνη Χατζηχαραλάμπους

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

210 810 0805 
210 723 0505

          Fax: 210 810 1609

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλή-
ματα που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη 
ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον 
πρώτο αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνο-
ντάς του το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικο-
λογικών Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέ-
λιδα του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επι-
λέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια 
τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαρα-
θέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστο-
τε κυβερνητικής 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 εγκλήμα-
τα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιο-
ριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτι-
κών πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας 
απέναντι σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την 
εφημερίδα μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρω-
σης και μέσα από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιο-
φωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Τελευταία προτεραιότητα… το περιβάλλονedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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S.O.S.  ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 « ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ»
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΑΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΤΟ  ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2019.

ΖΗΤΑ 
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ) ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΗ-ΔΕΚΑΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,  ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ  ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ-ΘΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΚΟΥΝΙΕΣ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ Κ.Α.-, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, 
ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΑ, ΚΑΠΗ Κ.Α., ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ…ΕΞΟΥΣΙΑ. Κ.Α

ΕΠΕΙΔΗ
● ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
●  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ 
●  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ… ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ. 
ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ EMAIL (pakoe@pakoe.gr ) Ή ΣΤΟ FAX 2108100804 ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ. ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     e-mail:    ΤΗΛ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  ΗΛΙΚΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ  

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Περιγράφετε τις δράσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1 Άγιος Κοσμάς. Παραλία. (απέναντι - Αθλητικός Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών 
Ελληνικού -  Αργυρούπολης. 8:40 302 0 26 Α

2 Άγιος Κοσμάς. Παραλία.
(απέναντι Snackbar  και Καντίνα.) 8:45 277 18 2 Α

3 Άγιος Κοσμάς. Παραλία.
(απέναντι πινακίδα «η χρήση επιτρέπεται μόνο στους Πελάτες ΚΟΚΟΜΟ») 8:50 116 2 2 Κ

4 Άγιος Κοσμάς. Παραλία.
(απέναντι πινακίδα «η χρήση επιτρέπεται μόνο στους Πελάτες ΚΟΚΟΜΟ») 9:05 120 2 0 Κ

5 Άγιος Κοσμάς. Παραλία.
( απέναντι  Shell  vPower Capr  Driving  ACADEMY) 9:10 307 0 6 Α

6 Άγιος Κοσμάς. Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών.
( Δεξιά της παραλίας βλέποντας την θάλασσα) 9:30 284 0 0 Α

7 Άγιος Κοσμάς. Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών
(30 μέτρα από το σημείο 1) 9:35 204 0 79 Α

8 Άγιος Κοσμάς. Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών
(30 μέτρα από το σημείο 2) 9:40 28 0 100 Α

9 Άγιος Κοσμάς. Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών
(30 μέτρα από το σημείο 3) 9:45 170 0 96 Α

10 Άγιος Κοσμάς. Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών
(30 μέτρα από το σημείο 4) 9:50 116 0 108 Α

11 Άλιμος. Παραλία.
Πινακίδα «Ναυτικός Όμιλος Αλίμου» (αριστερά, απέναντι απο το Πάρκο) 10:30 294 0 2 Α

12 Άλιμος. Παραλία.
Ναυτικός Όμιλος Αλίμου (αριστερά, απέναντι το «Αθλητικό Σωματείο 1981») 10:35 130 10 2 Κ

13 Άλιμος. Παραλία.
Μέσα στο Ναυτικό  Όμιλο Αλίμου. 10:40 277 6 95 Α

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα  
των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. 250 50 100

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΞΥΝΕΤΑΙ

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας και  Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε Θαλασσινό νερό  
με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF) 23/07/2018 στις παραλίες Άγιος Κοσμάς και Άλιμος 

Α/Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504ΣΤ-1
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μέτρησης Ραδιενέργειας. 

28/8/2018 από 10:30 μέχρι 12:30

Εδώ και χρόνια το ΠΑΚΟΕ 
έχει καταγγείλει την εγκλη-
ματική αδιαφορία των 

«αρμοδίων» που έχουν σχέση με 
την σύνθεση του «τσιμέντου» που 
κυκλοφορεί στην εγχώρια αγορά.

Με πρώτο τον «TITAN A.E.»,  
εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα 
αλλαγής στην σύνθεση, με την 
προσθήκη ενός σταθεροποιητή 
που ήταν η «ιπτάμενη τέφρα», 
από την επεξεργασία των λιγνι-
τών για την παραγωγή ενέργειας.

Έτσι, επειδή οι λιγνίτες της 
Πτολεμαΐδας, της Μεγαλόπολης, 
αλλά τώρα και του Αμύνταιου, 
περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις 
ραδιενέργειας, με αποτέλεσμα η 
“ιπτάμενη ΄τέφρα”  να περιέχει 
και αυτή με την σειρά της ραδι-
ενέργεια,  η οποία καταλήγει στο 
τσιμέντο που έχουν χτιστεί σχε-
δόν όλα τα σπίτια στην  Ελλάδα.

Όταν αυτή η ραδιενέργεια είναι 
εγκλωβισμένη σε σύμμικτα προϊ-
όντα τότε είναι πολύ δύσκολο να 
εκλυθεί. Όταν όμως προκύπτουν 
υψηλές θερμοκρασίες και στην 
κυριολεξία καούν τα υλικά που 
υπάρχουν, τότε η ραδιενέργεια 
εκλύεται υψηλές συγκεντρώσεις. 

Έτσι, συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
μετά από 34 ημέρες την μέτρη-
σε σε είκοσι δύο (22) σημεία στο 
Μάτι και διαπίστωσε, όπως φαί-
νονται στον συνημμένο πίνακα, 
υψηλότερες κατά 50-70% από τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια. Επειδή 
το ΠΑΚΟΕ αποδέχεται ως όριο 
το σύστημα A.L.A.R.A. (όσο πιο 
μικρή τόσο πιο καλά) και η τιμή 
του 0,011 mR/hr.. είναι υψηλή.

Για αυτό η πρόταση του 
ΠΑΚΟΕ είναι: 

Επειδή η ραδιενέργεια και 
άλλες επικίνδυνες τελικά ουσί-
ες (ΡH10, ΡΜ5, PM2,5, διοξί-
νες, αλδεΰδη, οξείδια του αζώτου, 
αμιάντος κ.α.) είναι στην ατμό-
σφαιρα στα καμένα σπίτια, στο 
έδαφος  στο Μάτι, για αυτό πρέ-
πει να κατοικηθεί η περιοχή του-
λάχιστον μετά από ένα χρόνο.

Ας πάρει η Κυβέρνηση τα απα-
ραίτητα μέτρα, ώστε οι πυρό-
πληκτοι να κατοικήσουν σε νέα 
περιοχή, σε νέα σπίτια με … οικο-
λογικά υλικά.

Θα είναι το πρώτο που πρέ-
πει να κάνει στην μνήμη των 
98 συμπολιτών μας, που εξαιτί-
ας της εγκληματικής αδιαφορί-
ας των εξουσιαστών μας, έχασαν 
την ζωή τους.

Επικίνδυνη ραδιενέργεια στο Μάτι
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ραδιενέργια
mR/hr

1 1252 Μάτι, Κυανής Ακτής και Μαραθώνος 0,00833
2 1253 Μάτι, Κυανής Ακτής 200μέτρα από την Μαραθώνος 0,00833
3 1254 Μάτι, Κυανής Ακτής 50 0,0107
4 1255 Μάτι, Κυανής Ακτής 36 0,0133

5 1256 Μάτι, Κυανής Ακτής 16 0,0117

6 1257 Μάτι, Κυανής Ακτής και Ποσειδώνος 0,0133

7 1258 Κέντρο του λιμανιού 0,00833

8 1259 Ποσειδώνος 45 0,0167

9 1260 Ποσειδώνος 45 εντός του κτηρίου 0,015

10 1261 Ποσειδώνος 45 0,015

11 1262 Ποσειδώνος 71 0,01

12 1263 Ποσειδώνος 81 0,015

13 1264 Τριτώνος 7 0,015

14 1265 Τριτώνος 17 0,0167

15 1266 Περικλέους 11 0,0133

16 1267 Περικλέους 27 0,0133

17 1268 Μυτιλήνης 21 0,0133

18 1269 Παπαφλέσσα 5 0,015

19 1270 Παπαφλέσσα 27 0,015

20 1271 Παπαφλέσσα 55 0,0133

19 1272 Παπαφλέσσα 55 εντός του κτηρίου 0,0133

20 1273 Δέρμα Κατοίκου 1 0,015

21 1274 Δέρμα Κατοίκου 2 0,015

22 1275 Δέρμα Κατοίκου 3 0,015

Επιτρεπόμενα όρια: 0,011mR/hr (2013/59/Euratom)

Υπεύθυνος χημικών αναλύσεων: Πέτρος Κορωναίος - χημικός 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
I. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΩΡΟΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ακαδημίας 
αρ.70. 20.09.2018 (17:00-21:00)

ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ενημέρωση από ειδι-
κούς καθηγητές Πανεπιστημίων της 
σύγχρονης τεχνολογίας, για τις εγκατα-
στάσεις και την εφαρμογή του φυσικού 
αερίου για οικιακή χρήση, σε οχήματα, 
σε βιομηχανίες, σε ΟΤΑ, σε πλοια κ.α. 
Στις πέντε ώρες θα γίνει προσπάθεια 
να αναδειχθούν συγκεκριμένες εφαρμο-
γές από τις προαναφερόμενες χρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Τεχνολογία Φυσι-
κού Αερίου (μέρος Ι)

• Φυσικό Αέριο στην Πράξη: Εφαρ-
μογές, διάδοση, εμπόδια, προοπτικές

Δημήτριος Παπανίκας 
Καθηγητής Παν/μιου Πατρών 17:00-

18:30   
Τεχνολογία Φυσικού Αερίου 

(μέρος ΙΙ)
• Οικονομικό και περιβαλλοντικό 

όφελος με εισαγωγή και χρήση Φ.Α. 
σε αστική περιοχή: Το παράδειγμα της 
Περ. Δυτ. Ελλάδος. 

Διονύσιος Μάργαρης, Καθηγητής 
Παν/μιου Πατρών 18:30-20:00   

Πετρελαιοειδή και Φυσικό Αέριο. 
Η διαφορά στην ποιότητα ζωής. 

Στέλιος Λογοθέτης 
Χημικός Μηχανικός  20:00-20:20
Δείπνο 20:00-21:50
Οι συμμετέχοντες στην Ημερί-

δα θα αποκτήσουν:
1. Βεβαίωση παρακολούθησης
2. Εκτυπωμένα Πρακτικά
3. Δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρ-

μογές που δεν περιλαμβάνονται στα 
πρακτικά

4. Δείπνο
Το κόστος συμμετοχής 200€/άτομο. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο (2) 
άτομα από την ίδια επιχείρηση ή όμι-
λο, τότε το κόστος θα είναι 300€.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων είναι περιορισμένος -50 άτομα-, 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

II. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΧΩΡΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩ-

ΝΟΣ 25.09.2018 (09:00-21:00)
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
Πρωϊνό Πρόγραμμα 09:00-13:00
 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Ι: Εργαστήριο μικρο-

βιολογικών και χημικών αναλύσεων 
νερού για παιδιά και μεγάλους με «ΚΙΤ», 
με ενημέρωση από εξειδικευμένους 
χημικούς – βιολόγους.

Έχουν επιλεγεί 10 σχολεία της ευρύ-
τερης περιοχής και θα φέρουν από 50 
παιδιά κάθε σχολείο να δοκιμάζουν και 
να μάθουν πως γίνονται οι μετρήσεις 
από τους ειδικούς.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΙ
11:00-12:00 

Ενασχόληση με την γη.
Τα παιδιά που επισκέφθηκαν το 

περίπτερο Ι στο περίπτερο ΙΙ (δίπλα 
στο περίπτερο Ι) φυτεύουν σε ειδικά 
διασκευασμένα παρτέρια εποχιακά 
«ζαρζαβατικά» (μαρούλια, κουνουπί-
δια, μπρόκολα, μαϊντανό, άνηθο, σέλι-
νο κ.α.) και στην συνέχεια τα παίρνουν 
σπίτι τους σε ειδικές θήκες. Ενημέρωση 
από ειδικούς θα διανεμηθεί και έντυπο 
υλικό και θα παρακολουθήσουν έκθεση 
φωτογραφίας της ιστορίας του νερού 
από την ΕΥΔΑΠ.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΙΙ
12:00-13:00
Παρακολούθηση σαραντάλεπτου ντο-

κιμαντέρ με θέμα «Νερό και Φύση» και 
στην συνέχεια από ειδικούς συζήτηση 
για τα δρώμενα της ημέρας.

Στο ΤΕΛΟΣ τα παιδιά θα γευθούν 
ένα οικολογικό σάντουιτς και οικοα-
ναψυκτικό ή Νερό και στο σχολείο την 
επόμενη μέρα θα συντάξουν έκθεση 
των εντυπώσεών τους όπου οι δέκα 
καλύτερες θα βραβευθούν με τέσσερα 
βιβλία του ΠΑΚΟΕ, ετήσια συνδρομή 
στην εφημερίδα του, ένα μπλουζάκι 
και καπέλο του ΠΑΚΟΕ

Απογευματινό _ Βραδυνό Πρόγραμ-
μα 14:00-22:00

14:00-17:00 Έκθεση για το κοινό 
των περιπτέρων. 

Θα γίνεται ενημέρωση, διανομή 
έντυπου υλικού, προβολή ντοκιμαντέρ.

17:00-19:00 Εισηγήσεις και συζή-
τηση με αφορμή το προβαλλόμενο ντο-
κιμαντέρ και το θέμα που αφιερώνεται 
στην ημέρα αυτή.

19:00-20:00 Καλλιτεχνικό μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα

Περιλαμβάνει: απαγγελίες ποιημά-
των από συνεργάτη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Χρή-
στο Σκιαδαρέση.

Μουσικό πρόγραμμα με παραδο-
σιακά λαϊκά τραγούδια και χορευτικό 
τοπικού χαρακτήρα συγκρότημα

20:00-22:00 Μπουφές για τους 
παραβρισκόμενους στην συζήτηση από 
τις 17:00-19:00.

IIΙ. ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΕ ΣΧΟ-
ΛΕΙΑ 

28.09.2018 & 01.10.2018
Η δημιουργία και η συνεχής, του-

λάχιστον για μια δεκαετία, λειτουργία 
σχολικών – ουσιαστικών λαχανόκηπων, 
αποτελεί βασικό στόχο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
μαζί με αρκετούς άλλους.

Το παιδί με την δράση αυτή, εξοι-
κειώνεται με την έννοια της «γης», που 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της «επι-
βίωσής μας». Για αυτό, το φύτεμα, το 
πότισμα, το σκάλισμα και γενικότερα 
η φροντίδα των φυτών που το ίδιο το 
παιδί «φυτεύει» -3 φυτά/παιδί-, αποτε-
λούν ουσιαστικό παράγοντα ενσωμάτω-
σης από μικρή ηλικία, στις λειτουργίες 
ενός ανθρωπογενούς οικοσυστήματος.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αναλαμβάνει:
1. Τον προσδιορισμό του χώρου 

(300 -500m2) για κάθε σχολείο. Από 

τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον μήνα 
Μάιο του 2019 έχουμε επιλέξει είκο-
σι (20) σχολεία στην Αττική, όπου θα 
οργανώσουμε λαχανόκηπους.

2. Την περίφραξή του 
3. Την δημιουργία παρτεριών
4. Την αγορά φυτών
5. Την αγορά σκαλιστηριών, ποτι-

στηριών και ταμπελών για κάθε παιδί 
6. Την διάθεση γεωπόνου για την 

παρακολούθηση του λαχανόκηπου 
7. Την βράβευση των δέκα (10) καλύ-

τερων λαχανόκηπων και την δωρεάν 
φιλοξενία τριών παιδιών από αυτά, σε 
μια οικο-φάρμα στην βόρεια Ιταλία για 
δέκα (10) ημέρες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Ι. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
10.10.2018
Οικολογική εκδρομή στην Στενή 

Ευβοίας 2 σχολείων
IΙ. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΧΩΡΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓ-

ΜΑΤΟΣ 
15.10.2018 (09:00-21:00)
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Ι Εργαστήριο μικρο-

βιολογικών και χημικών αναλύσεων 
τροφίμων, για παιδιά και μεγάλους με 
«ΚΙΤ», με ενημέρωση από εξειδικευμέ-
νους χημικούς – βιολόγους.

Έχουν επιλεγεί 10 σχολεία της ευρύ-
τερης περιοχής και θα φέρουν από 50 
παιδιά κάθε σχολείο να δοκιμάζουν και 
να μάθουν πως γίνονται οι μετρήσεις 
από τους ειδικούς.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΙ
11:00-12:00 
Ενασχόληση με την γη.
Τα παιδιά που επισκέφθηκαν το 

περίπτερο Ι στο περίπτερο ΙΙ (δίπλα 
στο περίπτερο Ι) φυτεύουν σε ειδικά 
διασκευασμένα παρτέρια εποχιακά 
«ζαρζαβατικά» (μαρούλια, κουνουπί-
δια, μπρόκολα, μαϊντανό, άνηθο, σέλι-
νο κ.α.) και στην συνέχεια τα παίρνουν 
σπίτι τους σε ειδικές θήκες. Ενημέ-
ρωση από ειδικούς θα διανεμηθεί και 
έντυπο υλικό.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΙΙ
12:00-13:00
Παρακολούθηση σαραντάλεπτου 

ντοκιμαντέρ με θέμα «Διατροφή και 
Υγεία» και στην συνέχεια από ειδικούς 
συζήτηση για τα δρώμενα της ημέρας.

Στο ΤΕΛΟΣ τα παιδιά θα γευθούν 
ένα οικολογικό σάντουιτς και οικοα-
ναψυκτικό ή Νερό και στο σχολείο την 
επόμενη μέρα θα συντάξουν έκθεση 
των εντυπώσεών τους όπου οι δέκα 
καλύτερες θα βραβευθούν με τέσσερα 
βιβλία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ετήσια συνδρο-
μή στην εφημερίδα του, ένα μπλουζά-
κι και καπέλο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Απογευματινό - Βραδυνό Πρόγραμ-
μα 14:00-22:00

14:00-17:00 Έκθεση για το κοινό 

των περιπτέρων. 
Θα γίνεται ενημέρωση, διανομή 

έντυπου υλικού, προβολή ντοκιμαντέρ 
με θέμα «Διατροφή και Υγεία»

17:00-19:00 Εισηγήσεις και συζή-
τηση με αφορμή το προβαλλόμενο ντο-
κιμαντέρ και το θέμα που αφιερώνεται 
στην ημέρα αυτή.

Ομιλητές ημερίδας «Διατροφή και 
Υγεία» 

1. Γεώργιος Πατούλης Πρόεδρος ΠΙΣ 
και Δήμαρχος Αμαρουσίου «Η υγεία 
λόγω διατροφής σήμερα»

2. Μύρων Φασουλάκης Αγγειοχει-
ρούργος και Γενικός Γραμματέας του 
ΠΑΚΟΕ

«Τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι 
επιπτώσεις τους στην υγεία»

3. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Πρό-
εδρος του ΠΑΚΟΕ «Τα συμπληρώματα 
διατροφής και η υγεία»

19:00-20:00 Καλλιτεχνικό μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα

Περιλαμβάνει: απαγγελίες ποιη-
μάτων από συνεργάτη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
Χρήστο Σκιαδαρέση.Μουσικό πρό-
γραμμα με παραδοσιακά λαϊκά τραγού-
δια και χορευτικό τοπικού χαρακτήρα 
συγκρότημα

20:00-22:00 Μπουφές για τους 
παραβρισκόμενους στην συζήτηση από 
τις 17:00-19:00.

IΙΙ. ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΕ ΣΧΟ-
ΛΕΙΑ 

22.10.2018 & 25.10.2018
Η δημιουργία και η συνεχής, του-

λάχιστον για μια δεκαετία, λειτουργία 
σχολικών – ουσιαστικών λαχανόκηπων, 
αποτελεί βασικό στόχο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
μαζί με αρκετούς άλλους.

Το παιδί με την δράση αυτή, εξοι-
κειώνεται με την έννοια της «γης», που 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της «επι-
βίωσής μας». Για αυτό, το φύτεμα, το 
πότισμα, το σκάλισμα και γενικότερα 
η φροντίδα των φυτών που το ίδιο το 
παιδί «φυτεύει» -3 φυτά/παιδί-, αποτε-
λούν ουσιαστικό παράγοντα ενσωμάτω-
σης από μικρή ηλικία, στις λειτουργίες 
ν ενός ανθρωπογενούς οικοσυστήματος.

Το ΠΑΚΟΕ αναλαμβάνει:
1. Τον προσδιορισμό του χώρου 

(300 -500m2) για κάθε σχολείο. Από 
τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον μήνα 
Μάιο του 2019 έχουμε επιλέξει είκο-
σι (20) σχολεία στην Αττική, όπου θα 
οργανώσουμε λαχανόκηπους.

2. Την περίφραξή του 
3. Την δημιουργία παρτεριών
4. Την αγορά φυτών
5. Την αγορά σκαλιστηριών, ποτι-

στηριών και ταμπελών για κάθε παιδί 
6. Την διάθεση γεωπόνου για την 

παρακολούθηση του λαχανόκηπου 
7. Την βράβευση των δέκα (10) καλύ-

τερων λαχανόκηπων και την δωρεάν 
φιλοξενία τριών παιδιών από αυτά, σε 
μια οικο-φάρμα στην βόρεια…. για δέκα 
(10) ημέρες.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
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Η ανεξέλεγκτη λειτουρ-
γία των συστημάτων 
εναλλακτικής διαχεί-

ρισης, εξαιτίας αφενός της 
αδιαφορίας και της έλλειψης 
οργάνωσης του ΕΟΑΝ και 
αφετέρου η αναποφασιστι-
κότητα του Υπουργείου να 
τα ελέγξει και ιδιαίτερα της 
ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) 
έχει φέρει την λέξη «ανακύ-
κλωση» στο απόγειό της ανα-
ποτελεσματικότητάς της. Το 
2011 η ανακύκλωση συσκευ-
ασιών ήταν στο 11,3% και 
σήμερα στο 8,4%.

Οι πολίτες όμως που πλη-
ρώνουν αγόγγιστα υπέρογκα 
δημόσια τέλη, έπρεπε να επα-
ναστατήσουν και αντιδράσουν 
σε αυτήν την απαράδεκτη 
κατάσταση που επικρατεί.

Εξαιτίας της υφιστάμε-
νης κατάστασης τουλάχιστον 
το 75% των επιχειρήσεων 
– παραγωγών, μόνο τροφί-
μων – δεν έχει ενταχθεί στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ). Από τις 2.064 υφι-
στάμενες επιχειρήσεις, μόνο 
οι 503 (24,37%) έχουν εντα-
χθεί στο ΕΜΠΑ. Αυτό σημαίνει 
ότι τουλάχιστον καθημερι-
νά, παράγονται 22.500 τόνοι 
συσκευασιών και αποτελούν 
προϊόν για ανακύκλωση, όπου 
τελικά μόνο οι 150-200 τόνοι 
καταλήγουν σε αυτήν. 

Μια κατάσταση η οποία 
αφενός υποβαθμίζει σημαντι-
κά το περιβάλλον που ζούμε 
και αφετέρου δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις, ούτως ώστε να 
έχει δημιουργηθεί μια «εγκλη-
ματική οργάνωση» από συγκε-
κριμένους αετονύχιδες, οι 
οποίοι θησαυρίζουν στην κυρι-
ολεξία από αυτήν την έντεχνα 
καλοστημένη επιχείρηση, σε 
βάρος των πολιτών και την 
Δήμων. 

Οι Δήμοι θα έπρεπε βάσει 
της υφιστάμενης νομοθεσίας 
να εισπράττουν.

Το Σύστημα ενισχύει οικο-
νομικά τους ΟΤΑ για την συλ-
λογή / αποκομιδή των μπλε

κάδων. Η ενίσχυση ανά 
ΟΤΑ που θα χορηγείται από 
το Σύστημα είναι κλιμακω-

τή και υπολογίζεται με βάση 
την ποσότητα αποβλήτων 
που συλλέγεται ανά κάτοικο 
σε ετήσια βάση…». 

1) Επειδή από 06.04.2009 
έως και 07.11.2017 το «ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» δεν είναι 
δημοσιευμένο - όπως επιτάσ-
σει το άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 
2939/2001 - ως νόμιμος κάτο-
χος Πιστοποιητικού Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ), με 
το περιεχόμενο και τη διαδι-
κασία που προβλέπει για το εν 
λόγω Πιστοποιητικό το άρθρο 
9 του ν. 2939/2001.

2) Επειδή από τις καταθέ-
σεις των νόμιμων εκπροσώ-
πων της «ΕΕΑΑ ΑΕ» ενώπιον 
της ως άνω Εισαγγελίας στις 
15.12.2016 προκύπτει, ότι η 
«ΕΕΑΑ ΑΕ» έχει συμβληθεί με 
1898 τρίτες επιχειρήσεις. Στις 
19.06.2018, ο κύριος Ιωάννης 
Ραζής, γενικός διευθυντής της 
«ΕΕΑΑ ΑΕ» καταθέτει ενόρ-
κως, ότι οι συμβεβλημένες 
με την «ΕΕΑΑ ΑΕ» επιχειρή-
σεις ανέρχονται στις 2.152. 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 
577/04.04.2013 έγγραφο του 

ΕΟΑΝ, το περιεχόμενο των 
εν λόγω συμβάσεων συνερ-
γασίας μεταξύ της «ΕΕΑΑ 
ΑΕ» και των πελατών αυτής 
είναι κοινό. 

Με βάση το τυποποιημέ-
νο και κοινό για άπαντες τους 
πελάτες της «ΕΕΑΑ ΑΕ» έντυ-
πο σύμβασης συνεργασίας 
προκύπτει και αυτολεξεί «… 
Άρθρο 6 … Υποχρεώσεις ΕΕΑΑ 
… 6.1.2 … Να είναι εφοδιασμέ-
νη η ιδία ή μέσω τρίτων της 
επιλογής της, με το σύνολο 
των νόμιμων εγκρίσεων, αδει-
ών και πιστοποιήσεων που 
απαιτούνται από τον Νόμο 
για την οργάνωση συστήμα-
τος συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών …». 
Οι εν λόγω συμβάσεις είναι 
δωδεκάμηνης διάρκειας και 
ανανεώνονται διαδοχικά για 
τους επόμενους 12 μήνες, εφό-
σον έκαστος των συμβαλλο-
μένων δεν ειδοποιήσει τον 
έτερο εγγράφως, τρεις μήνες 
πριν την λήξη της τρέχουσας 
περιόδου, ότι δεν επιθυμεί 
την συνέχιση της σύμβασης. 

Ως εκ τούτου - αναφο-

ρικά πάντα με την χρονι-
κή περίοδο από 06.04.2009 
έως και 07.11.2017 - προκύ-
πτουν σοβαρές ενδείξεις, ότι η 
«ΕΕΑΑ ΑΕ» δεν ειδοποιεί τον 
εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο 
τρείς μήνες πριν την λήξη της 
τρέχουσας περιόδου ότι δεν 
επιθυμεί την ανανέωση της 
σύμβασης, επειδή δεν κατέχει 
το Πιστοποιητικό Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης που προβλέ-
πει το άρθρο 9 παρ.1 του ν. 
2939/2001 και το άρθρο 6 της 
σύμβασης συνεργασίας με 
τον εκάστοτε πελάτη αυτής. 

Επομένως, πιθανολογείται 
βάσιμα ότι κατά το προανα-
φερόμενο χρονικό διάστημα 
η διοίκηση της «ΕΕΑΑ ΑΕ» 
οργανώνει διαχείριση απο-
βλήτων τελώντας το αδίκη-
μα του άρθρου 386 παρ.1 και 
παρ.3 του Ποινικού Κώδικα.

3) Επειδή στη σελίδα 20 
της ετήσιας έκθεσης του Ελλη-
νικού Οργανισμού Ανακύκλω-
σης 2014 και αυτολεξεί «… 
ΙΙΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … Προγράμμα-

τα εναλλακτικής διαχείρισης 
έχουν εγκριθεί για συγκε-
κριμένα ρεύματα προϊόντων 
(συσκευασίες …. ) και των 
αποβλήτων τους (απόβλητα 
συσκευασιών …) μέσω Προ-
εδρικών Διαταγμάτων και 
μετά το 2010 μέσω Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων…». 

Όμως, με βάση το Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβέρνη-
σης περιόδου από 06.04.2009 
έως και 07.11.2017, προκύ-
πτουν σοβαρές ενδείξεις, ότι 
η ανωτέρω πληροφόρηση 
της έκθεσης του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης 
είναι ψευδής και παραπλα-
νητική, δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται οιαδήποτε Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση, η 
οποία και να εγκρίνει οιοδή-
ποτε Πρόγραμμα Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Συσκευασίας, το οποίο αυτό 
Πρόγραμμα α) φέρει το περι-
εχόμενο του άρθρου 5 του 
ν. 2939/2001, β) εκπονήθη-
κε από τον ΕΟΑΝ και γ) εν 
συνεχεία κατέστη αντικείμε-
νο εισήγησης στον Υπουργό 

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συσκευασίες: Ο Εφιάλτης
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Περιβάλλοντος, όπως προ-
βλέπει η προαναφερόμενη 
διάταξη του άρθρου 5 του ν. 
2939/2001. 

Επομένως, πιθανολογείται 
βάσιμα, ότι κατά την προα-
ναφερόμενη χρονική περίο-
δο οι εταιρείες – διαχειριστές 
συσκευασίας με τις επωνυμίες 
(1) «COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
(2) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΕΝΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ», (3) «ΨΥΓΕΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΙΑΦΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΨΥΚΤΙ-
ΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ – ΠΑΓΟΣ 
– ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ», (4) 
«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ 
ΑΕ», (5) «PEPSICO – HBH 
Ανώνυμη Βιομηχανική Εται-
ρεία», (6) «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (7) «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΙΣ», 
(8) «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», 
(9) «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ Ανώνυμη Εμπορική 
και Βιομηχανική Εταιρεία 
Γάλακτος, Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων και Παιδικών 
Τροφών», (10) «ΦΑΓΕ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (11) «COLGATE 
PALMOLIVE (HELLAS) ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
(12) «UNILEVER HELLAS 
– Ανώνυμος Εμπορική και 
Βιομηχανική Εταιρεία Απορ-
ρυπαντικών, Καλλυντικών, 
Τροφίμων» και (13) «ΠΡΟ-
ΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» - ενεργούσες διά 
της εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΑΥΣ 
ΑΕ» - δεν προωθούν με την 
οργανωτική μορφή α) του 
«ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και 
β) της «ΕΕΑΑ ΑΕ» την πλέον 
ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλα-
κτικής διαχείρισης κατ’ εφαρ-
μογή των προγραμμάτων του 
άρθρου 5 του ν. 2939/2001, 
όπως επιτάσσει το άρθρο 7 
παρ. Α1 του ιδίου νόμου, επει-
δή ο Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) δεν 
έχει εκπονήσει οιοδήποτε 

Πρόγραμμα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης με το περιεχό-
μενο και τη διαδικασία που 
προβλέπει το εν λόγω άρθρο! 

Το ΠΑΚΟΕ στην σελί-
δα 20 της εφημερίδας του 
Οκτωβρίου 2017, απέστει-
λε επιστολή στις προανα-
φερόμενες εταιρείες, αλλά 
δεν πήρε καμιά απάντηση.

4) Επειδή, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 
4042/2012, τα σχέδια δια-
χείρισης αποβλήτων πρέπει 
να είναι σύμφωνα προς τις 
απαιτήσεις σχεδιασμού για 
τα απόβλητα που ορίζονται 
στα άρθρα 5 και 15 του ν. 
2939/2001. 

Ως εκ τούτου, προκύπτουν 
σοβαρές ενδείξεις, ότι κατά 
την προαναφερόμενη χρονι-
κή περίοδο, τα Τοπικά Σχέδια 
Διαχείρισης Αποβλήτων που 
έχουν εκπονήσει οι Δήμοι, 
δεν είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σχεδιασμού για 
τα απόβλητα που ορίζονται 
στο άρθρο 5 του ν. 2939/2001, 
επειδή ο Ελληνικός Οργανι-
σμός Ανακύκλωσης δεν έχει 
ουδέποτε εκπονήσει οιοδήπο-
τε Πρόγραμμα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης με το περιεχό-
μενο και τη διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 5 του ν. 
2939/2001. 

Επομένως, πιθανολογείται 
βάσιμα, ότι οι Δήμοι έχουν 
υποστεί ζημία (λχ εργατοώ-
ρες εκπόνησης σχεδιασμού 
και μελέτης, συνάμα εκπόνη-
σης Τοπικών Σχεδίων) από 
την μη νόμιμη παράλειψη 
του ΕΟΑΝ, περί την εκπόνη-

ση και εισήγηση Προγραμμά-
των Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασίας του 
άρθρου 5 του ν. 2939/2001.

5) Επειδή πιθανολογείται 
βάσιμα ότι η διοίκηση της 
«ΕΕΑΑ ΑΕ» κατά το προανα-
φερόμενο χρονικό διάστημα 
διαπράττει - ενεργώντας ως 
μεσίτης (βλ. άρθρο 11 παρ. 
8, παρ. 9 και παρ.10 του ν. 
4042/2012) διαχείρισης απο-
βλήτων και υποβαθμίζοντας 
(με την έννοια του άρθρου 
2 παρ. 4 του ν. 1650/1986) 
πανελλαδικά το περιβάλλον 
- το ποινικό αδίκημα της 
παράνομης διοργάνωσης δια-
χείρισης αποβλήτων (άρθρο 7 
παρ.1 και παρ.2 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 6 παρ.1 γ) και το 
άρθρο 3 β) του ν. 4042/2012.

6) Επειδή πιθανολογείται 
βάσιμα, ότι η διοίκηση της 
«ΕΕΑΑ ΑΕ» κατά το προανα-
φερόμενο χρονικό διάστημα 
τελεί το αδίκημα του άρθρου 
390 του Ποινικού Κώδικα, 
δεδομένου ότι αυτή προκα-
λεί δαπάνες εις βάρος της 
περιουσίας των συνεργαζό-
μενων με αυτήν Δήμων καθ’ 
υπέρβαση του ειδικού όρου 
λειτουργίας του «ΣΣΕΔ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ» με αριθμό 5 της 
προαναφερόμενης Υπουργι-
κής Απόφασης.

7) Επειδή, με βάση δημοσί-
ευμα της εφημερίδας «ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» στις 29.06.2018, 
μητέρα τεσσάρων παιδιών, 
καθαρίστρια στον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης, έχει υποστεί εγκαύ-
ματα στο πρόσωπο και στον 

θώρακα από τοξικά υγρά που 
εμπεριέχονταν σε μπλε κάδο 
του «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». 

Για όλα τα παραπάνω,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

Την απαράδεκτη και εγκλη-
ματική αδιαφορία σε βάρος 
των Ελλήνων πολιτών, από 
το Υπουργείο ΠΕΝ (Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας) τον 
ΕΟΑΝ και τέλος την ΕΕΑΑ 
η οποία με διαρκείς παρά-
νομες και εγκληματικές πρά-
ξεις από 06.04.2009 έως και 
την 07.11.2017 καταχράστηκε 
πολλά εκατομμύρια ευρώ από 
το Δημόσιο με τις λοβιτούρες 
που έκανε και αφετέρου τον 
ΕΟΑΝ που αδιαφορεί για την 
διαχείριση των συσκευασιών, 
με την αδιαφορία του για την 
εγγραφή χιλιάδων επιχειρήσε-
ων στο ΕΜΠΑ, μέχρι στιγμής 
από το 2009 έχουν εγγραφεί 
μόλις 3.450 επιχειρήσεις σε 
σύνολο 38.500.

Ενδεικτικά αναφέρουμε 
μερικές επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν εγγράφονται στο ΕΜΠΑ, 
παρά το γεγονός ότι αποκομί-
ζουν από την συσκευασία που 
παράγουν και χρησιμοποι-
ούν, τεράστια κέρδη, μιας και 
το κόστος αυτό μετακυλίεται 
στον «ταλαίπωρο» καταναλω-
τή, που αγόγγυστα πληρώ-
νει αφενός την συσκευασία 
στον παραγωγό και αφετέ-
ρου πληρώνει και τα Δημοτι-
κά Τέλη στον Δήμο, ο οποίος 
δεν εισπράττει – όπως ανα-
φέρεται προηγουμένως- τα 
έξοδα της ΕΕΑΑ για την ανα-
κύκλωση, από την οποία αυτή 
εισπράττει τεράστια ποσά.

Ελπίζουμε αυτήν την φορά, 
η εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κα Δημητρίου και ο 
Πρόεδρος κος Πέπας, να σκύ-
ψουν στην «εγκληματική οργά-
νωση» και να αποδώσουν 
τα τεράστια ποσά των εκα-
τομμυρίων ευρώ στον Ελλη-
νικό λαό που στο τέλος, όχι 
μόνο τα δικαιούται, αλλά με 
πρωτεργάτη το ΠΑΚΟΕ θα τα 
διεκδικήσει.

Σημειώνεται ότι παράγο-
νται προϊόντα παρανόμως, 
επειδή οι παραγωγοί τους δεν 
είναι ενταγμένοι στο ΕΜΠΑ 
και η διάθεσή τους από τις 
εταιρείες λιανικού εμπορί-
ου είναι επίσης παράνομη 
απόφαση 181504/09.08.2016 
(άρθρο 10, παράγραφος 3).

Κατάσταση μερικών Εται-
ρειών παράνομων παραγω-
γών, ενδεικτικά είναι οι εξής:
- ΟΝΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ Α.Ε.
-  ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ 
- ΒΑΛΜΑΣ Ο.Ε.
- ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ 
Α.Ε.
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΕΒΕ
- ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΥΓΟΥ
- ΑΒΕΝΚΟ Α.Ε. ΥΛΕΣ ΑΛΛΑ-
ΝΤΟΠΟΙΙΑΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩ-
ΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε.
- ΑΓΡΟΝΟΒΑ Ε.Π.Ε. ΣΤΑΦΙΔΑ 
– ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΚΟΤΟΠΟΥ-
ΛΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΟΣΠΡΙΩΝ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
Α.Ε.
- ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε. ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 
- ΒΑΚΡΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟ-
ΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
Α.Β.Ε.Ε.
- ΒΕΡΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟ-
ΦΕΣ – ΚΡΕΑΣ
- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙ-
ΟΛΑΔΑ Ε.Π.Ε.
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΚΟΡΦΗ Α.Ε.
- ΒΙΟΤΡΟΣ Ι.Κ.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
– ΑΛΕΥΡΑ
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Η μία δυσάρεστη αποκάλυψη…
έφερε την άλλη!

Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα διαρ-
κείας συντελείται εδώ και μια δεκαπε-
νταετία περίπου στους Δελφούς, έναν 
από τους πιο ιστορικούς δήμους της 
χώρας αλλά και τους πιο δημοφιλείς 
τουριστικούς προορισμούς… Από όπου 
κι αν το πιάσεις το… ψάρι αυτό βρω-
μάει… Μόλις το ένα πρόβλημα αναδύ-
θηκε στην επιφάνεια, ξεσκέπασε και 
όλα τα υπόλοιπα και, μαζί, και την 
ξεδιαντροπιά των δημοτικών ιθυνό-
ντων, που, μέχρι και τη στιγμή που 
γραφόταν το άρθρο αυτό, δεν έχουν 
κάνει απολύτως τίποτα, ούτε καν το 
παραμικρό, προκειμένου αφενός να 
δώσουν καίριες λύσεις στην απίστευτη 
ταλαιπωρία που βιώνουν οι κάτοικοι 

και, αφετέρου, άμεσες απαντήσεις στα 
ερωτήματα που κάθε τόσο τους απευ-
θύνονται, είτε από τους συνδημότες 
τους, είτε από τις δημοτικές παρατά-
ξεις, είτε από το ΠΑΚΟΕ…

Δύσβατο από …βοθρολύματα και 
ανυπόφορο από τη δυσωδία ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία της 
UNESCO!

Κάνοντας ένα μικρό flash back, μια 
ανασκόπηση στο χθες, θα θυμίζαμε, 
ιδίως στους αναγνώστες που δεν το 
γνωρίζουν, ότι όλα άρχισαν από τις 
πολυάριθμες καταγγελίες, από τα έντο-
να παράπονα, που απηύθυναν κάθε 
λίγο και λιγάκι δεκάδες τουρίστες, που 
διέσχιζαν τον αρχαιολογικό χώρο των 
Δελφών και, κυρίως, το αρχαίο μονο-

πάτι Κίρρα (η Κίρρα ήταν το αρχαίο 
λιμάνι των Δελφών) - Χρισσό – Δελ-
φοί… Οι καταγγελίες άρχισαν να γίνο-
νται πιο πυκνές από το έτος 2014 και 
εντεύθεν. Βέβαια, προβλήματα υπήρ-
χαν και από πιο πριν, αφού, ήδη από 
το 2008, το αλσύλλιο, που βρισκόταν 
δίπλα στο μουσείο των Δελφών, είχε 
κατακρεουργηθεί και έχρηζε δεντρο-
φύτευσης, που όμως δεν έγινε ποτέ… 
Οι τουρίστες, λοιπόν, για να ξαναγυρί-
σουμε στα του αρχαιολογικού χώρου, 
και, μάλιστα, Σκανδιναβοί και Γερ-
μανοί κυρίως, που είναι σαφώς πιο 
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περι-
βάλλοντος και ποιότητας ζωής από 
εμάς, τους Νεοέλληνες, παραπονιό-
ντουσαν για την έντονη δυσοσμία 
που εξέπεμπε ο χώρος… Επίσης, πολ-

λοί μαθητές και περιηγητές, που περ-
πατούσαν το μονοπάτι, στα πλαίσια 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δια-
μαρτύρονταν για τα λασπόνερα και 
τα βοθρολύματα που συναντούσαν σε 
συγκεκριμένο σημείο του μονοπατιού…
Ένας  τόπος που αξίζει να σημειωθεί 
ότι προστατεύεται από την UNESCO, 
ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, χάρη στο μοναδικό 
φυσικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκε-
ται, και την αρμονική συνύπαρξη του 
αρχιτεκτονικού με το φυσικό στοιχείο 
που παρουσιάζει.

Σπασμένος αγωγός εξέβαλε λύματα 
και όμβρια ύδατα, διαβρώνοντας 
το αρχαίο μονοπάτι…

Έκτοτε, το ΠΑΚΟΕ, παρακολου-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ… 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Ένας από τους πιο ιστορικούς δήμους της χώρας οδηγείται στον αφανισμό
Τέσσερις μεγάλες πληγές ντροπιάζουν τον δήμο και θέτουν σε σοβαρότατο  

κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών:

α. Ανύπαρκτος βιολογικός καθαρισμός  β. Προβληματικό αποχετευτικό δίκτυο  γ. Ακατάλληλο πόσιμο νερό   
δ.Υποβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και του αρχαίου μονοπατιού Κίρρας – Χρισσού - Δελφών
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θώντας από κοντά το πρόβλημα και 
δεχόμενο συνεχώς οχλήσεις και παρά-
πονα από κατοίκους και τουρίστες της 
περιοχής, άρχισε να υποψιάζεται την 
ύπαρξη ενός σοβαρού περιστατικού 
περιβαλλοντικής μόλυνσης, που μας 
εξέθετε ως χώρα διεθνώς… 

Έτσι,  άρχισε να μαζεύει στοιχεία, 
ούτως ώστε να κατανοήσει το πρόβλη-
μα στη σωστή του διάσταση… Το πρώ-
το που αναρωτήθηκε είναι τι γύρευαν 
τα φρεάτια και οι αγωγοί στην περιο-
χή; Από την έρευνά μας και την επι-
τόπια αυτοψία που διενεργήσαμε ως 
ΠΑΚΟΕ καταλήξαμε στη διαπίστωση 
ότι αγωγοί λυμάτων αλλά και ομβρίων 
υδάτων εκβάλλουν εντός της αρχαι-
ολογικής ζώνης, μολύνοντας αναπό-
φευκτα και το ευρύτερο περιβάλλον… 

Μάλιστα, από τα συγκεκριμένα 
λύματα φέρεται να είχε διαβρωθεί και 
ένα σημείο του αρχαίου μονοπατιού… 
Τα ίδια ακριβώς πράγματα κατήγγει-
λαν και «οι Πολίτες στο Προσκήνιο», 
δημοτική παράταξη με επικεφαλής τον 
Παναγιώτη Μέγκο, που είχαν στείλει 
αντιπροσωπεία τους στην περιοχή, για 
να εξακριβώσει τι ακριβώς γίνεται… 
Το θέμα έφτασε μέχρι και στον ιστό-
τοπο zougla.gr, που έχει αναδείξει 
ουκ ολίγες φορές τα εγκλήματα κατά 
της υγείας και του οικοσυστήματος 
που έχουν λάβει χώρα στην ευρύτε-
ρη Φωκίδα…

Ο δήμος τιμωρήθηκε με πρόστιμα 
αλλά οι τρεις μονάδες βιολογικού 
καθαρισμού της περιοχής 
συνεχίζουν να υπολειτουργούν…

Σε άλλο σημείο του αφιερώματός 
μας αναφερόμαστε στις διοικητικές 
επιπτώσεις που είχε η ανάδειξη του 
προβλήματος αυτού στην τοπική κοι-
νωνία και όχι μόνο… Ο Δήμος Δελφών 
υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστι-
μο, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοι-
κονομίας της Π.Ε. Φωκίδας και αντί-
στοιχη εισήγηση – κόλαφο… Όμως, 
το κακό δεν σταμάτησε εδώ για τη 
Δημοτική Αρχή, (όπως, φυσικά, και 
για τους κατοίκους που την ανέχο-
νται και την υπομένουν…). 

Ακολούθησε και ένα…πλήθος ακό-
μη προστίμων, που επέβαλε η Περι-
φέρεια προς τον Δήμο των Δελφών, 
και τα οποία, αναλυτικά, τα παραθέ-
τουμε λίγο παρακάτω… Έγινε, με άλλα 
λόγια, αυτό που σας περιγράψαμε 
στην εισαγωγή του κειμένου μας… Η 
μία…καχυποψία έφερε την άλλη και 
το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περι-
βάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Φωκίδας 
προέβη σε πολλούς ελέγχους στην 
ευρύτερη περιοχή, για να εντοπίσει 
αν, πού και για ποιους λόγους προ-
καλείται ρύπανση και υποβάθμιση, 
όπως και γιατί γίνεται ανεξέλεγκτη 
ροή λυμάτων στη θάλασσα ή στους 

χώρους εκτός και εντός των Βιολογι-
κών Καθαρισμών (ΒΙΟ.ΚΑ) Ιτέας, Γαλα-
ξιδίου και Άμφισσας Δήμου Δελφών… 

Μέχρι και το νερό ύδρευσης 
μολύνθηκε από τους εγκληματικούς 
χειρισμούς της δημοτικής αρχής!

Το συγκεκριμένο κλιμάκιο εξε-
πλάγη, διότι διαπίστωνε ότι γινόταν 
ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση 
στερεών αποβλήτων στην περιοχή 
από τις συγκεκριμένες μονάδες ΒΙΟ.
ΚΑ, κάτι που το διασταύρωνε και από 
μετρήσεις που διεξήγαγε και σε περι-
μετρικές τοποθεσίες, που συνδέονται 
με τις μονάδες αυτές μέσω αγωγών 
και φρεατίων… 

Ήταν τόσο οξύ το πρόβλημα που 
ακόμα και το νερό ανθρώπινης κατα-
νάλωσης είχε μολυνθεί και ήταν ακα-
τάλληλο για πόση… Στα ίδια λυπηρά 
και άκρως ανησυχητικά συμπεράσματα 
κατέληγαν και οι ανά περιόδους έλεγ-
χοι που διενεργούσαν συνεργεία του 
ΠΑΚΟΕ στην ευρύτερη περιοχή… Από 
τις αναλύσεις των δειγμάτων ύδατος 
που λάμβανε από δημόσιες βρύσες και 
κρουνούς, από οικισμούς, από αρδευ-
τικά κανάλια κ.λπ., διαπίστωνε επα-
νειλημμένα ότι είχε μολυνθεί σοβαρά 
ο υδροφόρος ορίζοντας και οι πηγές 
πόσιμου νερού, όχι μόνο στην περιο-
χή του Αρχαιολογικού χώρου και του 
Μουσείου αλλά μέχρι…και την πόλη 
της Ιτέας! Ειδικότερα, οι μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ κατέδειξαν πως το νερό 
του δικτύου ύδρευσης είναι γεμάτο 
από παθογόνα μικρόβια! 

Εξυπακούεται, φυσικά, ότι όλα τα 

αποτελέσματα των χημικών ελέγχων 
που πραγματοποιήθηκαν στα πιστο-
ποιημένα εργαστήριά μας εστάλησαν 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
(στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
στον Δήμο Δελφών, στην Εισαγγελέα 
Περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών, στον Άρειο Πάγο, 
στα πολιτικά κόμματα, στον πρωθυ-
πουργό κ.λπ.), με τον χαρακτηρισμό 
του κατ’ επείγοντος, λόγω του άμε-
σου κινδύνου που διέτρεχε η δημό-
σια υγεία των πολιτών της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου Δελφών… 

Τακτισμοί υπεκφυγής και 
λεονταρισμοί άνευ ουσίας… 

Τι έχει γίνει από τότε μέχρι σήμε-
ρα; Μα δεν είναι ερώτηση αυτή! Το 
απόλυτο τίποτα! Ούτε οι αρμόδιοι 
δημοτικοί και διοικητικοί παράγοντες 
κλήθηκαν ποτέ να δώσουν εξηγήσεις 
για τις πολλαπλές τους αμέλειες και 
τις εγκληματικές τους παραβλέψεις, 
ούτε και οι καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ 
συγκίνησαν καθόλου τις δικαστικές 
αρχές του τόπου… Απεναντίας, η υπό-
θεση…ξεχάστηκε στα συρτάρια του κου 
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισ-
σας… Και όχι μόνο αυτό! Οι κατεξοχήν 
αυτουργοί (βλέπε Δήμαρχο Δελφών) 
πέρασαν…στην αντεπίθεση και υπέ-
βαλλαν μήνυση για συκοφαντική 
δυσφήμιση σε βάρος του προέδρου 
του ΠΑΚΟΕ, κου Παναγιώτη Χριστο-
δουλάκη, επειδή ο τελευταίος έπραξε 
το καθήκον του και δημοσιοποίησε 
το πρόβλημα..με αποδείξεις, κάτι που 
δεν έπραξαν, ως όφειλαν, όλοι αυτοί 

οι κύριοι, οι οποίοι, μπροστά στα προ-
νόμια που επικαρπώνονται από την 
άσκηση της εξουσίας, δεν νοιάζονται 
ποσώς αν εκθέτουν σε σοβαρότατο 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία! 

Μόνο τις καρέκλες τους, τους ενδι-
αφέρει να κρατήσουν! Όλα τα υπόλοι-
πα είναι για εκείνους ψιλά γράμματα!  
Μα, επιτέλους! Η…Θέμιδα πότε θα 
αποφανθεί;  

«Βροχή» τα πρόστιμα που 
επιβάλλονται εις βάρος του δήμου 
Δελφών, αλλά ο δήμαρχος… 
«συνεχίζει…» απτόητος  
«…το βιολί του»!

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά επτά (!) 
διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί 
εις βάρος του δήμου Δελφών από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσα στο 
διάστημα μιας τριετίας (2014-2017), 
αλλά…τα αυτιά του δήμου -και δη του 
δημάρχου- ούτε που ίδρωσαν καθό-
λου! Και, λάβετε υπόψη τούτο το σημα-
ντικό: Μόνο αυτές οι κυρώσεις έχουν 
φτάσει στα χέρια μας… Κατά βάθος, 
στο…πολύ βάθος, δηλαδή, έχουμε βάσι-
μες υποψίες ότι μπορεί να είναι και 
περισσότερες! 

Αυτό μόνο η Περιφέρεια, το τμή-
μα Περιβάλλοντος και Υδροοικονο-
μίας Φωκίδας και ο Δήμος Δελφών 
το γνωρίζουν… Κανείς άλλος! Κοι-
νός παρονομαστής, πάντως, και των 
επτά διοικητικών πράξεων είναι ότι 
ο δήμος Δελφών έχει κληθεί να πλη-
ρώσει ουκ ολίγες φορές μικρομεγάλα 
ποσά ως πρόστιμα, μήπως και συνε-
τιστεί, μήπως και διορθώσει κάτι, 
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κάποια πραγματάκια έστω, από τα 
«κακώς κείμενα» των τομέων ευθύ-
νης του… 

Όμως, η συγκεκριμένη τοπική 
αυτοδιοίκηση… αγρόν αγοράζει, εξ 
όσων διαπιστώνεται, αφού, παρά τις 
επανειλημμένες οχλήσεις των προϊ-
σταμένων της υπηρεσιών, συνεχίζει 
να κάνει…τα δικά της, διακυβεύο-
ντας σοβαρά τη δημόσια υγεία των 
κατοίκων και την αρμονική λειτουρ-
γία του οικοσυστήματος. Οι εισαγγε-
λείς τα γνωρίζουν όλα αυτά; Και, αν 
ναι, τι…κάνουν; 

Ας τις εξετάσουμε μία προς μία 
ξεχωριστά, όλες τις χρηματικές κυρώ-
σεις, ώστε να δούμε για ποια παρα-
νομία κάθε φορά ο δήμος Δελφών 
βγήκε τόσες φορές …στη σέντρα!

1. Στις 20-8-2014, η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (το κείμενο της από-
φασης υπογράφεται από τον Αντι-
περιφερειάρχη, κύριο Ηλία Σανιδά) 
αποφάσισε να επιβάλει  πρόστιμο 1800 
ευρώ στον δήμο Δελφών, επειδή κλι-
μάκιο του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας Π.Ε. (Περιφερει-
ακή Ενότητα) Φωκίδας πραγματοποί-
ησε την 30η Μαΐου 2014 αυτοψία 
σε τμήμα του Αρχαίου Μονοπατιού 
«Κίρρα –Χρισσό –Δελφοί» προς Δελ-
φούς και διαπίστωσε ανεξέλεγκτη ροή 
λυμάτων στο περιβάλλον, που προερ-
χόταν από το δίκτυο αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. 

Επειδή το κλιμάκιο έκρινε ότι η 
ροή ήταν τόσο μεγάλη, που ρύπαινε 
και υποβάθμιζε επικίνδυνα το τοπι-
κό οικοσύστημα, συνέταξε Εισηγητι-
κή Έκθεση επιβολής προστίμου, την 
οποία και ενέκρινε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο! 

2. Στις 28-05-2015, η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (το κείμενο υπογρά-
φεται αυτή τη φορά από τον Αντι-
περιφερειάρχη, κύριο… Χαράλαμπο 
Σανιδά) αποφάσισε να επιβάλλει χρη-
ματική ποινή συνολικού ύψους 2500 
ευρώ ξανά στον δήμο Δελφών, επει-
δή Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περι-
βάλλοντος (Κ.Ε..Π.ΠΕ.) Π.Ε. Φωκίδας 
πραγματοποίησε αυτοψία στον ΒΙΟ-
ΚΑ (Βιολογικός Καθαρισμός) Γαλαξι-
δίου και διαπίστωσε μια σειρά από 
παραβάσεις. Ειδικότερα, το Κλιμά-
κιο ανακάλυψε ότι ο ΒΙΟΚΑ Γαλα-
ξιδίου λειτουργούσε χωρίς να τηρεί 
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και, το κυριότερο, χωρίς να δια-
θέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση! 

Επίσης, οι εργαστηριακές αναλύ-
σεις των δειγματοληψιών, που έγιναν 
από το ίδιο Κλιμάκιο στην έξοδο των 
λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου κατέ-
δειξαν ότι οι τιμές των Ολικών Αιω-
ρούμενων Στερεών (T.S.S), του Χημικά 
Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) και 
του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυ-
γόνου (BOD5) ήταν αρκετά μεγαλύτε-

ρες από τις οριακές τιμές που έχουν 
καθοριστεί με την ΚΥΑ (Κυβερνητι-
κή Απόφαση) 5673/400/1997. Στην 
ίδια δυσάρεστη επιβεβαίωση οδη-
γήθηκε το κλιμάκιο και όταν εξέτασε 
εργαστηριακά τις προαναφερθείσες 
παραμέτρους από δείγματα που έλαβε 
-με ευθύνη του δήμου των Δελφών- 
στην έξοδο της εκροής των λυμάτων.  
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση 
του Κλιμακίου, ο δήμος Δελφών δεν 
παρακολουθούσε, δεν επιθεωρούσε, 
ως όφειλε, την ποιότητα των επεξερ-
γασμένων λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Γαλα-
ξιδίου. Το μάρμαρο, φυσικά, σε αυτές 
τις περιπτώσεις το πληρώνει πάντα ο 
ανυποψίαστος λαός και το…«δεμένο 
χειροπόδαρα» περιβάλλον…

3. Στις 12 Αυγούστου 2015, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (το κεί-
μενο υπογράφεται από τον Αντιπερι-
φερειάρχη, κύριο Χαράλαμπο Σανιδά) 
αποφάσισε να επιβάλει διοικητική 
κύρωση συνολικού ύψους 3.500 ευρώ 
στον δήμο Δελφών, διότι Κλιμάκιο του 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Φωκίδας διενήργη-
σε αυτοψίες στον ΒΙΟΚΑ Άμφισσας 
Δήμου Δελφών, στην περιοχή του 
παλιού πετρόχτιστου γεφυριού προς 
τον οικισμό της Βίνιανης του Δήμου 
Δελφών και στον χείμαρρο «Σκίτσα», 
εντοπίζοντας αρκετές παραβιάσεις της 
κείμενης νομοθεσίας, όπως, φυσικά, 
και μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθ-
μιση. Αναλυτικότερα, το  Κ.Ε.Π.ΠΕ. 
κατέγραψε στις 10-3-2015 ανεξέλε-
γκτη απόρριψη και διάθεση στερεών 
αποβλήτων εξωτερικά των εγκαταστά-
σεων του ΒΙΟ.ΚΑ. Άμφισσας Δήμου 
Δελφών. Επίσης, στην περιοχή του 
πετρόχτιστου γεφυριού, που προανα-
φέρθηκε, διαπιστώθηκαν να υπάρχουν 
διάσπαρτα στερεά απόβλητα, επει-

δή, όπως έγινε προφανές, δεν είχαν 
ληφθεί ούτε τα ελάχιστα δυνατά μέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στε-
ρεών αποβλήτων. 

Για παράδειγμα, δεν είχαν τοπο-
θετηθεί πουθενά απαγορευτικές πινα-
κίδες, ούτε αποκοβόταν με κάποιο 
τρόπο όποιος επιθυμούσε να προσπε-
λάσει την περιοχή, για να απορρίψει 
τα σκουπίδια του εκεί κ.λπ.. Μεγά-
λη, ωστόσο, ρύπανση του περιβάλλο-
ντος εξακριβώθηκε και στον χείμαρρο 
«Σκίτσα», λόγω της απευθείας διοχέ-
τευσης σε αυτόν των λυμάτων του 
παντορροϊκού αγωγού, στον οποίο, 
όπως επισημαίνει και η εισηγητική 
έκθεση του κλιμακίου, συλλέγονται 
και αποχετεύσεις οικιών. 

Ως εκ τούτου, η διάθεση λυμάτων 
και υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον 
της περιοχής είναι ικανή να προκαλέ-
σει σοβαρή ρύπανση και επιφέρει -εκ 
του νόμου- την επιβολή διοικητικού 
προστίμου. Τέλος, στον ίδιο αποδέκτη 
- χείμαρρο διοχετεύτηκαν ανεπεξέρ-
γαστα λύματα, λόγω της βλάβης που 
είχε σημειωθεί στο σύστημα αερι-
σμού του ΒΙΟ.ΚΑ Άμφισσας. Αυτά, 
τουλάχιστον, καταγράφει η εισηγη-
τική έκθεση της 11ης Μαΐου 2015, 
που συνέταξε το Κ.Ε.Π.ΠΕ., ύστερα 
από τη σχετική αυτοψία που πραγ-
ματοποίησε εκεί. 

4. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (το κεί-
μενο υπογράφεται από τον Αντιπερι-
φερειάρχη, κύριο Χαράλαμπο Σανιδά) 
επέβαλε διοικητική κύρωση συνολικού 
ύψους 7.000 ευρώ στον δήμο Δελφών, 
διότι το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Φωκίδας διενήρ-
γησε αυτοψίες την 26η Ιουνίου 2015 
στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστά-
σεων του ΒΙΟΚΑ Άμφισσας Δήμου 

Δελφών, στη θέση «Άϊ Γιαννάκης» 
Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών, στη θέση 
«Κεφαλή» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών 
όπως και στην περιοχή του γηπέδου 
Κίρρας Τ.Κ. Κίρρας Δήμου Δελφών, 
όπου και εντόπισε αρκετές παραβι-
άσεις της κείμενης νομοθεσίας. Πιο 
συγκεκριμένα, στις επισημαίνουσες 
τοποθεσίες, αφενός είχε γίνει ανε-
ξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στε-
ρεών αποβλήτων και, αφετέρου, δεν 
είχε ληφθεί ούτε ένα κατάλληλο και 
ανεκτό περιβαλλοντικά μέτρο για την 
σταδιακή αποκατάστασή τους. 

5. Στις 7 Ιουλίου 2016, η Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας (το κείμενο 
υπογράφεται από τον Αντιπεριφερει-
άρχη, κύριο Ιωάννη Ταγκαλέκα) επέ-
βαλε χρηματικό πρόστιμο συνολικού 
ύψους 4.000 ευρώ στον δήμο Δελφών, 
διότι ξανά το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Φωκίδας διε-
νήργησε αυτοψίες στον εσωτερικό 
χώρο του ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου, όπως 
και στην περιβάλλουσα περιοχή αυτού. 
Στην επιτόπια έρευνά του το κλιμά-
κιο εντόπισε λάσπη, που προερχόταν 
από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισμού. Το Κ.Ε.Π.ΠΕ. θεώρησε 
ότι δεν έπρεπε να εκβάλλονται ανε-
πεξέργαστα απόβλητα από τη μονά-
δα, τη στιγμή, μάλιστα, που θέτουν 
σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία, βλάπτοντας μαζί και το περιρ-
ρέον περιβάλλον.

6. Στις 14 Νοεμβρίου 2016, η Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας (το κείμενο 
υπογράφεται από τον Αντιπεριφερει-
άρχη, κύριο Ιωάννη Ταγκαλέκα) επέ-
βαλε χρηματικό πρόστιμο συνολικού 
ύψους 3.500 ευρώ στον δήμο Δελφών, 
διότι το Κ.Ε.Π.ΠΕ. διενήργησε την 12η 
Απριλίου 2016 αυτοψία στις εγκατα-
στάσεις του βιολογικού καθαρισμού 
της Ιτέας και, σύμφωνα πάντα προς 
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την εισηγητική του έκθεση, κατέγραψε 
πολλά τεχνικά προβλήματα εκεί, που 
εμπόδιζαν τη μονάδα να λειτουργή-
σει σωστά και να επεξεργαστεί απο-
τελεσματικά τα λύματα. Ειδικότερα, οι 
ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η δεξαμενή 
καθίζησης δεν μπορούσε να λειτουρ-
γήσει, επειδή είχε συσσωρευτεί στην 
επιφάνειά της στρώμα λάσπης, που 
εμπόδιζε τα λύματα να καθιζάνουν. 

Είναι δε χαρακτηριστικό, όπως 
αναφέρουν στην έκθεσή τους, ότι 
στην τελική δεξαμενή, σχήματος μαι-
άνδρου, όπου παροχετεύονται τα 
επεξεργασμένα λύματα, τα απόβλη-
τα είχαν σκούρο χρώμα και αυξημέ-
νη θολερότητα, γεγονός που, κατά 
τους ίδιους, υποδήλωνε ότι τα υγρά 
έφταναν μεν στο τέλος των σταδί-
ων επεξεργασίας τους, χωρίς, ωστό-
σο, να έχουν υποστεί  ικανοποιητική 
κατεργασία.  Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι στη δεξαμενή δεν γινόταν χλωρί-
ωση. Επομένως, εφόσον ένα τμήμα 
των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ Ιτέ-
ας δεν λειτουργούσε επαρκώς, ήταν 
επόμενο ότι τα λύματα που διοχετεύ-
ονταν στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή 
τη θαλάσσια περιοχή της Ιτέας, ήταν 
στην πλειονότητά τους πλημμελώς επε-
ξεργασμένα. Αν σε όλα αυτά συνυπο-
λογιστούν και τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων των δειγματοληψιών, που 
διενήργησε το Κ.Ε.Π.ΠΕ.  στα επεξερ-
γασμένα (;) λύματα, που εξέρχονταν 
από τον ΒΙΟ.ΚΑ Ιτέας, γίνεται εύλο-
γα αντιληπτό ότι η μονάδα αυτή όχι 
μόνο δεν αντεπεξερχόταν ούτε στοι-
χειωδώς στα «καθήκοντά» της αλλά 
ρύπαινε, από πάνω, πολύ σοβαρά και 
το περιβάλλον… 

Για να γίνουμε πιο «λιανοί», τόσο τα 
Ολικά Αιωρούμενα Σωματίδια (T.S.S.) 
όσο και το Βιοχημικά Απαιτούμενο 
Οξυγόνο (BOD5) εμφάνισαν μεγαλύ-
τερες τιμές από τις οριακές, που ορί-
ζει η κείμενη νομοθεσία.

7. Τέλος, στις 22 Μαΐου 2017, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (το κεί-
μενο υπογράφεται από τον Αντιπερι-
φερειάρχη, κύριο Ιωάννη Ταγκαλέκα) 
επέβαλε χρηματικό πρόστιμο συνο-
λικού ύψους 5.000 ευρώ στον δήμο 
Δελφών, διότι το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Φωκίδας 
διενήργησε αυτοψίες στη θέση «Άϊ 
Γιαννάκη» Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελ-
φών και στη θέση «Κεφαλή» Δ.Ε. Ιτέ-
ας Δήμου Δελφών, όπου διαπίστωσε 
ξανά ανεξέλεγκτη απόρριψη και διά-
θεση στερεών αποβλήτων.

Και οι δημοτικές παρατάξεις 
…στις επάλξεις!

Και σαν να μην έφταναν όλα τα 
παραπάνω, που καταδεικνύουν πόσο 
σαθρή είναι η κρατική μηχανή στο 
σύνολό της, μιας και οι παραπτωμα-
τίες παρανομούν, τιμωρούνται (όταν 
και εφόσον τιμωρηθούν) με πρόστι-

μα – χάδια, αλλά συνεχίζουν…ακμαίοι 
τις ασυδοσίες τους, (λες και οι νόμοι 
δεν τους αγγίζουν, λες και τους φτιά-
ξαμε μόνο για τον απλό κοσμάκη, για..
τα κλασικά κορόιδα, όχι για τους …
τοπάρχες),  κατέφτασε στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο του ΠΑΚΟΕ και 
ένα μέιλ με αποστολέα του τον κύριο 
Γεώργιο Δρακάκη. Ποιος είναι ο κύρι-
ος Δρακάκης; Δημοτικός Σύμβουλος 
του Δήμου Δελφών και Επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης «Απολλώ-
νιο Φως – Καθαρή Λύση». 

Ο κος Δρακάκης ζητά τα 
αυτονόητα…Ο δήμαρχος , όμως, 
γιατί δεν ανταποκρίνεται; 

Το μέιλ του περιείχε δυο σημα-
ντικά κείμενα. Ας τα δούμε ένα –ένα.

Το πρώτο αφορούσε ένα αίτημα 
που απηύθυνε ο ίδιος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Δελφών, τη 17η Ιουλίου 
2018, σύμφωνα με το οποίο ζητούσε 
να του δοθεί η προσήκουσα ενημέ-
ρωση από τον Δήμαρχο και τους δυο 
αρμόδιους Αντιδημάρχους, σχετικά με 
τον φορέα, τον τρόπο και την ποσό-
τητα διάθεσης της λυματολάσπης του 
ΒΙΟ.ΚΑ Ιτέας. Πιο συγκεκριμένα, ανα-
ρωτιόταν -όπως και εμείς που είμα-
στε…έξω από το χορό- τους λόγους 
που οι φορολογούμενοι δημότες και 
μόνιμοι κάτοικοι αγνοούν παντελώς 
το όνομα του φορέα, όπως και τον 
τρόπο που διαχειρίζεται τη λυματολά-
σπη  των έξι μονάδων επεξεργασίας 

που έχει στην κατοχή του  ο Δήμος 
των Δελφών. 

Ο κύριος Δρακάκης ζήτησε από τον 
Δήμαρχο και όλα τα σχετικά έγγραφα, 
δηλ. τιμολόγια, μεταφορικές, συμβά-
σεις κ.α., τα οποία, ωστόσο, είναι πολύ 
αμφίβολο αν… υπάρχουν και, πόσω 
μάλλον, αν θα δοθούν, αν, για να το 
πούμε αλλιώς, είναι…για κοινή θέα…

Καταγγελία για εκπομπή δυσοσμίας 
στον κόλπο της Ιτέας

Το δεύτερο κείμενο αφορά την 
κατάθεση που έδωσε ο ίδιος στο Λιμε-
ναρχείο Ιτέας, τον Μάιο του 2018, 
ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες 
και καταγγελίες που έκαναν οι κάτοι-
κοι για την έντονη δυσοσμία που 
αναδυόταν από τον κόλπο της Ιτέας 
καθώς και για τη ρύπανση που είχε 
υποστεί από τα ανεπεξέργαστα λύμα-
τα που εκβάλλονταν στη θάλασσα… 

Τόσο ο ΒΙΟ.ΚΑ όσο και το 
αποχετευτικό της Ιτέας είχαν 
εξαρχής κατασκευαστικά λάθη

Στην εν λόγω κατάθεσή του υπενθυ-
μίζει -σε όσους δεν το γνωρίζουν- ότι 
το αποχετευτικό σύστημα της Ιτέας 
όσο και ο Βιολογικός της Καθαρισμός 
έχουν κατασκευαστεί πριν από…τριά-
ντα χρόνια (!). Το δυστύχημα, ωστό-
σο, δεν είναι τόσο η παλαιότητά τους 
όσο ότι ευθύς εξαρχής παρουσίασαν 
κατασκευαστικά λάθη, με αποτέλεσμα, 
έκτοτε, και τα δυο έργα να μην λει-

τουργούν αποτελεσματικά…Ο κύριος 
Δρακάκης το απέδωσε στην αδιαφορία 
των ιθυνόντων να αποκαταστήσουν 
το πρόβλημα. Μία μικρή αναλαμπή 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατα-
γράφηκε το 2010, οπότε και τα δυο 
έργα λειτουργούσαν, έστω και κακήν 
κακώς, αλλά συντηρούνταν, βρε αδερ-
φέ, έστω και υποτυπωδώς… Στον ΒΙΟ-
ΚΑ, μάλιστα, υπήρχε σε καθημερινή 
βάση και προσωπικό επίβλεψης… 

Από το 2011 και μετά άρχισε η 
κατρακύλα χωρίς επιστροφή

Και πάνω που φαινόταν ότι…το 
τραίνο θα έμπαινε στις ράγες του, το 
2011 ήρθε το πρώτο μεγάλο ταρα-
κούνημα… Οι βλάβες στο αποχετευ-
τικό ήταν πάρα πολλές και, μάλιστα, 
ίδιας μορφής  και επαναλαμβανό-
μενες στα ίδια σημεία… Ούτε ματια-
σμένα να τα είχαν τα έργα αυτά…Από 
την άλλη, όπως καταγράφει ο κύριος 
Δρακάκης, κι ο ΒΙΟΚΑ απαξιώθη-
κε σιγά – σιγά παντελώς, οπότε και 
το προσωπικό επίβλεψης και συντή-
ρησης εξαναγκάστηκε να κάνει δου-
λειές γενικών καθηκόντων, για να…
τα βγάλει πέρα. 

Ο κύριος Δρακάκης καταγγέλλει 
ότι η ευθύνη για τη μη επιδιόρθω-
ση του προβλήματος βαραίνει εξ ημι-
σείας και τη νυν και την παρελθούσα 
δημοτική αρχή. Διότι και οι δυο ηγε-
σίες άφησαν τον ΒΙΟΚΑ Ιτέας στην 
τύχη του, να αποδιαρθρωθεί πλή-
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ρως, να ρημάξει… Τα απόβλητα δεν 
υφίστανται τη σωστή επεξεργασία, 
οπότε η παραγόμενη… λάσπη πρέ-
πει ή να μεταφερθεί επειγόντως σε 
κάποιον ΧΥΤΑ ή να χρησιμοποιη-
θεί για αγροτική χρήση… Εξυπακού-
εται, φυσικά, ότι τίποτα από τα δύο 
δεν γίνεται, ενώ αυτό που σίγουρα 
αντενδείκνυται είναι να…τα ξαναρί-
ξουμε στη θάλασσα! Κι όμως, τα λύμα-
τα εκτρέπονται εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, μέσω ενός ειδικού σωλήνα, 
προς τον κόλπο της Ιτέας, επιβαρύ-
νοντας με τόνους βοθρολυμάτων το 
θαλάσσιο οικοσύστημα και ρυπαίνο-
ντάς το ανεπιστρεπτί… 

Στις λεκάνες εναπόθεσης του ΒΙΟ.
ΚΑ Ιτέας βρίσκεις…  
ψόφια σκυλιά και γάτες!

Όποιος, απ’ την άλλη, τολμήσει να 
επισκεφτεί τον βιολογικό καθαρισμό, 
θα… τον πιάσει σίγουρα η καρδιά του 
με το θέαμα που θα αντικρίσει, αφού 
οι λεκάνες, που είναι για την εναπόθε-
ση λάσπης, όχι μόνο δεν έχουν πάνω 
τους ιλύ (δηλ. λάσπη), αλλά είναι… χορ-
ταριασμένες και γεμάτες από…ψόφια 
σκυλιά και γάτες! Τόσο αποκαρδιω-
τικό είναι το θέαμα πια μέσα στην 
εγκατάσταση…Άρα, αν αυτά ισχύουν 
μέσα στη μονάδα, δεν θα πρέπει να 
διερωτάται κανείς για το τι συμβαί-
νει…έξω από αυτήν! Όλα όσα βιώνει, 
φαντάζουν φυσιολογικά μετά…

Η ένταξη του ΒΙΟ.ΚΑ στο ΕΣΠΑ 
ήταν άνευ αντικρίσματος…

Το δεύτερο κείμενο του κύριου 
Δρακάκη κλείνει με άλλη μία απο-
γοητευτική πραγματικότητα… Μας 
υπενθυμίζει ότι το 2011 ο ΒΙΟΚΑ 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με στόχο όχι 
να αποκαταστήσει τα χρόνια προβλή-
ματα που τον ταλαιπωρούν και τον 
έχουν «γονατίσει» όσο για…την ανα-
βάθμισή του (Πως την εννοούν τώρα 
αυτή την πολυφορεμένη έννοια, «είναι 
αλλού παπά ευαγγέλιο»!)… Δυστυχώς,  
όμως, έχουν κιόλας παρέλθει επτά χρό-
νια, χωρίς να έχει γίνει ακόμη τίπο-
τα προς αυτή την κατεύθυνση…Της 
αναβάθμισης, εννοούμε…

Όσο δε για το αποχετευτικό, ας 
μην μιλήσουμε καλύτερα… Ο κύριος 
Δρακάκης απορεί και εξίσταται πώς 
είναι δυνατόν να επιδιώκει η δημο-
τική αρχή την επίλυση του ενός μόνο 
προβλήματος, χωρίς, παράλληλα, να 
επιδεικνύει μέριμνα και για το άλλο, 
αφού πρόκειται για δυο…συγκοινω-
νούντα δοχεία… 

«Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω…»
Τις απαντήσεις αυτές καλούνται, 

δυστυχώς, να τις δώσουν όλοι εκεί-
νοι που κρατούν τα σκήπτρα της τοπι-
κής κοινωνίας… Όσο εκείνοι εμμένουν 
να στρουθοκαμηλίζουν ή να επιδίδο-

νται σε πολιτικά τερτίπια, λύσεις δεν 
πρόκειται ποτέ να δοθούν, πόσω μάλ-
λον που να αναπαύσουν τους δημό-
τες από αυτές τις χάσκουσες πληγές… 
Αλήθεια, πότε, επιτέλους, οι δημοτικοί 
άρχοντες θα φιλοτιμηθούν να αφου-
γκραστούν τις πραγματικές ανάγκες 
των συνδημοτών τους; 

Γιατί τους θυμούνται μόνο κατά 
την προεκλογική περίοδο και όλο το 
υπόλοιπο διάστημα της θητείας τους…
τους γράφουν στα  παλιά τους τα υπο-
δήματα; Ο κύριος Δρακάκης τα λέει 
έξω από τα δόντια…Και καλά κάνει! 
«Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω»… Σε 
διαφορετική περίπτωση, τον λόγο θα 
πρέπει να τον πάρουν στις δικαστι-
κές αίθουσες… οι εισαγγελείς και στις 
εκλογές…ο λαός… Άλλη λύση –όπως 
και ανοχή- δεν υφίσταται πια... Ποια 
άλλα… «όπλα» μας μένουν; 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται  
η δικαστική διερεύνηση…

Στις 24 του Σεπτέμβρη αυτού, στο 
Μονομελές Πλημμελιοδικείο Άμφισ-
σας, έχει οριστεί να γίνει η δικάσιμος 
εναντίον του προέδρου του Πανελ-
λήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευ-
νών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), κυρίου Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη, για παράβαση του 
άρθρου 191 του Π.Κ., για διασπορά 
ψευδών ειδήσεων (όσα κατήγγειλε 
για το νερό της Ιτέας και του Γαλα-
ξιδίου), και του 362-363  του Π.Κ., 
για συκοφαντική δυσφήμιση (κατά 
του δημάρχου των Δελφών). 

Εδώ βέβαια έχει συμβεί το εξής 
αλλόκοτο! Ενώ η Εισαγγελέας Περι-
βάλλοντος της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αθηνών διαβίβασε εντός τριών 
ημερών την καταγγελία – αναφορά 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για την τέλεση αξιόποι-
νων πράξεων εις βάρος του Δημάρ-

χου Δελφών στον αντιεισαγγελέα 
του Πρωτοδικείου Άμφισσας (λόγω 
του κατ’ επείγοντος χαρακτήρα της 
καταγγελίας αυτής, μιας και διέτρεχε 
άμεσο κίνδυνο η υγεία των πολιτών), 
εκείνος δεν  διέταξε, ως όφειλε, επεί-
γουσα προκαταρκτική εξέταση, αλλά, 
,αντ’ αυτού, διέταξε επείγουσα προ-
καταρκτική εξέταση για άλλη υπό-
θεση, μεταγενέστερης έγκλησης του 
Δημάρχου Δελφών, που αφορούσε, 
όπως αναφέραμε στην προηγούμε-
νη παράγραφο, το αδίκημα της δια-
σποράς ψευδών ειδήσεων, λες και η…
συκοφάντηση ενός προσώπου είναι 
πρώτιστη προτεραιότητα έναντι της 
Δημόσιας Υγείας! 

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
κος Χριστοδουλάκης κλήθηκε από τον 
αντιεισαγγελέα Άμφισσας με επεί-
γουσα κλήση, για να δώσει εξηγή-
σεις ενώπιόν του για την εις βάρος 
του (του προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
έγκληση. 

Τέτοια σπουδή, ωστόσο, δεν επέ-
δειξε ούτε κατά διάνοια στην εντολή 
που του εστάλη από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου 
να εξετάσει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων των εργαστηρίων του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  (αλλά και της ΒΙΟLΑΒ, 
της γνωστής εταιρείας, που διαθέτει 
χημικά και μικροβιολογικά εργαστή-
ρια έρευνας) για το νερό ανθρώπι-
νης κατανάλωσης, που κατέδειξαν ότι 
όλα τα δείγματα είχαν ξεπεράσει το 
όριο σε παθογόνα μικρόβια (κολοβα-
κτηριοειδή, E. Coli, εντερόκοκκοι)… 

Ο αντιεισαγγελέας Άμφισσας, 
όμως, κωλυσιέργησε και για μία 
ακόμη αναφορά- καταγγελία, που 
είχε κάνει για το ίδιο θέμα ο Δημο-
τικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών, 
Παναγιώτης Μέγγος, η οποία βασί-

στηκε σε αυτοψία, που είχε πραγ-
ματοποιήσει μαζί με τον Σύμβουλο 
του Τοπικού Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Ιτέας, κο Αναστά-
σιο Μέγγο, στην οποία διαπίστωσαν 
λύματα στην περιοχή των Δελφών… 

Ο κος Μέγγος είχε ζητήσει στην 
αναφορά – καταγγελία του από τον 
Εισαγγελέα Άμφισσας να παραγγείλει 
αυτοψία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 
ελέγχου και να επιβληθούν διοικητι-
κά πρόστιμα, καθώς και να ασκηθεί 
ποινική δίωξη στους υπεύθυνους 
για την εκβολή λυμάτων εντός της Α  
Ζώνης του Δελφικού Τοπίου, δίπλα 
στο Αρχαίο Μονοπάτι των Δελφών, 
κοντά σε χώρο ανασκαφών, με αποτέ-
λεσμα την καταστροφή τμήματος του 
αρχαίου μονοπατιού από μακροχρόνια 
ροή λυμάτων εντός αυτού και πιθανή 
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα… 

Αλήθεια, γιατί ο αντιεισαγγελέας 
αδιαφόρησε παντελώς να προχωρή-
σει, ως όφειλε, και τις δύο καταγγελίες 
(του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και του κου Παναγιώ-
τη Μέγγου); Πώς εξηγείται τέτοια…
απίθανη σύμπτωση;

Ωστόσο, εκκρεμούν δυο ακόμη 
δικαστήρια, που έχουν αναβληθεί και 
συσχετίζονται μεταξύ τους, αφού και 
τα δυο παραπέμπουν τους κατηγορού-
μενους Ε. Μαντώρο, Δ. Καραγιάννη 
και Μ. Ανδρεοπούλου, αντιδημάρ-
χους του Δήμου Δελφών, στο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Άμφισσας, για 
να δικαστούν με την κατηγορία ότι 
από το 2014 έως και τις 10.2.2016 
προκάλεσαν με πρόθεση και παράλει-
ψή τους υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος, αν και είχαν ιδιαίτερη νομική 
υποχρέωση, βάσει του νόμου και της 
ιδιότητάς τους, να την εμποδίσουν, 
όπως αναφέρεται στο εκδοθέν κατη-
γορητήριο.
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Ιδιαίτερα ανησυχητικό 
είναι το νέο αρνητικό 
ρεκόρ που «έσπασε» η 

ανθρωπότητα, και δεν είναι 
άλλο από την 1 Αυγούστου 
2018, η ημερομηνία που σύμ-
φωνα με το WWF έχουμε 
εξαντλήσει τους πόρους που 
η Γη έχει τη δυνατότητα να 
μας παρέχει για όλο το έτος. 
Έως την 1η Αυγούστου «χρη-
σιμοποιήσαμε περισσότερα 
δέντρα, νερό, καλλιεργήσιμα 
εδάφη και ψάρια απ’ όσα η 
Γη μπορεί να μας παράσχει 
μέσα σ’ ένα χρόνο για να τρα-
φούμε, να στεγαστούμε και να 
μετακινηθούμε και εκπέμπου-
με περισσότερο άνθρακα απ’ 
όσον μπορούν να απορροφή-
σουν οι ωκεανοί και τα δάση» 
εξηγεί η Βαλερί Γκραμόν.

Αυτό το θλιβερό ετήσιο 
ρεκόρ, μετατίθεται κάθε χρό-
νο και νωρίτερα, κρούοντας το 
καμπανάκι του κινδύνου όλο 
και πιο δυνατά! Δεδομένου 
δε, ότι η «ημέρα υπέρβασης» 
άρχισε να προσδιορίζεται στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, 
όπου τότε η ημέρα-μηδέν είχε 

οριστεί η 29η Δεκεμβρίου, 
πριν 20 χρόνια, το 1997 η 
αντίστοιχη ημερομηνία ήταν 
στα τέλη Σεπτέμβρη, ενώ το 
2017 ήταν στις 3 Αυγούστου. 
Δυστυχώς όπως διαπιστώνε-
ται, η ανθρωπότητα χρησι-
μοποιεί τη φύση 1,7 φορές 
γρηγορότερα από τον ρυθμό 
με τον οποίο τα οικοσυστή-
ματα μπορούν να αναπλη-
ρώσουν τις απώλειες (στην 
περίπτωση των Ελλήνων 2,5 
φορές ταχύτερα). Χαρακτη-
ριστικό είναι πως αν όλοι 
ζούσαν όπως οι Έλληνες, θα 
χρειαζόμασταν 2,5 πλανήτες 
για να συνεχίσουμε να ζούμε 
με τον ίδιο τρόπο!!!!

Το οικολογικό αποτύπω-
μα της κάθε χώρας διαφέρει 
και πρέπει να ληφθεί σοβα-
ρά υπόψη. Για παράδειγμα 
μικρές χώρες με μικρό πληθυ-
σμό, όπως το Λουξεμβούργο 
ή το Κατάρ, έχουν εξαιρετικά 
ισχυρό αποτύπωμα, ενώ σε 
περίπτωση που το σύνολο της 
ανθρωπότητας ακολουθούσε 
τον ίδιο τρόπο ζωής, η «ημέ-
ρα υπέρβασης» θα ερχόταν 

από 9-19 Φεβρουαρίου, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
κ. Πιερ Κανέ. Στην αντίπερα 
όχθη συναντάμε το Βιετνάμ, 
όπου η ημερομηνία υπέρβα-
σης είναι η 21η Δεκεμβρίου. 
Έντονη ανησυχία εξέφρασε 
ο κ. Κανέ, για τη νέα άνοδο 
εκπομπών CO2 σε παγκόσμιο 
επίπεδο το 2017, έπειτα από 
σταθεροποίηση 3 ετών. 

Προτάσεις για μελλοντι-
κές λύσεις αποτελούν:

• Η επανεξέταση του τρό-
που με τον οποίο διαμορφώ-
νονται χωροταξικά οι πόλεις, 

• Η ανάπτυξη και προώ-
θηση της πράσινης ενέργειας, 

• Η μάχη κατά της σπα-
τάλης των τροφίμων και της 
υπερκατανάλωσης κρέατος, 

• Ο περιορισμός της δημο-
γραφικής επέκτασης.

Πηγή: http://stogiatro.gr  
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. σαράντα 

χρόνια με την οικολογική 
συνείδηση που το διακα-
τέχει, έχει επανειλημμένα 
διατυπώσει με παρεμβά-
σεις, τη δική του θέση για 
τα αυθαίρετα και την αχαλί-

νωτη αναλγησία των αρχών 
που λειτουργούν κομματικά 
και ψηφοθηρικά με απο-
τέλεσμα, να μπαζώνονται 
τα ρέματα, να ρυπαίνο-
νται και να μολύνονται τα 
επιφανειακά και υπόγεια 
νερά, ακόμη δε να έχουμε 
ως βάση της ενεργειακής 
πολιτικής ορυκτά καύσι-
μα (λιγνίτες – πετρέλαια).

Η εξάντληση των φυσι-
κών μας πόρων, όπως 
αναφέρεται στο αποπρο-
σανατολιστικό δημοσίευμα, 
επειδή παίρνει σαν γνώ-
μονα συγκεκριμένες πηγές, 
ενώ θα έπρεπε να λαμβάνει 
υπόψη του και τα τεράστια 
αποθέματα ορυκτών στο 
υπέδαφος της χώρας μας, 
που δυστυχώς για πολλούς 
λόγους δεν αξιοποιούνται 
( ευγενή μέταλλα, μεταλ-
λεύματα διάφορα) που θα 
μπορούσαν να ανταλλαγούν 
με τα ρυπογόνα (λιγνίτης 
κ.α.), ούτως ώστε τότε δε 
θα συζητούσαμε για 2,5 
φορές- τελείως παραπλα-
νητικό – αλλά για 0,5 το 

μέγιστο.
Τι έχουν κάνει όλοι 

αυτοί οι διεθνείς οργα-
νισμοί για τα παραπάνω; 
Τίποτε απολύτως, οι διαπι-
στώσεις είναι πολύ εύκο-
λες. Να πείσουμε και να 
πιέσουμε τους κρατούντες 
είναι το δύσκολο.

Για ποια πράσινη ενέρ-
γεια συζητάτε κύριοι του 
WWF, όταν στη χώρα μας 
αλλά και σε όλον τον πλανή-
τη ακόμη αντλούν ορυκτά 
καύσιμα 75% και αφήνουν 
τις ΑΠΕ στο μόλις 8-10% 
(στην Ελλάδα 5% με τόση 
ηλιοφάνεια και άνεμο).

Όταν το 80% της ελλη-
νικής κρεατοφαγίας, το 
εισάγουμε με βομβαρδι-
σμένα Ολλανδικά – Γαλλι-
κά χοιρινά και μοσχάρια, 
απαξιώνοντας την Ελλη-
νική κτηνοτροφία;

Το 2030 ο πληθυσμός 
στη χώρα μας θα είναι 8 
εκατομμύρια από 11,5 που 
είναι σήμερα, πόσο άλλο 
να το περιορίσουμε; Κατα-
ντήσαμε χώρα…γερόντων.

Η απληστία και η μονόπλευρη ενεργειακή 
πολιτική καταστρέφουν τον πλανήτη

1η Αυγούστου 2018 εξαντλήθηκαν οι πόροι της Γης για το 2018. Με «πίστωση» θα ζήσουμε μέχρι το τέλος του έτους.
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Τέλη του περασμέ-
νου Ιούλη, στις 
25 του μηνός 

για την ακρίβεια, επι-
στημονικό συνερ-
γείο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
πραγματοποίησε 
-για τρίτη φορά μέσα 
στο 2018!- μετρήσεις 
των δεικτών ρύπανσης 
του Σαρανταπόταμου και 
είκοσι ενός (21) παραλιών του 
Σκαραμαγκά, του Ασπροπύργου και 
της Ελευσίνας. Τα δείγματα απεστάλη-
σαν προς επεξεργασία στα πιστοποι-
ημένα εργαστήρια του κέντρου μας. 

Δυστυχώς, το κακό…τρίτωσε! Τα 
αποτελέσματα ήταν -για ακόμη μία 
φορά, το τονίζουμε!- αποκαρδιωτι-
κά (βλ. συνημμένους πίνακες αποτε-
λεσμάτων)… 

Το μικροβιακό φορτίο σε αρκε-
τά σημεία της ευρύτερης περιοχής 
είναι τέτοιο, που καθιστά τις παραλίες 
ακατάλληλες για κολύμβηση! Επιπλέ-
ον, το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, 
τα φωσφορικά ιόντα (Ρ2Ο5) και τα 
νιτρικά, (pH  και D.O), είναι σε πολ-
λές περιοχές αρκετά πάνω από τα επι-
τρεπόμενα όρια…

Αναρωτιόμαστε, ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε., τι 
μέτρα έχουν λάβει οι ιθύνοντες, από 
τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, κύριο Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή, μέχρι τους δημάρχους των 
προαναφερθέντων δήμων και τους 
διευθύνοντες συμβούλους ή προέ-
δρους μεγάλων εργοστασίων, που 
εδρεύουν στην περιοχή;

Δεν αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί 
οι κύριοι ότι τα βιομηχανικά απόβλη-
τα έχουν ρυπάνει το θαλάσσιο οικο-
σύστημα σε τόσο επικίνδυνο βαθμό, 
που το βιοτικό επίπεδο και η ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων έχουν επιβα-
ρυνθεί και υποβαθμιστεί στο μέγιστο 
βαθμό; Δηλαδή, τι άλλο περιμένουν 
να γίνει, προκειμένου να αναχαιτι-
στεί και να αντιμετωπιστεί, έστω και 
όψιμα πια, η υφιστάμενη ρυπαντική 
κατάσταση;

Δεν γνωρίζουν (ή κάνουν πως δεν 
γνωρίζουν) ότι το 85% των βιομηχα-
νιών και των βιοτεχνιών της περιο-
χής δεν επεξεργάζεται καθόλου τα 

βιομηχανικά του απόβλητα; Από αυτό 
και μόνο, τι περιμένουν να συμβεί; 
Δεν θα μολυνθούν ανεπιστρεπτί οι… 
θάλασσές μας, που είναι και θάλασ-
σες όλων των κατοίκων της Δυτικής 
Αττικής, αλλά κι όλου του λεκανοπε-
δίου (και επ’ ουδενί μόνο…δικές τους, 
όπως νομίζουν);  

Αν, αγαπητοί κύριοι, συνυπολο-
γίσετε, εκτός των άκρως ανησυχητι-
κών πορισμάτων των μετρήσεων του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., και την επιβαρυμένη επι-
δημιολογία της ευρύτερης περιοχής, 
τότε θα πρέπει να ανασηκωθείτε από 
τις καρέκλες σας και να ανασκουμπω-
θείτε το ταχύτερο δυνατό! Αρκεί να 
σας θυμίσουμε ένα πράγμα μόνο: οι 
περιοχές της Μάνδρας, του Ασπρο-
πύργου και της Ελευσίνας είναι, σύμ-
φωνα με τις επιστημονικές εκθέσεις 
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, οι πρώτες σε κρού-
σματα λοιμώξεων από τον ιό του δυτι-
κού Νείλου πανελλαδικά! Ούτε αυτό 
σας λέει κάτι; Μήπως οφείλεται, άρα-
γε, και στις βιομηχανικές δραστηρι-
ότητες που αναπτύσσονται σε αυτές, 
εκτός, φυσικά, και από την επιβάρυν-
ση που προκαλείται, ούτως ή άλλως, 
από τις παράνομες αστικές συνδέσεις 
της ευρύτερης περιοχής του Θριάσι-
ου Πεδίου; 

Στα πλαίσια αυτά, βασισμένοι στο 
αίσθημα ευθύνης που μας χαρακτη-
ρίζει ως φορέα εδώ και σαράντα χρό-

νια, που δραστηριοποιούμαστε στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της δημό-
σιας υγείας, θα θέλαμε να προτείνουμε 
προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους (και 
αυτουργούς;) της προαναφερθείσας 
κατάστασης τα εξής:

1. Να συνδράμουν παντί τρόπω 
την ημερίδα που δρομολογεί να οργα-
νώσει το κέντρο μας το τρίτο δεκα-
ήμερο του Σεπτέμβρη και το πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτώβρη, με θέμα: «Η 
υφιστάμενη ρυπαντική κατάσταση». 
Η ημερίδα αυτή θα καλέσει ειδικούς 
επιστήμονες και άλλους φορείς της 
Τ.Α., οι οποίοι θα προτείνουν -με τεκ-
μηριωμένα και εξακριβωμένα στοι-
χεία- προτάσεις σχετικά με το πώς 
θα αποκατασταθεί περιβαλλοντικά 
η ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου 
Πεδίου, πόσω μάλλον το παραλιακό 
μέτωπο από τον Σκαραμαγκά μέχρι 
τη Νέα Πέραμο.

2. Να ενισχύσουν τις πολυποίκιλες 
δράσεις που αναπτύσσει με τις δικές 
του δυνάμεις το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., προκειμέ-
νου οι αγώνες του -να διασώσει ό,τι 
έχει απομείνει ακόμη όρθιο σ’ αυτή 
τη χώρα- να εδραιωθούν και να τελε-
σφορήσουν.

3. Να προωθήσουν στενότερες 
συνεργασίες με το κέντρο μας, προ-
κειμένου το τελευταίο να οργανώσει 
ενημερωτικές και οπτικοακουστικές 
παρουσιάσεις τόσο στο γενικό πληθυ-

σμό όσο και στα σχολεία της περιοχής. 
Οι παρουσιάσεις αυτές θα αφορούν 
την κατατόπιση των πολιτών και των 
μαθητών πάνω στα ανεπιθύμητα ενδε-
χόμενα ενός βιομηχανικού ατυχήμα-
τος, όπως την πρόκληση πυρκαγιάς 
ή άλλων αποπνικτικών φαινομένων, 
ή στις οδούς διαφυγής, που μπορούν 
να αναζητήσουν σε τέτοιες δύσκολες 
στιγμές κ.λπ.

4. Να οργανώσουν -σε συνεργα-
σία με το κέντρο μας- ομάδα επεξερ-
γασίας ενός μοντέλου διαφυγής, που 
να μπορούν να το υιοθετήσουν όσοι 
διαβιούν ή εργάζονται καθημερι-
νά στη βιομηχανική ζώνη της Μάν-
δρας Αττικής.

Η Δυτική Αθήνα αργοσβήνει και 
οι κρατούντες, σε συμπαιγνία με τους 
ρυπαίνοντες, παριστάνουν τους ανή-
ξερους, λες και δεν τους καίγεται καρ-
φί! Ας κάνουν, όμως, τον κόπο να 
ρίξουν μια ματιά στις μετρήσεις που 
διενήργησε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. τον Ιούλη 
και θα τους κοπεί αμέσως ο βήχας! 
Γιατί αν το αμελήσουν, την επόμενη 
φορά που θα ανακινήσει το θέμα το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., θα βρεθούν απολογούμενοι 
-είτε για τις πράξεις τους είτε για τις 
παραλείψεις τους- σε κάποια αίθου-
σα δικαστηρίου. 

Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
δεν επιθυμούν στο…πολύ βάθος να 
μας φτάσουν ως εκεί…

Η 
ΠΟΛΙΤΕIΑ 

ΤΙ ΚAΝΕΙ;

Και οι τρεις δειγματοληψίες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μέσα στο 2018  
κατέδειξαν πολύ υψηλούς δείκτες ρύπανσης…

Η θάλασσα των Δήμων Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου και Μάνδρας  

είναι ανησυχητικά μολυσμένη!
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Αθήνα 23/8/2018
Αρ.: Πρωτ.9072
Προς τους
1) κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή  Υπ. Ν-ΝΠ
2) κ. Νικόλαο Μελετίου  Δήμαρχο Ασπρόπυργου
3) κ. Γεώργιο Τσουκαλά Δήμαρχο Ελευσίνας
4) κ. Ευστάθιο Τσοτσορό Πρόεδρο & Δ. Σύμβου-
λο ΕΛΠΕ
5) κ. Απόστολο ΒακάκηΠρόεδρο Jumbo
6) κ. Κων/νο Αγγελόπουλο Δ.ΣύμβολοΧαλιβουργικής
7) κ. Γιάννης Αληγιζάκης Δ. Σύμβουλο ΕΛΙΝ
8) Διοικητικά στελέχη “ESHA”
9) Διοικητικά στελέχη “MyTransTranscontainer”

Κύριε Υπουργέ, κύριοι Δήμαρχοι, 
κύριοι πρόεδροι και διευθύνοντες 
σύμβουλοι,

Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων του εδώ και σαράντα χρό-
νια που λειτουργεί, πραγματοποίησε 
για τρίτη φορά μέσα στο 2018 δειγμα-
τοληψίες  και αναλύσεις στην θαλάσ-
σια περιοχή των Δήμων Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου και Μάνδρας.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνα-
κα διαπιστώνεται ότι η περιοχή είναι 
ανησυχητικά ρυπασμένη-μολυσμένη 
με αποτέλεσμα το θαλάσσιο οικοσύ-
στημα να υπολειτουργεί εξαιτίας αφε-
νός των βιομηχανικών αποβλήτων κι 
αφετέρου των αστικών παράνομων 
συνδέσεων της ευρύτερης περιοχής 
του Θριάσιου πεδίου.

Το ΠΑΚΟΕ με αίσθημα ευθύνης 
κι από την σαραντόχρονη εμπειρία 
και γνώση του σας ενημερώνειγια 
τα ακόλουθα: 

α) Από τις παραλιακές σαράντα 
δύο βιομηχανίες και βιοτεχνίες της 
ευρύτερης περιοχής το 85% δεν κάνει 
επεξεργασία των βιομηχανικών απο-
βλήτων.

β) Δυστυχώς το μικροβιακό φορτίο 
σε αρκετά σημεία (συνημμένος πίνα-
κας) είναι ακατάλληλο για κολύμβηση 
(σε περιοχές που επιτρέπεται).

γ) Το χημικα απαιτούμενο οξυγό-
νο, τα φωσφορικά ιόντα (P2O5), και 
τα νιτρικά, pHκαιD.O, είναι σε αρκε-
τές περιοχές πάνω από τα επιτρεπό-
μενα όρια.

δ) με δεδομένο ότι επιδημιολογι-
κά η δυτική Αττική (Μέγαρα, Ελευ-
σίνα, Ασπρόπυργος) παρουσιάζει τα 
περισσότερα κρούσματα λοιμώξεων σε 
ολόκληρη την Ελλάδα από τον ιό του 
δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την εβδο-
μαδιαία έκθεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. όπως 
αυτή ανακοινώθηκε στις 16/08/2018, 
ουσιαστικά επιβεβαιώνονται όλες οι 
συστάσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διαχρονικά 
προς τους αρμόδιους φορείς. 

ε) Γενικά η περιοχή θεωρείται ρυπα-

ντικά και μολυσματικά επιβαρυμένη. 
Βέβαια αυτό δικαιολογείται από τις 
ανάλογες δραστηριότητες σε αυτή, 
αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέ-
πει να λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα για την εξυγίανση της.

Και σας προτείνει τα παρακάτω:
1) Το ΠΑΚΟΕ το τρίτο δεκαήμε-

ρο του Σεπτεμβρίου και το πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα πραγ-
ματοποιήσει ημερίδα με θέμα « Η 
υφιστάμενη ρυπαντική κατάσταση 
» όπου θα παρουσιασθούν από επι-
στημονικούς και άλλους φορείς της 
Τ.Α στοιχεία που θα βοηθήσουν να 
εξαχθούν συμπεράσματα και προτά-
σεις για το Θριάσιο πεδίο και ιδιαίτε-
ρα για το παραλιακό μέτωποαπό τον 

Σκαραμαγκά μέχρι και την Πέραμο.
2) Το ΠΑΚΟΕ επειδή πιστεύει στην 

αρχή  «Ο ρυπαίνων πληρώνει» αφενός 
και αφετέρου ότι οι κανόνες για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν 
την κινητήρια δύναμη για την πολυ-
σύνθετη λειτουργία του ( λειτουργία 
εργαστηρίων, έκδοση μηνιαίας ογδο-
ντασέλιδης εφημερίδας,λειτουργία 
ενημερωτικής ιστοσελίδας, facebook, 
λειτουργία εθελοντικών ομάδων έρευ-
νας, συνέδρια, ημερίδες.κ.α).Οικο-
δράσεις σε σχολεία-λαχανόκηπους, 
ΑΠΕ, οικολογικές εκδρομές, παρα-
γωγή βίντεο και ντοκιμαντέρ, κα.  Για 
αυτά όλα σας ζητάμε να ενισχύσετε 
τις προσπάθειες του ΠΑΚΟΕ, επει-
δή πιστεύουμε στις οικολογικές σας 

ευαισθησίες.
3) Επίσης σας προτείνουμε να 

γίνουν από το ΠΑΚΟΕ σε συνεργα-
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 
γενικό πληθυσμό και στα σχολεία ενη-
μερωτικές οπτικοακουστικές παρουσι-
άσεις για το ενδεχόμενο βιομηχανικού 
ατυχήματος με συνέπεια πυρκαγιά, 
αποπνικτικά φαινόμενα, διόδους δια-
φυγής κ.α.

4) Να οργανωθεί ομάδα επεξερ-
γασίας μοντέλου διαφυγής ιδιαίτε-
ρα στην περιοχή της βιομηχανικής 
ζώνης Μάνδρας Αττικής.

Μετά από αυτά θα θέλαμε άμεσα 
απαντήσεις σε όλα τα προτεινόμενα 
και την ανταπόκριση σας στην υπ’ 
αριθμόν δύο πρόταση μας. 

Επιστολή Καταγγελία του προέδρου του ΠΑΚΟΕ  
για τη ρύπανση των θαλασσών του δήμου Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου και Μάνδρας (Δυτική Αττική)
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml ΚΑΤΑΛ-

ΛΗΛΟ 
(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΟ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 

κοπράνων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 1177 Ελευσίνα. Παραλία. Πλατεία Λιμανάκι (απέναντι  Αρμόλοι café ) 330 6 44 Α

2 1178 Ελευσίνα. Παραλία. ( βλέποντας την θάλασσα  - Δεξιά στα 50 μέτρα από το JAMBO.) 288 0 8 Α

3 1179 Ελευσίνα. Παραλία. ( βλέποντας την θάλασσα  - αριστερά  στα 20 μέτρα από το JAMBO.) 310 0 97 Α

4 1185 Ελευσίνα. Παραλία. Χαλυβουργική (στο τέλος της οδού Μόλου, αριστερά) 332 6 16 Α

5 1186 Ελευσίνα. Παραλία. Χαλυβουργική (στο τέλος της οδού Μόλου, δεξιά) 300 6 50 Α

6 1187 Ελευσίνα. Παραλία. Από το σημείο εκβολής μικρού ποταμιού στην θάλασσα. Δεξιά οδού Μόλου 196 102 140 Α

7 1188 Ελευσίνα. Παραλία. (απέναντι από το εργοστάσιο ESHA) 150 6 42 Κ

8 1189 Ασπρόπυργος. Παραλία. (απέναντι από την ψαροταβέρνα Φώτης και Ηλίας) 206 4 0 Κ

9 1190 Ασπρόπυργος. Παραλία. (απέναντι από την ψαροταβέρνα «Παράδεισος », γωνία οδού Κέρκυρας 
και Σαμοθράκης  ) 291 0 20 Α

10 1191 Ασπρόπυργος. Παραλία (απέναντι από την ψαροταβέρνα «ο Λευτέρης ») 264 4 84 Α

11 1192 Ασπρόπυργος. Παραλία. Απέναντι από την πινακίδα «ΣΙΔΕΝΟΡ. Χάλυβας Οπλισμού Ανώτερης 
Ποιότητας SD.» 108 2 30 Κ

12 1193 Ασπρόπυργος. Παραλία. (βλέποντας την θάλασσα – αριστερά από το εργοστάσιο ΕΛIΝ) 252 0 2 Α

13 1194 Ασπρόπυργος. Παραλία. (βλέποντας την θάλασσα – δεξιά από το εργοστάσιο ΕΛIΝ) 50 0 84 Κ

14 1195 Ασπρόπυργος. Παραλία. (βλέποντας την θάλασσα – αριστερά από τα Ελληνικά Πετρέλαια. 
Διυλιστήρια Ασπροπύργου. )  110 16 130 Α

15 1196 Ασπρόπυργος. Παραλία. Ελληνικά Πετρέλαια. Διυλιστήρια Ασπροπύργου(βλέποντας την θάλασσα – 
30 μέτρα δεξιά του σημείου 19, στην πορεία από αριστερά προς τα δεξιά)  104 4 89 Κ

16 1197 Ασπρόπυργος. Παραλία. (βλέποντας την θάλασσα – 30 μέτρα δεξιά από το σημείο 20, στην πορεία 
από αριστερά προς τα δεξιά)  277 84 65 Α

17 1198 Ασπρόπυργος. Παραλία. (βλέποντας την θάλασσα – 40 μέτρα δεξιά από το σημείο 21, στην πορεία 
από αριστερά προς τα δεξιά) 308 4 69 Α

18 1199 Ασπρόπυργος. Παραλία. (στο τέλος του Εργοστασίου  Ελληνικά Πετρέλαια ) 180 36 40 Κ

19 1120 Σκαραμαγκάς.  (απέναντι από τα Τούνελ ) 308 54 Α

20 1201 Σκαραμαγκάς.  (απέναντι από τα Τούνελ.   20 μέτρα δεξιά από το σημείο 24) 298 4 0 Α

21 1202 Σκαραμαγκάς.  Αριστερά από Μεταφορική Εταιρεία. «My trans TRANSCONTAINER » Πρακτορεία.   346 82 0 Α

22 1203 Σκαραμαγκάς.  Μεταφορική Εταιρεία. «My trans TRANSCONTAINER » Πρακτορεία. βλέποντας την 
θάλασσα – 40 μέτρα παρακάτω από το σημείο 26, στην πορεία από αριστερά προς τα δεξιά 196 6 0 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την 
Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 
46399/1357/1986.

250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:   Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας  Θέσεων Δειγματοληψίας στις 25/ 07 / 2018, από τις παραλίες του Σκαραμαγκά, Ασπροπύργου και Ελευσίνας 

και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε Θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας  Θέσεων Δειγματοληψίας στις 25/ 07 / 2018, από το ποτάμι  Σαρανταπόταμος  της Ελευσίνας και 

Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε επιφανειακά νερά με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια 

κοπράνων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 1180 Ελευσίνα. Σαρανταπόταμος.  Πινακίδα «περιφέρεια Αττικής. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 - 
2020   » 142 214 120

2 1181 Ελευσίνα. Σαρανταπόταμος.  Κατά μήκος της γέφυρας. 10 μέτρα από το σημείο  Νο. 4 80 230 126

3 1182 Ελευσίνα. Σαρανταπόταμος.  Κατά μήκος της γέφυρας. 10 μέτρα από το σημείο  Νο. 5 102 196 140

4 1183 Ελευσίνα. Σαρανταπόταμος.   Κατά μήκος της γέφυρας. 10 μέτρα από το σημείο  Νο. 6 106 62 127

5 1184 Ελευσίνα. Σαρανταπόταμος. Κατά μήκος της γέφυρας. 10  μέτρα από το σημείο  Νο. 7 198 108 176

Οδηγία 2000/60/ΕΚ  Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:   Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.
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Δωρεάν σπιρομετρήσεις και πλή-
ρη έλεγχο της αναπνευστικής λει-
τουργίας σε θύματα των φονικών 
πυρκαγιών που έπληξαν την Αττι-
κή προσφέρει το Ερευνητικό Εργα-
στήριο του George D. Behrakis, της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας 
και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 

Όλοι όσοι εκτέθηκαν σε φωτιά 
ή καπνό, είτε έχουν ιστορικό ανα-
πνευστικής νόσου είτε όχι, μπορούν 
να προγραμματίσουν πλήρη έλεγχο, 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυν-
ση. Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε 
παραπεμπτικό, βιβλιάριο ή κάποιο 
άλλο δικαιολογητικό.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει: 
Δωρεάν σπιρομέτρηση ή και ακό-

μη λεπτομερέστερος λειτουργικός 
έλεγχος της αναπνοής σε κάθε πυρό-
πληκτο, που εμφανίζει συμπτωματο-
λογία από το αναπνευστικό σύστημα. 
Η δυνατότητα σπιρομετρικού ελέγχου 
και εκτίμησης από ειδικό πνευμονο-
λόγο, παρέχεται με ένα απλό τηλεφώ-
νημα στο 2106470056 χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
καμία άλλη διαδικασία. Η εξέταση 
θα διενεργείται στις εγκαταστάσεις 

του Εργαστηρίου στην οδό Ηπίτου 
17 Β στην Πλάκα και το ραντεβού 
θα γίνεται με απόλυτη προτεραιό-
τητα, πάντοτε όμως μετά από τηλε-
φωνική επικοινωνία.

Για αξιολόγηση του επιπέδου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πλη-
γείσες περιοχές τίθεται στην διάθεση 
των αρμοδίων αρχών ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυνα-
μικό του Εργαστηρίου, που παρέχει 
την δυνατότητα 24ωρης καταγραφής 

της συγκέντρωσης μικροσωματιδια-
κών ρύπων σε σημεία που θα υπο-
δειχθούν αρμοδίως.

Επίσης συνιστάται η προφυλακτι-
κή χρήση στοματορινικής μάσκας σε 
όσους επισκέπτονται ή εργάζονται 
στις πληγείσες περιοχές, καθώς και 
η εισπνοή από την μύτη, η ανατομία 
της οποίας συμβάλλει στην κατακρά-
τηση ρύπων και στην προστασία του 
αναπνευστικού συστήματος.

Για να προγραμματίσετε την επί-

σκεψή σας ή αν χρειάζεστε περαι-
τέρων πληροφορίες επικοινωνήστε: 

Τηλ.: 210-647-0056 ή 210 600 
9800 εσωτ. 3113 or 3109

e-mail: info@researchlab.gr
Διεύθυνση: Ηπίτου 17Β στην 

Πλάκα, Τ. Κ.: 10557 πολύ κοντά στον 
σταθμό μετρό του Συντάγματος

Πηγή: http://stogiatro.gr 
Όλα αυτά πολύ καλά. Το 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μέτρησε ραδιενέργεια 
και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΙΝΕΤΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΕΧΕΙ!! ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ

Γέμισαν «τσούχτρες» οι ακτές του Ωρωπού
Από την αρχή της ακτής του Μαρκόπουλου Ωρωπού μέχρι και την Ποσει-

δωνία, την Κυριακή 26  Αυγούστου από το μεσημέρι  και μετά, γέμισαν οι 
ακτές «τσούχτρες» του είδους «melania». Αυτό είναι αφενός απόδειξη διά-
χυσης βοθρολυμάτων στην περιοχή εξαιτίας της ανυπαρξίας αποχετευτικού 
συστήματος και αφετέρου από τα πλεούμενα σκάφη. ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ.
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Από τα τέλη του περα-
σμένου Ιούλη,  το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. , στα πλαί-

σια των επισταμένων ελέγχων 
που διεξάγει ανά την επικρά-
τεια, για να εξακριβώσει την 
περιβαλλοντική κατάσταση 
μιας περιοχής -είτε με αφορ-
μή τις καταγγελίες που του 
γίνονται είτε χωρίς- ανακά-
λυψε μεγάλες ποσότητες 
τοξικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων να εκβάλλουν 
σε πολυσύχναστους δρό-
μους του Δήμου Διονύσου! 

Το θέαμα ήταν άκρως απο-
κρουστικό. Η αποφορά και οι 
δυσάρεστες οσμές που εξέ-
πεμπαν έκαναν τη περιδιά-
βαση των οδών ανυπόφορη. 
Παντού έβλεπες βοθρολύ-
ματα διάσπαρτα εδώ και 
εκεί... Όλοι οι διαβάτες κοι-
τούσαν ξαφνιασμένοι το θέα-
μα, αλλά κανείς δεν γνώριζε 
να πει  κάτι συγκεκριμένο για 
τις εκροές των πηγών ρύπαν-
σης και τις αιτίες πρόκλησής 
της. Εικασίες μόνο άκουγες. 

Και επειδή δεν νοείται ένας 
από τους ωραιότερους δήμους 
της ανατολικής Αττικής, με 
τόσο πλούσια βιοποικιλότη-
τα και πανίδα, να ξεπέφτει 
σε αυτό το…μαύρο χάλι, το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αποφάσισε να βρει 
την άκρη του νήματος και 
να πάρει την κατάσταση στα 
χέρια του. 

Στην έρευνά μας γρήγορα 
διαπιστώσαμε το εξής εξω-
φρενικό και πέρα για πέρα 
αδιανόητο ͘ καταρχάς, όλοι 
όσοι ζούμε και κινούμαστε 
στο λεκανοπέδιο, γνωρίζου-
με ότι ο ποταμός Κηφισός 
διακλαδίζεται σε μικρά και 
μεγάλα ρέματα. Ένα από τα 
πιο μεγάλα και δημοφιλή 
του ρέματα είναι αυτό του 
Κρυονερίου, που διαχωρί-
ζει τον οικιστικό ιστό από 
τη βιομηχανική ζώνη της 
πόλεως.

Αυτή, όμως, είναι και η 
ατυχία, που, αυτομάτως, συνι-

στά και την καταδίκη του… Ότι 
μέσα στα νερά του εκβάλ-
λουν τα απόβλητά τους…
δεκάδες βιομηχανικές μονά-
δες! Μόλις το διαπιστώσαμε 
αυτό, πέσαμε απ’ τα σύννε-
φα και ξεκινήσαμε αμέσως 
μια εκστρατεία διαφώτισης 
και ενημέρωσης των δημο-
τών, απευθυνόμενοι πρωτί-
στως στον πρώτο άρχοντα 
της πόλης, τον κύριο Διονύ-
σιο Ζαμάνη. Φυσικά, προτού 
επιδιώξουμε μια συνάντηση 
μαζί του, στείλαμε άμεσα επι-
στημονικό μας συνεργείο στην 
περιοχή, για να πάρει δείγμα-
τα νερού από διάφορα σημεία 
του ρέματος του Κρυονερίου 
και να τα στείλει για ανάλυ-
ση στα πιστοποιημένα εργα-
στήριά μας.

Επειδή ο λαός λέει ότι «η 
καλή μέρα από το πρωί φαί-
νεται», στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου πολιτευτή, η 
μέρα…δεν ξεκίνησε και τόσο 
καλά… Ενώ δηλαδή,  μας 
είχε κλείσει ραντεβού στις 

25/7, για να τον κατατοπί-
σουμε σχετικά με το οξύ 
αυτό πρόβλημα και να προ-
γραμματίσουμε μια σειρά 
από δράσεις για την κατα-
στολή του, ο δήμαρχος το 
ανέβαλε και…κράτησε απο-
στάσεις…

 Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αναγκά-
στηκε να του στείλει επι-
στολή (συνημμένη στο 
παρόν άρθρο), με ημερο-
μηνία 30/7/2018, όπου του 
έκρουε τον κώδωνα του 
κινδύνου και με αποδείξεις 
πλέον (φωτογραφική απει-
κόνιση του προβλήματος και 
συνημμένος πίνακας αποτε-
λεσμάτων των δειγματοληπτι-
κών μετρήσεων του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
σε οκτώ σημεία του ρέματος 
του Κρυονερίου). Τα πορί-
σματα των εργαστηριακών 
αναλύσεων του κέντρου 
μας ήταν άκρως ανησυχη-
τικά, για να μην πούμε…
απογοητευτικά, και ικανά να 
«βγάλουν…» τον οποιονδήποτε 
ευαισθητοποιημένο άνθρωπο 

«…από τη βολή» του, μέχρι και 
να τον… ταρακουνήσουν κιό-
λας, πόσω μάλλον αν μιλάμε 
και για δημοτικό παράγοντα! 
Τα δείγματα ήταν γεμάτα 
κολοβακτηρίδια, εντερόκ-
κους και E. coli! Άρα, εγκυ-
μονεί μεγάλος κίνδυνος να 
ρυπανθεί η ευρύτερη περι-
οχή και να μολυνθεί μέχρι 
και ο πληθυσμός, που ζει ή 
μετακινείται από και προς 
τον δήμο Διονύσου!

Τελικά, με τα πολλά, κατορ-
θώσαμε να τον συναντήσου-
με στα γραφεία του και να του 
εξηγήσουμε με πάσα λεπτομέ-
ρεια πώς έχει το πρόβλημα… 
Αρχικά, έδειξε να έχει καλές 
προθέσεις και, μάλιστα, σε 
βαθμό που πρότεινε στο 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και προσωπικά 
στον πρόεδρό του, κύριο 
Παναγιώτη Χριστοδουλά-
κη, να του καταθέσουν μια 
εμπεριστατωμένη πρότα-
ση επίλυσης του «καυτού» 
αυτού προβλήματος. 

Εξυπακούεται ότι το κέντρο 

μας έπιασε αμέσως δουλειά.  
Ωστόσο, η μία συγκλονιστι-
κή αποκάλυψη, μας οδήγη-
σε, έπειτα και σε άλλη και, 
ύστερα, σε άλλη και πάει 
λέγοντας! Μετά από πολλές, 
λοιπόν, επιτόπιες επισκέ-
ψεις εθελοντικών ομάδων 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και αυτοψί-
ες στην ευρύτερη περιοχή 
διαπιστώθηκε ότι όχι  μία, 
όχι δύο, αλλά, κρατηθείτε, 
…86 (!) επιχειρήσεις παρο-
χετεύουν τα απόβλητά τους 
στο ρεύμα του Κρυονερίου 
! 41 στον Άγιο Στέφανο, 
7 στην Άνοιξη και 38 στο 
Κρυονέρι! Ο αριθμός αυτός 
είναι πολύ μεγάλος, απίστευ-
τα υψηλός, για να εφησυχάζει 
κάποιος, και άκρως απαγο-
ρευτικός, για να κωλυσιεργεί! 

Γι’ αυτό, σε νέα επιστο-
λή (επίσης συνημμένη στο 
παρόν άρθρο), που απηύθυ-
νε στον δήμαρχο του δήμου 
Διονύσου, με ημερομηνία 
22/8/2018, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
πρότεινε την ανάληψη των 

ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΟΥ… ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΤΕ;

ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
-ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ- ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΑΝΤΑ!
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παρακάτω δράσεων:
1.τη λεπτομερειακή αποτύπωση 

του ρέματος Άνοιξης – Κρυονερίου, 
καθώς και άλλων δύο, που ανιχνεύ-
τηκαν από τις ομάδες εργασίας του 
κέντρου μας.

2.την πραγματοποίηση επιτόπιων 
φυσικοχημικών μετρήσεων και χημι-
κών – μικροβιολογικών παραμέτρων 
στο εργαστήριό μας, για να προσδι-
οριστεί η φύση των αποβλήτων και 
των πηγών τους, που εκβάλλουν ανε-
πεξέργαστα σε κεντρικούς δρόμους 
του Δήμου και των γύρω περιοχών, 
υποσκάπτοντας επικίνδυνα τη δημό-
σια υγεία (τα μολυσμένα ρέματα δια-
σπείρουν χιλιάδες εστίες μικροβίων 
ή άλλων νοσογόνων χημικών ενώσε-
ων), το οικοσύστημα και, αναπόδρα-
στα, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 
που γειτνιάζουν με τα ρέματα αυτά.

3.τον καθαρισμό των συγκεκρι-
μένων ρεμάτων με τον καταλληλότε-
ρο για την περίσταση εξοπλισμό. Ο 
τελευταίος συνήθως διατίθεται από 
τους δήμους, σε διαφορετική περί-
πτωση ενοικιάζεται.

4.την τοποθέτηση πινακίδων στις 
εξόδους εκροής των πηγών ρύπαν-
σης και την ταυτόχρονη υπόμνηση 
-τόσο από το Δήμο όσο και από το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε.-  στα εργοστάσια που ρυπαί-
νουν, να λάβουν άμεσα τα ενδεικνυό-
μενα μέτρα επεξεργασίας και διάθεσης 
των αποβλήτων τους.

5.την πιλοτική εφαρμογή του πρώ-
του σταδίου του προαναφερόμενου 
καθαρισμού σε μήκος ενός χιλιομέ-
τρου, στα σημεία που θα αξιολογη-
θούν ως τα πλέον επείγοντα.

Στον δήμαρχο του Διονύσου επι-
σημάνθηκε επίσης ότι, για τη διεκ-
περαίωση του έργου, θα χρειαστούν 
πέντε εθελοντές του ΚΕΚ – ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

και τρεις  -τέσσερις μισθωμένοι εργά-
τες. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι στον 
προϋπολογισμό του έργου θα πρέπει 
να συνυπολογιστεί και το κόστος των 
αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων 
μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την οικονο-
μικοτεχνική μελέτη που συνέταξε το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., το συνολικό κόστος των 
μισθωμένων εργατών και των αναλώ-
σιμων υλικών θα ανέλθει στο ποσό των 
είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ, 
εκ των οποίων τις είκοσι χιλιάδες θα 
τις καταβάλει ο Δήμος του Διονύσου 
και τις υπόλοιπες οκτώ χιλιάδες, ως 
δωρεά, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο χρόνος υλοποίησής του έργου θα 
είναι ένας μήνας από την υπογραφή 
της σύμβασης ανάθεσης του έργου.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., εδώ και σαράντα χρό-

νια, αγωνίζεται με σθένος και συνέπεια 
για την προάσπιση των δικαιωμά-
των του περιβάλλοντος και της δημό-
σια υγείας των πολιτών. Φροντίζει, 
ωστόσο, να δρα και να μεσολαβεί 
κυρίως προληπτικά, για ναμην ανα-
γκάζεται «να…τρέχει» εκ των υστέ-
ρων «…και να μην φτάνει» μετά… 

Θυμίσαμε στον δήμαρχο το κακό 
που συνέβη τον πρόσφατο Ιούλιο με 
τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, 
επειδή κάποιοι άνθρωποι, που διέθε-
ταν καίρια πόστα στη διοίκηση -όπως 
αυτός τώρα- αμέλησαν να κινητοποι-
ηθούν έγκαιρα ή αδράνησαν την ώρα 
του ολέθρου ή υποτίμησαν το πρό-
βλημα από γνωστική ανεπάρκεια και 
οχαδερφισμό ή, ενδεχομένως, υπερε-
κτίμησαν τις δικές του δυνατότητες  

κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ… Τα αποτελέσματα, 
όμως, της νοοτροπίας τους αυτής 
τα ζήσαμε, τα ακούσαμε, τα είδαμε… 
Άκρως ντροπιαστικά και θλιβερά για 
τους κρατούντες… Το πάθημα, επομέ-
νως, δεν πρέπει, επιτέλους, να γίνει 
και μάθημα κάποια στιγμή; 

Τέλος,  γνωστοποιήσαμε στον 
δήμαρχο ότι οι μετεωρολογικές προ-
βλέψεις για τον Σεπτέμβριο μιλούσαν 
για άστατα καιρικά φαινόμενα… Οπό-
τε, όφειλε να κινηθεί όσο γινόταν πιο 
μεθοδικά και άμεσα, για τη διενέρ-
γεια των περαιτέρω βημάτων πάνω 
στο θέμα… Όμως, μέχρι σήμερα, ο 
δήμαρχος του Διονύσου επιλέγει 
την αποχή και τη σιωπή…

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα, πολύ 
σύντομα, «θα δώσει» ξανά «σήματα 
ζωής» και θα ανταποκριθεί στις προ-
τάσεις που του υποβάλαμε…Διότι δεν 
καταπίνει έτσι εύκολα τη γλώσσα του 
κάποιος,  όταν, μάλιστα, τον βοηθάς 
να βγάλει το φίδι από την τρύπα ή 
του ζητάς μια τυπική έγκριση, απλώς 
και μόνο, για «να βάλεις μπροστά τις 
μηχανές»…

Ένας μήνας έχει περίπου περά-
σει από την ημέρα που του στείλα-
με τη δεύτερη επιστολή…Έκτοτε, 
ούτε φωνή, ούτε ακρόαση! Δήμαρ-
χε, βγες στα τηλέφωνα και πες μας τι 
σκοπεύεις να κάνεις! Διότι «κύλησε 
αρκετό νερό πια στο αυλάκι»… Εξυ-
πηρετεί σε κάτι η περαιτέρω αναβο-
λή στην ανάληψη δράσεων; Είτε «ναι» 
είτε «όχι», απάντησε, βγες και πες κάτι!

Διότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεν προτίθεται να 
μείνει για πολύ καιρό ακόμη με σταυ-
ρωμένα τα χέρια! Μας θες στο πλευ-
ρό σου ή μας προτιμάς αντίκρυ σου;  

Η επιλογή -όπως και η ευθύ-
νη- να ξέρεις είναι αποκλειστικά 
δική σου!

Αθήνα: 30/7/2018
Αρ.Πρωτ: 9064
ΠΡΟΣ: τoν
Κύριο Διονύση Ζαμάνη
Δήμαρχος Διονύσου 
Κύριε Δήμαρχε, 
Πέρασε σχεδόν εβδομάδα που ακυρώσατε το ραντεβού που είχαμε 

στις 25/7 για να συζητήσουμε και να βρούμε λύση στο οξυμένο κοινωνικό 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, στον Δήμο σας με τοξικά και επικίνδυνα από-
βλητα , να υπάρχουν δίπλα σε πολυσύχναστους δρόμους (βλέπε εικόνες).

Επειδή το θέμα αυτό εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο ρύπανσης και μολύν-
σεων του πληθυσμού, γι’ αυτό πήραμε δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν 
στο πιστοποιημένο εργαστήριο μας και αποδείχθηκε ότι βρίθουν κολο-
βακτηριδίων, εντερόκοκκων και  E.coli. (Συνημμένος πίνακας).

Εξαιτίας αυτού ζητάμε άμεσα ραντεβού (Παρασκευή 11:00πμ), ώστε 
να προωθήσουμε εάν το επιθυμείτε το θέμα στην περιφέρεια και στον 
εισαγγελέα περιβάλλοντος. 

Περιμένουμε άμεσα την απάντηση σας. 
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης  Μύρωνας Φασουλάκης 
 Πανεπιστημιακός Αγγειοχειρουργός 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ώρα

δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu / 100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια 

κοπράνων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

14 1169 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Αριστερά)  286 39 123

15 1140 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Αριστερά, στα 5μέρα)  306 200 179

16 1171 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά, απέναντι  651 ΑΒΥΠ)  140 109 125

17 1172 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά  651 ΑΒΥΠ)  175 157 15

18 1173 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά από 651 ΑΒΥΠ)  220 6 25

19 1174 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά 651 ΑΒΥΠ)  226 0 0

20 1175 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά 651 ΑΒΥΠ)  130 59 35

21 1176 Άγιος Στέφανος.  Απέναντι από Εταιρεία FIRST Dama (γωνία). 278 6 12

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. 250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.

 Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 23/07/2018 από το Ποτάμι στον  Άγιο Στέφανο και Αποτελεσμάτων 
Μικροβιολογικής Ανάλυσης με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF)
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1 1169 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Αριστερά)  286 39 123

2 1140 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Αριστερά, στα 5μέρα)  306 200 179

3 1171 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά, απέναντι  651 ΑΒΥΠ)  140 109 125

4 1172 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά  651 ΑΒΥΠ)  175 157 15

5 1173 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά από 651 ΑΒΥΠ)  220 6 25

6 1174 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά 651 ΑΒΥΠ)  226 0 0

7 1175 Άγιος Στέφανος. 8η Στάση Κρυονερίου. Κάτω από την Γέφυρα (Δεξιά 651 ΑΒΥΠ)  130 59 35

8 1176 Άγιος Στέφανος.  Απέναντι από Εταιρεία FIRST Dama (γωνία). 278 6 12
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την. Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» , ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας 
των υδάτων κολύμβησης και ΚΥΑ 46399/1352/86

250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 23/07/2018 και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης νερού  

σε Ρέμα Κρυονερίου και σε επιφανειακά νερά με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια 

κοπράνων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

ΠΡΟΣ: κ. Διονύσιο Ζαμάνη Αθήνα: 22/8/201
Δήμαρχο Διονύσου Αρ.Πρωτ.: 9068

Κύριε Δήμαρχε,
σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.: 9064/30-7-2018 

εγγράφου που σας στείλαμε, της συζήτησης που 
είχαμε στα γραφεία σας και της απάντησής σας 
με το από 9/08/2018 email, σας γνωρίζουμε και 
σας προτείνουμε τα παρακάτω:

Α. Σας γνωρίζουμε:
Το ιστορικό των πυρκαγιών στον Δήμο σας και 

τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Ανατολική 
Αττική όπου ανήκει και ο Δήμος σας, με ανεξί-
τηλα σημάδια των απανθρακωμένων και πνιγμέ-
νων συνανθρώπων μας, μας ανησυχούν έντονα, 
γιατί πιστεύουμε ότι επιτέλους πρέπει να ξεκινή-
σει η ορθολογιστική και οργανωμένη τακτοποίη-
ση πολλών θεμάτων που έφεραν την Ανατολική 
Αττική σ’ αυτό το «χάλι».

Τα αδιάσειστα στοιχεία που έχουμε συλλέξει 
από επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις με τις 
εθελοντικές ομάδες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (από τις 72 επι-
χειρήσεις οι 41 στον Αγ. Στέφανο, από τις 10 οι 
7 στην Άνοιξη και από τις 98 οι 38 στο Κρυονέ-
ρι, παράγουν απόβλητα) μας δίνουν τη δυνατό-
τητα να σας προτείνουμε τα παρακάτω:

Β. Σας προτείνουμε:
Τη μελέτη-εφαρμογή των παρακάτω:
την αποτύπωση με λεπτομέρειες του ρέματος 

Άνοιξης-Κρυονερίου και άλλων δύο που διαπι-
στώσαμε με την ομάδα εργασίας του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

την πραγματοποίηση επιτόπιων φυσικοχημι-
κών μετρήσεων και χημικών-μικροβιολογικών 
παραμέτρων στο εργαστήριο, για να προσδιορί-
σουμε τη φύση των αποβλήτων και των πηγών 
τους που δυστυχώς «τρέχουν» ανεπεξέργαστα και 
ανενόχλητα σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου 
και των γύρω περιοχών με τεράστιες συνέπειες 
στη Δημόσια Υγεία (εστίες μικροβίων και άλλων 
νοσογόνων χημικών ενώσεων), την υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών σας.

τον καθαρισμό αυτών των ρεμάτων με εξοπλι-
σμό αφενός εάν υπάρχει στο Δήμο και αφετέρου 
με αντίστοιχο ενοικιαζόμενο

 την τοποθέτηση πινακίδων στις εξόδους εκρο-
ής των πηγών ρύπανσης που θα εντοπισθούν 
στα προαναφερόμενα ρέματα και την ταυτόχρο-
νη υπόμνηση από το Δήμο σας και το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
σ’ αυτές να πάρουν σε «τακτό» χρονικό διάστη-
μα τα ανάλογα μέτρα επεξεργασίας και διάθεσης 
των αποβλήτων τους.

ο προαναφερόμενος καθαρισμός θα γίνει πιλο-
τικά στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής σε μήκος 
ενός (1) χιλιομέτρου, σε διάφορα επείγοντα, προ-
βληματικά σημεία.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον μη κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα του ΚΕΚ-ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και τις 
συμμετοχές πέντε (5) εθελοντών του και τριών-
τεσσάρων μισθωμένων εργατών και αφετέρου την 
άμεση αναγκαιότητα υλοποίησης των παραπάνω, 
με κόστος μόνο των αναλώσιμων υλικών για τα 
εργαστήρια κλπ και της πληρωμής των μισθωτών 
εργατών, σας προσδιορίζουμε ότι αυτό το κόστος 
θα ανέλθει στο ποσό των εικοσι οκτώ χιλιάδων 
(28.000) ευρώ με συμμετοχή του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. τις 
οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και του Δήμου σας 
τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι ένας μήνας από 
την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης έργου. 

Κύριε Δήμαρχε,
επειδή ο χρόνος όπως διαπιστώθηκε απ’ όλα 

τα μέχρι στιγμής συμβάντα, τουλάχιστον σε αυτό 
το καλοκαίρι, είναι εχθρός της πρόληψης, για αυτό 
ελπίζουμε εκτιμώντας αφενός την πραγματική σας 
ευθύνη για τους πολίτες και αφετέρου την διαί-
σθησή σας για την πρόληψη και όχι στηριζόμε-
νος στα πυροσβεστικά εκ των υστέρων μέτρα που 
θα είναι καταστρεπτικά για τη ζωή και το περι-
βάλλον στο Δήμο, ελπίζουμε στην άμεση θετι-
κή σας απάντηση για την προσπάθεια της λύσης 
των οξυμένων κοινωνικοπεριβαλλοντικών προ-
βλημάτων, εξαιτίας την άναρχης αφενός δόμη-
σης και αφετέρου της ανεξέλεγκτης βιομηχανικής 
«δήθεν» ανάπτυξης στην περιοχή. περιμένουμε 
άμεσα την απάντησή σας, επειδή ο Σεπτέμβριος 
προβλέπεται όχι ήπιος όπως τα προηγούμενα χρό-
νια, αλλά με πολλές μετεωρολογικές ανατροπές.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

 ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Μύρωνας Φασουλάκης
 Πανεπιστημιακός Αγγειοχειρούργος
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Τη δική της οπτική απέ-
ναντι στην πρόσφατη 
ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ για τις καμπάνες 
σε επιχειρήσεις γάλακτος και 
κρέατος, δίνει η Ομοσπον-
δία Κτηνοτροφικών Συλλό-
γων Θεσσαλίας.

Έτσι, σε επιστολή της προς 
τον υπουργό ΥΠΑΑΤ με θέμα 
τους ελέγχους που πρέπει 
να γίνουν στο αιγοπρόβειο 
γάλα και στα αμνοερίφια, η 
Ομοσπονδία αναφέρει συγκε-
κριμένα: «Mετά από τρεις 
επιστολές που σας είχαμε 
στείλει και ζητούσαμε στοι-
χεία για τους ελέγχους στο 
αιγοπρόβειο γάλα δεν πήρα-
με καμία απάντηση με απο-
τέλεσμα ακόμα και σήμερα οι 
τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα 
και στα αμνοερίφια να είναι 
καταστροφικές για τον έλληνα 
αιγοπροβατοτρόφο. Και ενώ 
εσείς ο ίδιος έχετε δηλώσει στο 
παρελθόν δημόσια ότι έλεγ-
χοι γίνονται έρχεται ο ίδιος 
ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να σας 
διαψεύσει και να επιβεβαιώ-
σει τους ισχυρισμούς μας για 
την πλήρη ανυπαρξία ελέγ-
χων. Πιο συγκεκριμένα μετά 
από συνεδρίαση του ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στις 12-7-
2018 υπήρξε ανακοίνωση 
στον ηλεκτρονικό τύπο στην 
οποία αναφέρεται ότι:

1) Επέβαλε πρόστιμο σε 
σαράντα μία (41) επιχειρή-
σεις παραγωγής, μεταποίη-
σης, τυποποίησης, διακίνησης 
και εμπορίας γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 
που δεν υπέβαλαν έγκαιρα ή 
καθόλου τη «Μηνιαία Δήλω-
ση Ισοζυγίου Γάλακτος» για 
μέρος ή όλο το έτος 2017.

2) Εισηγείται την αποστο-
λή πίνακα είκοσι τεσσάρων 
(24) επιχειρήσεων αγοραστών 
γάλακτος στη Δ/νση Αξιο-
ποίησης & Τεχνολογίας Τρο-
φίμων, Τμήμα Αξιοποίησης 
Γάλακτος & Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, προ-
κειμένου να τους επιβληθούν 
τα προβλεπόμενα πρόστιμα 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
ΚΥΑ 2038/133890/2.12.2015 
(ΦΕΚ 2711Β). Οι επιχειρή-
σεις αυτές δεν δήλωσαν, ως 

όφειλαν στοιχεία εισκομίσε-
ων αγελαδινού, πρόβειου ή/
και γίδινου γάλακτος κατά το 
χρονικό διάστημα Ιανουαρί-
ου – Δεκεμβρίου 2017.

Πού ήταν, κ. Αποστόλου, 
ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όλο το 
2017 και γιατί οι 24 επιχει-
ρήσεις αγοραστών γάλακτος 
για έναν ολόκληρο χρόνο έκα-
ναν πάρτι με ό,τι γάλα αυτοί 
εμπορεύονταν και επεξεργάζο-
νταν και εσείς σήμερα ενάμιση 
χρόνο μετά ανακαλύψατε ότι 
δεν έχουν δηλώσει καθόλου 
ποσότητες γάλακτος; Σύμφωνα 
με τον νόμο θα τους επιβλη-
θεί ένα πρόστιμο της τάξεως 
του 5% μέγιστο της αξίας του 
γάλακτος που διακίνησαν αν 
καταφέρετε και βρείτε πόσο 
γάλα αυτοί διακίνησαν. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα 
την γλυτώσουν με ένα μικρό 
πρόστιμο την ίδια στιγμή που 
καταστρέφεται ένας ολόκλη-
ρος κλάδος της αιγοπροβατο-

τροφίας. Σας ρωτάμε ευθέως:
• Είχαν αυτές οι εταιρείες 

την υποχρέωση της υποβολής 
«Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυ-
γίου Γάλακτος» και γιατί δεν 
τους ανακαλύψατε μετά τον 
πρώτο, τον δεύτερο, τον τρί-
το μήνα του 2017;

• Γιατί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ δεν κινήθηκε εναντίον 
τους εντός του 2017 όπου σας 
παραθέσαμε το πρόβλημα με 
δύο επιστολές για να μπορέ-
σουμε να σώσουμε τον κλά-
δο της αιγοπροβατοτροφίας 
και έκανε τα στραβά μάτια;

• Τώρα που ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται προς 
εσάς στο Υπουργείο την επι-
βολή κυρώσεων τι προτίθε-
στε να κάνετε;

Εμείς ως Ομοσπονδία 
κτηνοτροφικών συλλόγων & 
κτηνοτρόφων περιφέρειας 
Θεσσαλίας θεωρούμε:

ότι εταιρείες που διακι-
νούν, εμπορεύονται και εξερ-

γάζονται αιγοπρόβειο γάλα 
και δεν έχουν δηλώσει τις 
ποσότητες γάλακτος στον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για διά-
στημα μεγαλύτερο των τριών 
μηνών αυτόματα να κλείνουν.

Να μεγαλώσουν τα πρό-
στιμα για όσους δεν έχουν 
δηλώσει ποσότητες γάλακτος 
πέρα του μήνα σε ποσοστό επί 
του τζίρου αυτόματα μετά τον 
πρώτο μήνα.

Να δημοσιεύονται τα ονό-
ματα των εταιρειών που δεν 
καταθέτουν «Μηνιαία Δήλω-
ση Ισοζυγίου Γάλακτος».

Τέλος αφήσαμε τελευταίο 
το θέμα με τις ελληνοποιήσεις 
των αμνοεριφίων όπου και 
εδώ υπάρχει τρομερή καθυ-
στέρηση από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς. Εμείς ήμασταν 
που φωνάζαμε πριν το Πάσχα 
για την εντατικοποίηση των 
ελέγχων και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ τώρα θυμήθηκε να κάνει 
ελέγχους και βρήκε μόνο 730 

ξένα αμνοερίφια που έγιναν 
«ελληνικά» και έστειλε τον 
φάκελο στον εισαγγελέα. Το 
θέμα κ. Αποστόλου είναι να 
γίνονται οι έλεγχοι πριν από 
το Πάσχα και όχι τρεις μήνες 
μετά πιάσαμε έναν και τον 
στείλαμε στον εισαγγελέα απλά 
και μόνο για να δικαιολο-
γήσουμε ότι κάνουμε ελέγ-
χους. Και εδώ πρέπει όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς να 
ενημερώνουν και να ελέγ-
χουν το σύστημα «Άρτεμις» 
για να έχουμε αποτελέσμα-
τα και όσοι δεν το κάνουν 
να έχουν τις παραπάνω επι-
πτώσεις.

Θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι μας θέλετε στο επάγγελ-
μα κ. Αποστόλου γι’ αυτό στα-
ματήστε τις παραπλανητικές 
δηλώσεις, αλλάξτε την νομο-
θεσία, βάλτε αυστηρές ποινές 
και κάντε ελέγχους τώρα. Δεν 
είναι καιρός για λόγια παρά 
μόνο για πράξεις».

ΚΤΗΝΟΤΡOΦΟΙ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ:

Τα πρόστιμα του ΕΛΓΟ δεν αρκούν
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Το ρύζι καλλιεργείται σε 
ολόκληρο τον κόσμο 
πάνω από 10,000 χρό-

νια σε 113 χώρες και αποτελεί 
βασική τροφή για 3 δισεκα-
τομμύρια ανθρώπους.

Οι επιστήμονες θεωρούν 
ότι υπάρχουν 140,000 ποικι-
λίες καλλιεργημένου ρυζιού, 
αλλά κανείς δεν γνωρίζει τον 
πραγματικό αριθμό. Στην αρχι-
κή αναποφλοίωτη μορφή του 
το ρύζι βρίσκεται σε διάφορα 
χρώματα, όπως καφέ, κόκκι-
νο, μωβ και μαύρο.

Ρύζι, μέρος  
της Μεσογειακής μας 
Διατροφής

Ανήκει στη ομάδα των 
δημητριακών τα οποία απο-
τελούν τη βάση της διατρο-
φής μας. 

Στην πυραμίδα της διατρο-
φής το ρύζι συγκαταλέγεται 
μαζί με το ψωμί, τα ζυμαρικά 
και τα δημητριακά πρωϊνού 
στη βάση της πυραμίδας και 
καθημερινά πρέπει να κατα-
ναλώνουμε 6-11 μερίδες από 
αυτά (1 μερίδα αντιστοιχεί 
σε 1 φέτα ψωμί και ½ κού-
πα βρασμένο ρύζι, ζυμαρικά 
και δημητριακά).

Περιεκτικότητα του 
ρυζιού σε πρωτεΐνες

Το ρύζι περιέχει πρωτεΐ-
νη χαμηλής βιολογικής αξίας. 
Αυτό σημαίνει ότι η πρωτε-
ΐνη του ρυζιού δεν περιέχει 
όλα τα αμινοξέα που είναι 
απαραίτητα για την ομαλή 
λειτουργία του οργανισμού, 
όπως η πρωτεΐνη του αυγού. 

Η λυσίνη είναι το αμινο-
ξύ το οποίο λείπει από το 
ρύζι αλλά βρίσκεται σε μεγά-
λη ποσότητα στα όσπρια, ενώ 
είναι πλούσιο στο απαραίτη-
το αμινοξύ μεθειονίνη, στο 
οποίο δεν υπάρχει στα όσπρια, 
γι΄αυτό και ο συνδυασμός 
τους οδηγεί στην αλληλοσυ-
μπλήρωση.

Όταν λοιπόν το ρύζι συν-
δυάζεται με τα όσπρια, όπως 
το ρεβιθόρυζο ή το φακόρυζο 
που καταναλώνεται σε διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας, 
τότε συμπληρώνεται το προφίλ 

των αμινοξέων και αυξάνεται 
η βιολογική αξία της πρωτε-
ΐνης που παίρνουμε από το 
συγκεκριμένο γεύμα. 

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο: 
για μια έγκυο που δεν μπορεί 
να τρώει συνέχεια κρέας, ενώ 
χρειάζεται υψηλής βιολογικής 
αξίας πρωτείνη για την περί-

οδο της νηστείας, που λείπει 
το κρέας και τα προιόντα του 
από την διατροφή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα για όσους 
είναι αυστηρά χορτοφάγοι 
(vegan) για όσους περιορί-
ζεται η συχνή κατανάλωση 
κρέατος πχ δυσλιπιδιαίμίες, 
αυξημένη χοληστερόλη, αλλά 

θέλουν αν διατηρήσουν το 
μυϊκό ιστό τους για αθλητές 
που τους ενδιαφέρει να αυξή-
σουν τον μυϊκό ιστό.

Επίσης και τα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης όπως το 
κρέας και τα ψάρια μπορούν 
να συνδυαστούν με το ρύζι και 
να παρέχουν ποικιλά αμινοξέ-
ων και θρεπτικών συστατικών.

Καστανό ρύζι ή λευκό;  Γνωρίστε  
τα πάντα για τη διατροφή τους αξία!

Η διατροφική αξία του ρυζιού
Δείτε αναλυτικά τη διατροφική αξία ανά φλιτζάνι μαγειρεμένου 
ρυζιού ανά είδος, στον πίνακα που ακολουθεί:

 Λευκό 
ρύζι

Καστανό 
ρύζι

Άγριο 
ρύζι

Ρύζι 
Basmati

Ενέργεια (kcal): 242 218 166 214
Πρωτεΐνη (γρ): 4,43 4,52 6,54 5,33 
Ολικό λίπος (γρ): 0,39 1,62 0,56 0,00 
Υδατάνθρακες (γρ): 53 45 35 46
Φυτικές ίνες (γρ): 0,5 3,5 3,0 0,0 
Σάκχαρα (γρ): - - 1.20 0.00 
Ασβέστιο (mg): 6 20 5 0 
Σίδηρος (mg): 0,37 1,03 0,98 0,48 
Μαγνήσιο (mg): 24 86 52 -
Φώσφορος (mg): 69 150 134 -
Κάλιο (mg): 54 154 166 -
Νάτριο (mg): 0 2 5 0 
Ψευδάργυρος (mg): 0,78 1,21 2,20 - 
Θειαμίνη (mg): 0,037 0,199 0,085 - 
Ριβοφλαβίνη (mg): 0,030 0,023 0,143 - 
Νιασίνη (mg): 0,744 2,594 2,111 - 
Βιταμίνη Β6 (mg): 0,093 0,291 0,221 - 
Φολικό (μg): 4 8 43 - 
Βιταμίνη Β12 (μg): 0 0 0 - 
Βιταμίνη Α (μg): 0 0 0 0 
Βιταμίνη Ε (mg): - - 0,39 -
Βιταμίνη D (μg): - 0 0 - 
Βιταμίνη Κ (μg): - - 0,8 -
Χοληστερόλη (mg): 0 0 0 0 

Πηγή: Ndb.nal.usda.gov. 
*Για τα συστατικά με «-» δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.

Το ρύζι: μέρος  της παράδοσης
Για πολλούς πολιτισμούς το ρύζι αποτελεί μέρος της 

κουλτούρας και της παράδοσής τους. Διαφορετικοί πολι-
τισμοί έχουν διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τη 
γεύση, το χρώμα και την ποικιλία του ρυζιού που κατα-
ναλώνουν. Πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει τις δικές 
τους χαρακτηριστικές συνταγές με ρύζι, όπως:
• Το σούσι
• Το τηγανητό ρύζι (238 θερμίδες/ φλιτζάνι 137γρ)
• Η παέλια (760 θερμίδες/ φλιτζάνι 180γρ)
• Οι ρυζογκοφρέτες (35 θερμίδες/ τεμάχιο 10γρ)
• Το ριζότο (626 θερμίδες/ φλιτζάνι 180γρ)
• Τα φασόλια με ρύζι (230 θερμίδες/ μερίδα)
Όσον αφορά την ελληνική κουζίνα το ρύζι έχει εξέ-
χουσα θέση σε πιάτα όπως:
• Γεμιστά (132 θερμίδες/ 100γρ)
• Σπανακόρυζο (129 θερμίδες/ 100γρ)
• Όσπρια με ρύζι
• Ρυζόγαλο (106 θερμίδες/ 100γρ)

Επίσης υπάρχουν πολλά γλυκά και ζαχαρωτά που 
γίνονται με ρύζι.Έχει αποδειχθεί ότι για τους κατοίκους 
των αναπτυγμένων χωρών το ρύζι παρέχει το 27% της 
ενεργειακής τους κάλυψης. Το ρύζι αποτελεί την κυρι-
ότερη τροφή για 20 χώρες στην Ασία, 9 χώρες στην 
Αμερική και 8 στην ΑφρικήΤο ρύζι και τα προϊόντα του 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ψάθας και σχοι-
νιού, χαρτιού, καλλυντικών, υλικών συσκευασίας, ακό-
μη και οδοντόπαστας.
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Υδατάνθρακες  
στο ρύζι

Το ρύζι περιέχει σε ποσο-
στό 90% περίπου απλούς και 
σύνθετους υδατάνθρακες και 
είναι ελεύθερο από γλουτένη, 
τη βασική πρωτεΐνη των δημη-
τριακών. Για αυτό το λόγο μπο-
ρεί να καταναλωθεί από άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη, τη 
γνωστή κοιλιοκάκη.

Περιεκτικότητα του 
ρυζιού σε βιταμίνες

Όσον αφορά τα μικρο-θρε-
τικά συστατικά είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β. Από όλες τις υδατοδιαλυτές 
βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β το ρύζι, δεν περιέχει μόνο 
την Β12. Αντίθετα περιέχει 
σημαντικά ποσά από:
• Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη), που 
βοηθά στην καλή λειτουργία 
του καρδιαγγειακού και του 
νευρικού συστήματος.
• Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), 
που συμβάλλει στην καλύτερη 
ανάπτυξη, στην αναπαραγω-
γή και στο μεταβολισμό των 
υδατανθράκων.
• Βιταμίνη Β3 (νιασίνη) η 
οποία είναι απαραίτητη στην 
καλή λειτουργία του εγκεφάλου.
• Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό) 
συμβάλλει στην διατήρηση των 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.
• Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη), η 
οποία συμμετέχει στον μετα-
βολισμό των λιπών, των πρω-
τεϊνών και των υδατανθράκων.
• Βιταμίνη Β9 (φυλλικό οξύ), 
μια σημαντική βιταμίνη για 
το σχηματισμό των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και την αντιμε-
τώπιση της αναιμίας.

Ανόργανα συστατικά 
που περιέχονται στο 
ρύζι Κάλιο για το 
ισοζύγιο υγρών

Το κάλιο είναι σημαντικός 
ηλεκτρολύτης απαραίτητος για 
το ισοζύγιο των υγρών στον 
οργανισμό.

Μαγνήσιο και 
φωσφόρος για την 
υγεία των οστών

Το μαγνήσιο είναι συστατι-
κό των οστών και των δοντιών, 
ενώ παράλληλα είναι υπεύ-
θυνο για την ομαλή λειτουρ-
γία της καρδιάς, των νεύρων, 
των μυών και των οστών.Ο 
φώσφορος αποτελεί επίσης 
βασικό συστατικό των οστών 
και των δοντιών και επιπρο-

σθέτως συμβάλλει στην παρα-
γωγή ενέργειας και αποτελεί 
συστατικό του DNA.

Σίδηρος  
κατά της αναιμίας

Ο σίδηρος είναι απαραίτη-
τος για τη σύνθεση της αιμο-
σφαιρίνης και ορισμένων 
ενζύμων που είναι υπεύθυ-
να για τη μεταφορά οξυγό-
νου στα διάφορα όργανα και 
τους μύες.

Φυτικές ίνες για την 
υγεία του πεπτικού και 
της ευλυκαιμίας

Βρίσκονται κυρίως στο ανα-
ποφλοίωτο (καστανό) ρύζι. 
Είναι απαραίτητες για την 
καλή λειτουργία του πεπτικού 
και τη μείωση της χοληστερό-
λης στο αίμα. Επίσης, ρυθμί-
ζουν τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα, αυξάνοντας την γλυκαι-
μική απόκριση, προστατεύο-

ντας από την εμφάνιση του 
διαβήτη.

Το αναποφλοίωτο 
καστανό ρύζι

Το αναποφλοίωτο ρύζι 
είναι πλούσιο σε βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, όπως 
νιασίνη, θειαμίνη, ριβοφλα-
βίνη και σελήνιο. Η αιτία της 
έλλειψης της βιταμίνης θεια-
μίνης η οποία προκαλεί την 
ασθένεια μπέρι-μπέρι ανακα-
λύφθηκε το 1900 στην Άπω 
Ανατολή, όπου το ρύζι παρεί-
χε το 80-90% της ενεργεια-
κής πρόσληψης και επομένως 
αποτελούσε τη βασική πηγή 
θειαμίνης.Όταν αυξήθηκε η 
κατανάλωση αποφλοιωμένου 
ρυζιού το μπέρι-μπέρι εξαπλώ-
θηκε με τη μορφή επιδημίας.

Οι επιστήμονες πίστεψαν 
πως πρόκειται για κάποιο 
μικρόβιο και κατανάλωσαν 
χρόνο και κόπο μέχρι να ανα-

καλύψουν πως η αιτία δεν ήταν 
κάτι που υπήρχε στο περιβάλ-
λον αλλά κάτι που απουσίαζε. 
Έτσι το 1900 ένας θεραπευ-
τής της εποχής παρατήρησε 
μια παρόμοια ασθένεια με 
το μπέρι-μπέρι στα κοτόπου-
λα τα οποία τρέφονταν με το 
αποφλοιωμένο ρύζι. Όταν στα 
κοτόπουλα δίνονταν ο φλοιός 
από το ρύζι τότε τα κοτόπου-
λα θεραπεύονταν.

Το καφέ ρύζι και η 
πρόληψη ασθενειών

Το καφέ ρύζι συμβάλλει 
στην πρόληψη του καρκίνου 
του εντέρου και του κόλον 
μέσω των φυτικών ινών και του 
σεληνίου που περιέχει.Επίσης 
βοηθά στην πρόληψη των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων και 
στη διατήρηση ενός φυσιολο-
γικού σωματικού βάρους. Σε 
έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε στην Αμερική διαπιστώθη-
κε ότι το έλαιο που προέρχεται 
από το σπέρμα του ρυζιού μεί-
ωσε κατά 7% την LDL χολη-
στερόλη.Οι φυτικές ίνες του 
καφέ ρυζιού προφυλλάσουν 
επίσης από τη χολολιθίαση.
Παράλληλα, η κατανάλωση 
καστανού ρυζιού φαίνεται να 
σχετίζεται με μεγαλύτερη μεί-
ωση βάρους ειδικά από την 
περιοχή της μέσης και των 
γοφών, χαμηλότερη αρτηριακή 
πίεση και χαμηλότερους δεί-
κτες φλεγμονής.Το ρύζι (λευ-
κό και καστανό) δεν προκαλεί 
αλλεργίες. Είναι τροφή εύπε-
πτη και μπορεί να καταναλω-
θεί από όλους. Δεν περιέχει 
χοληστερόλη, αλάτι και λίπος.

Τι να προσέξετε κατά 
το μαγείρεμα του 
ρυζιού;

Καλό είναι να θυμάστε πως 
για κάθε φλιτζάνι μαγειρεμέ-
νου ρυζιού αντιστοιχεί 1/3 του 
φλιτζανιού ωμό ρύζι. Επίσης, 
για κάθε φλιτζάνι μακρύκοκ-

κο λευκό ρύζι χρησιμοποιήστε 
1½ -1¾ φλιτζάνι του νερού. Αν 
χρησιμοποιείτε καστανό ρύζι 
ίσως χρειαστεί να αυξήσετε 
την ποσότητα ενώ αν χρη-
σιμοποιείτε ρύζι με μικρότε-
ρους κόκκους ίσως χρειαστεί 
να μειώσετε την ποσότητα του 
νερού.Όσον αφορά το χρόνο 
παρασκευής του ρυζιού σε 
γενικές γραμμές το καστανό 
ρύζι απαιτεί εως και 3 φορές 
μεγαλύτερο χρόνο βρασμού. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση 
τόσο για τον χρόνο μαγειρέ-
ματος, όσο για την προσότητα 
νερού που πρέπει να προ-
σθέσετε, καλό είναι να συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα 
του προϊόντος.Τέλος, προσπα-
θήστε να περιορίστετε χρονικά 
τη θερμική επεξεργασία του 
σε 10-15’ ώστε να προσλάβε-
τε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρα θρεπτικά συστατικά καθώς 
φαίνεται πως η θερμική επε-
ξεργασία μείωνει τα αντιοξει-
δωτικά και τις ανθοκυανίνες 
του ρυζιού.

Μαγειρέψτε 
συνδυάζοντας  
το λευκό με  
το καστανό ρύζι

Ένα χρήσιμο tip είναι να 
προσθέσετε σε μια αναλογία 1:1 
καστανό με λευκό ρύζι, ώστε 
να μειώσετε το χρόνο μαγει-
ρέματος, άρα και την απώλεια 
θερμοευαίσθητων θρεπτικών 
συστατικών (κυρίως από το 
σύμπλεγμα των βιταμινών Β 
και του σελληνίου), καθώς και 
να πετύχετε την αύξηση της 
ποσότητας των φυτικών ινών 
που θα καταναλώσετε (υψηλό-
τερο επίπεδο κορεσμού, μεγα-
λύτερη ευγλυκαιμία).Επιπλέον, 
σύμφωνα με μία μελέτη ανα-
σκόπησης του 2012 η αντι-
κατάσταση ενός τρίτου της 
μερίδας του λευκού ρυζιού με 
καστανό μειώνει κατά 16% τον 
κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη.

Μπορείτε να ακούσετε 
περισσότερα για το ρύζι και 
τη διατροφική του αξία στο 
ηχητικό απόσπασμα που ακο-
λουθεί:

Συμπερασματικά
Το ρύζι αποτελεί μια πολύ 

καλή τροφή για τον άνθρωπο. 
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει ένα 
από τα μεγαλύτερα ποσοστά 
μακροζωίας στον κόσμο αφού 
ένας μέσος Ιάπωνας τρώει 90 
κιλά ρυζιού ετησίως.

Καφέ vs Λευκό Ρύζι
Η διαφορά του καφέ και του λευκού ρυζιού δε βρίσκε-

ται μόνο στο χρώμα. Το ρύζι περιέχει πολλά στρώματα. 
Για την παραγωγή του καφέ ρυζιού αφαιρείται μόνο το 
εξωτερικό στρώμα, ο φλοιός. 

Αυτή η διαδικασία είναι η λιγότερο καταστρεπτική για 
τη διατροφική αξία του ρυζιού και εμποδίζει την απώ-
λεια των θρεπτικών συστατικών που συμβαίνει με την 
περαιτέρω επεξεργασία του ρυζιού. 

Αν το καφέ ρύζι αλεσθεί περισσότερο ώστε να αφαι-
ρεθεί το πίτυρο (περικάρπιο) και το σπέρμα (ο καρπός), 
το αποτέλεσμα είναι ένα λευκότερο ρύζι, το οποίο όμως 
έχει απογυμνωθεί από αρκετά θρεπτικά συστατικά. Το 
λευκό ρύζι παράγεται μετά από την αφαίρεση της εξω-
τερικής στοιβάδας του καρπού (περικάρπιο), η οποία 
περιέχει απαραίτητα λιπαρά οξέα.

Το καφέ ρύζι είναι τροφή πλούσια σε μαγγάνιο και 
καλή πηγή σεληνίου και μαγνησίου. Το άλεσμα του ρυζιού 
για την παραγωγή του λευκού καταστρέφει το 67% της 
βιταμίνης Β3, το 80% της βιταμίνης Β1, το 90% της βιτα-
μίνης Β6, το 50% του μαγγανίου, το 50% του φωσφόρου, 
το 60% του σιδήρου και τη συνολική ποσότητα των φυτι-
κών ινών και των απαραίτητων λιπαρών οξέων.
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Είναι γνωστό ότι ο Ιππο-
κράτης, ο πατέρας της 
ιατρικής επιστήμης 

είπε: «Kαλύτερα να προλα-
βαίνεις την ισορροπία της 
υγείας σου, πάρα να θεραπεύ-
εις την αρρώστια σου».

Διάφοροι παράγοντες κίν-
δυνου στην καθημερινή ζωή, 
οδηγούν σε σοβαρές βλάβες 
της υγείας μας.

Οι σοβαρότεροι λόγοι, 
στους οποίους πρέπει να 
δίνεται μεγάλη σημασία, εάν 
Θέλουμε να έχουμε άριστη 
πρόληψη υγείας και καλή ποι-
ότητα ζωής είναι οι παρακάτω:
1. οικογενειακό ιστορικό 
(κυρίως στεφανιαίας καρδια-
κής νόσου).
2. το κάπνισμα, κυρίως από 
την νεαρή ηλικία.
3. ο σακχαρώδης διαβήτης( 
το σάκχαρο).
4. η παχυσαρκία και το υπερ-
βολικό βάρος του σώματος.
5. η αυξημένη χοληστερίνη και 
τα τριγλυκερίδια του αίματος.
6. η υπέρταση, η ανάπαυ-
ση και ο κάλος ύπνος, ιδίως 
το βράδυ.
7. η σωματική άσκηση, το 
βάδισμα και η καθημερινή 
γυμναστική.

Ας μιλήσουμε αναλυτικό-
τερα για τις ποιο πάνω ενό-
τητες, ώστε να καταλάβουμε 
πως και με ποιο τρόπο πρέπει 
να προλάβουμε τυχόν σοβαρά 
προβλήματα της υγείας μας.
1. Το οικογενειακό μας 
ιστορικό πρέπει όλοι να το 
γνωρίζουμε καλά.

Όσοι δεν το έχουμε μάθει, 
κάλο είναι να ρωτάμε τους 
γονείς, τους παππούδες, τους 
συγγενείς μας γενικά, εάν 
είχαν η έχουν σοβαρά προ-
βλήματα υγείας, πολλά από 
τα οποία είναι κληρονομικά.

Έτσι ενδιαφέρει εάν υπάρ-
χει ιστορικό στεφανιαίας 
νόσου η σακχάρου η άλλων 
συστηματικών ασθενειών, 
όπως είναι ο ερυθηματωδης 
λύκος, νοσήματα του συνδε-
τικού ιστού η αιματολογικά 
προβλήματα κ.λ.π.
2. Για το κάπνισμα, έχουν 
γράφει πολλά βιβλία, που 
βεβαιώνουν τις βλαβερές του 

και καταστροφικές του συνέ-
πειες στην υγεία μας.

Οι όγκοι του καρκίνου, 
που προκαλούνται αποδε-
δειγμένα από το μακροχρόνιο 
κάπνισμα, αναπτύσσονται στο 
τοίχωμα του θώρακα, στους 
πνεύμονες, στον υπεζωκότα, 
στο μεσοθωρακιο.

Μπορεί να είναι καλοήθεις 
η κακοήθεις η μεταστατικοί. 
μεγάλοι αναλογία όγκων του 
θώρακα είναι καρκίνοι και 
υπάρχουν στους βρόγχους 
του πνεύμονα.

Ο καπνός του τσιγάρου 
περιέχει πίσσα και νικοτίνη, 
υλικά καρκινογόνα, αυτά κατα-
στρέφουν σίγα-σίγα το κροσ-
σωτό επιθήλιο των βρόγχων 
και αρχίζει ο βήχας, τα πτύ-
ελα, πόνος στον θώρακα και 
η ανάσα κόβεται.

Μόλις σταματήσουμε το 
κάπνισμα, ο οργανισμός μας 
ξαναγεννάει φυσιολογικά επι-
θηλιακά κύτταρα και ο κίν-
δυνος τελειώνει. η καλή ζωή 
είναι στο χέρι μας.

3. Ο σακχαρώδης διαβή-
της είναι μία χρονιά αρρώστια. 
εκείνοι που έχουν σάκχαρο 
παρουσιάζουν μία διαταρα-
χή των θρεπτικών ουσιών 
(υδατανθράκων, πρωτεϊνών, 
λιπών). δηλαδή ο διαβητικός 
απορροφά κανονικά τα θρε-
πτικά στοιχεία των τροφών, 
παρουσιάζει όμως μειονεξία 
όσον αφορά τη χρησιμοποί-
ηση των διάφορων συστατι-
κών των τροφών.

Στο φυσιολογικό άτομο, 
όταν τα συστατικά των τροφών, 
δηλαδή οι μονοσακχαρίτες, 
γλυκόζη, κ.λ.π., που προέρ-
χονται από τους υδατάνθρα-
κες( ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, 
ζάχαρη) και τα αμινοξέα που 
προέρχονται από τις πρωτι-
νές τις τροφές εισέλθουν μετά 
την πέψη τους στην κυκλοφο-
ρία του αίματος, πηγαίνουν 
στο πάγκρεας, οπού ερεθί-
ζουν τα λεγόμενα β-κύτταρα 
του παγκρέατος και αυτά με 
την σειρά τους παράγουν την 
ινσουλίνη.

Η γλυκόζη του αίματος 
που ανέβηκε, με το φαγητό, 
προκαλεί έκκριση ινσουλίνης 
από το πάγκρεας, και με την 
σειρά της βοήθα να μπει μέσα 
στα κύτταρα του οργανισμού.

Τα κυριότερα συμπτώμα-
τα του σακχάρου είναι: έντονη 
δίψα, πολυουρία, μεγάλη πεί-
να, απώλεια βάρους, καταβο-
λή δυνάμεων, κούραση.

Ο ινσουλινοεξαρτώμενος 
διαβήτης η νεανικού τύπου 
εμφανίζεται σε άτομα νεαρής 
ηλικίας σε παιδιά, άλλα και σε 
μεγαλύτερα άτομα.

μιλώντας για τον διαβήτη 
πρέπει να διευκρινίσουμε το 
θέμα της κληρονομικότητας. 
πολλοί άνθρωποι λένε ότι ο 
διαβήτης είναι κληρονομι-
κός, άλλα μονό από γονείς 
διαβητικούς.

Ο διαβήτης εμφανίζεται 
στην ηλικία των 40 ετών, κυρί-
ως σε παχύσαρκα άτομα και 
στην διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης η παιδιά γεννημένα παχύ-
σαρκα και κατά την διάρκεια 

βαρείας ασθένειας η εγχείρη-
σης σε υπερτασικούς.
4. Η παχυσαρκία διαιρεί-
ται σε κεντρική παχυσαρκία 
και την περιφερική παχυσαρ-
κία. μεγάλο πρόβλημα είναι 
η παιδική παχυσαρκία, που 
συνεχίζεται και στην μεγάλη 
της ενηλικίωσης.

Χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή στην επιλογή των τρο-
φών μας. μέτρια μπορούμε να 
τρώμε άπαχο κρέας, μοσχάρι, 
άπαχο ζαμπόν, λουκάνικα από 
μοσχάρι η κοτόπουλο, όλα σχε-
δόν τα ψάρια, σε μικρές μερί-
δες, γαλακτοκομικά 2%, δυο 
αυγά την εβδομάδα, και επι-
λεγμένες άπαχες λιχουδιές.

Απαγορεύονται: συκώτι, 
λουκάνικα, χοιρινό. μπέικον, 
χήνα, πάπια, πέτσα, γαλακτο-
κομικά πάνω από 2%, βού-
τυρο, μαργαρίνη με στέρεα, 
υδρογονωμένα έλαια, πάστες, 
τούρτες, κρουασάν. σοκολά-
τα, τηγανίτες πατάτες, μαγιο-
νέζα κ.α.

Η παχυσαρκία ευθύνεται 

Σωστή διατροφή: 
Η καλύτερη πρόληψη της υγείας
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για όλα τα προβλήματα της 
στεφανιαίας νόσου και των 
αγγειακών επεισοδίων, όπως 
και για αιφνίδιο θάνατο.

Κάθε δίαιτα πρέπει να γίνε-
ται κάτω από την επίβλεψή 
ειδικών διαιτολόγων ιατρών 
η παθολόγων η ενδοκρινολό-
γων και όχι αυθαίρετα.
5. Η χοληστερίνη και τα 
παράγωγα της, αποτελούν 
ένα άλλο μεγάλο σημείο προ-
σοχής του ανθρώπου, ως προς 
την διασφάλιση της υγείας του.

Αποτελείται από την ολική 
χοληστερίνη η χοληστερόλη 
του ορού του αίματος και την 
καλή και κακή χοληστερίνη.

τα επίπεδα της κακής χολη-
στερόλης με η στεφανιαία 
νόσο είναι 160 MG/DL και 
της καλής χοληστερόλης είναι 
130 mg/dl και με στεφανιαία 
νόσο λιγότερο από 100 mg/dl.

H υψηλή χοληστερόλη προ-
διαθέτει για καρδιακή προσβο-
λή, καρδιοπάθεια, αγγειακά 
νοσήματα. η προέλευση της 
χοληστερόλης είναι το συκώτι, 
άλλα και οι τροφές που είναι 
πλούσιες σε χοληστερόλη.

Η δράση της είναι να βοη-
θάει την μεταφορά του αφο-
μοιωμένου λίπους από το 
συκώτι σε όλο το ανθρώπι-
νο σώμα. Mέσο μεταφοράς 
της έχει τα αιμοφόρα αγγεία. 
μετά επιστρέφει στο συκώτι 
και επαναλαμβάνεται το ίδιο 
διαρκώς.

Oι τιμές του HDL πρέπει 
να είναι μεγαλύτερες από 35, 
ενώ του LDL λιγότερο από 
160 και η VLDL χαμηλότε-
ρη από 30.

Για προστασία από την 
υπερβολική βλάβη να τρώμε 
λιγότερα λίπη, περισσότερες 
τροφές με ίνες, αμυλούχες 
τροφές, λιγότερα οινοπνευ-
ματώδη, προσοχή στην ετι-
κέτα των τροφίμων και άλλα.

Παρακολουθείτε το βάρος 

σας, ασκηθείτε συστηματι-
κά, μειώστε το σωματικό σας 
βάρος και να έχετε τακτι-
κή παρακολούθηση 
από τον γιατρό σας.
6. H ηλικία του 
ανθρώπου είναι σχε-
τική με την υπέρταση 
του. το κυκλοφορικό 
σύστημα αποτελείται από 
τις αρτηρίες και τις φλέβες. 
σκοπός αυτού του συστή-
ματος είναι η μεταφορά 
του οξυγόνου από 
τους πνεύ-
μονες στο 

υπόλοιπο σώμα.
Αρτηριακή υπέρ-

ταση είναι η πίε-
ση που ασκεί 
το σώμα, που 
κυκλοφορεί 
στα αγγεία . 
η  α υ ξ η μ έ -
νη αρτηριακή 

πίεση των αιμο-
φόρων αγγείων 

ορίζεται από δυο 
τιμές: της 

συστολικής και της διαστολι-
κής. διαστολική( μικρή) πίεση: 
προέρχεται από την εσωτε-
ρική πίεση των αιμοφόρων 
αγγείων, κατά την διαστολή 
της καρδίας. το αντίθετο είναι 
η συστολική(μεγάλη) πίεση. 
Αυτή αυξάνεται ανάλογα με 
την ηλικία, τις δραστηριότη-
τες, την ψυχική κατάσταση. η 
ιδανική πίεση είναι 120 με Θ0.

Παράγοντες κίνδυνου 
είναι: άγχος, κακή διατροφή, 

παχυσαρκία, κληρονομικό-
τητα, καθιστική ζωή, υπερ-

βολική κατανάλωση αλκοόλ. 
η πίεση προ-
καλεί καρ-
διαγγειακές 
παθήσε ις , 

όπως  στε -
φανιαία νόσο και 

έμφραγμα, νεφρο-
σκληρυνση, που προκα-

λεί νεφρική ανεπάρκεια, ενώ 
δημιουργεί βλάβες στα αγγεία 
ματιών και κάτω άκρων.

Επίσης ο καλός έλεγχος της 
πίεσης, βοηθάει στην σωστή 

ισορροπία της ζωής.
Στην υγεία του ανθρώπου 

ωφελεί τα μέγιστα ο κάλος 
ύπνος. για να γίνει αυτό χρει-
άζεται καλές σκέψεις και απο-
φυγή επίλυσης διάφορων 
προβλημάτων όταν ξαπλώ-
νουμε για ύπνο, κανονική 
ώρα για ύπνο, καλή θερμο-
κρασία χώρου, ελαφρά γεύ-
ματα, καθημερινή άσκηση, 
όχι καφέδες και αλκοολούχα.

Εάν υπάρχει καθυστέρη-
ση ύπνου η αφυπνίσεις την 
νύχτα η πρωί και μη ικανο-
ποιητική ποιότητα ύπνου, 
τότε να δείτε τον γιατρό σας.
7. Πρόγραμμα ασκήσε-
ων σε γυμναστήριο ή με 
βάδισμα ήγενικώς σωματι-
κή άσκηση, συντελούν στην 
καλή βιολογική λειτουργία και 
στην απόδοση των λειτουρ-
γικών εργασιών στο μέγιστο.

Από όλα όσα αναφέραμε 
στα προηγούμενα σημεία, γίνε-
ται αντιληπτό ότι πολλές αίτι-
ες που προκαλούν τον θάνατο, 
είναι δυνατόν να αποφευχθούν 
η να μειωθεί η επίπτωση τους, 
αν αλλάξουν ορισμένα χαρα-
κτηριστικά συμπεριφοράς 
στην ζωή μας.

Η παρέμβαση της ιατρι-
κής στο κοινωνικό σύνολο, 
ιδιαίτερα του οικογενειακού 
ιατρού σκοπεύει στην πραγ-
ματοποίηση αυτού του τόσο 
σημαντικού σκοπού και απο-
τελεί σπουδαία και αναγκαία 
προσφορά στον ευρύτερο πλη-
θυσμό της κάθε περιοχής.

Η πρόληψη στην οικογενει-
ακή ιατρική θεωρείται ακόμη 
άτομο-κεντρική, ενώ σύγχρο-
νες μελέτες δείχνουν ότι για 
την επιτυχία της απαιτείται 
στρατηγική των φορέων με 
πληθυσμό-κεντρική προσέγ-
γιση. η πολιτεία και οι οικογε-
νειακοί ιατροί έχουν τον λόγο 
για την επιτυχία και αποτελε-
σματικότητα της προλήψεις, 
προς όφελος όλων.
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Ωρωπός, 14  Σεπτεμβρίου 2018. 
Μπροστά απ’ το καταφύγιο 
των αλιευτικών σκαφών, στη 

μαρίνα της Σκάλας, συνομιλούμε με 
τον κύριο Σωτήρη Λαμπαδαρίδη, έναν 
πολύπειρο επαγγελματία παράκτιο 
αλιέα, για τα προβλήματα της ελληνι-
κής αλιείας και τις προοπτικές της… 

Ο κύριος Σωτήρης μας μίλησε για 
πολλά, για το πρόγραμμα της απόσυρ-
σης των «γερασμένων» αλιευτικών 
σκαφών, για τις επιπτώσεις της στη 
δυναμική του κλάδου, για την κατα-
στροφή των ξύλινων τρεχαντηριών, για 
την απροθυμία των σύγχρονων νέων 
να καταπιαστούν επαγγελματικά με 
τον χώρο όπως και της Πολιτείας να 
αφουγκραστεί τα πραγματικά προβλή-
ματα των επαγγελματιών αλιέων, και 
για πολλά - πολλά χρήσιμα ακόμα…

Χωρίς περιττές εισαγωγές, μας έβα-
λε κατευθείαν στο θέμα, θέλοντας να 
θίξει τα «γκρίζα» και «θολά» σημεία 
γύρω από τις αλιευτικές δραστηριό-
τητες και τις εξελίξεις που προοιωνί-
ζεται ο χώρος…

Στη συνέντευξή του ήταν χειμαρ-
ρώδης και καταιγιστικός. Εμείς απλώς 
περιοριστήκαμε στο να  καταγράψου-
με λέξη προς λέξη τις πηγαίες εκμυ-
στηρεύσεις του… 

Ένας από τους πιο δυνατούς 
παραδοσιακούς κλάδους της 
οικονομίας αιμορραγεί…

«Τα προγράμματα της απόσυρσης 
των αλιευτικών σκαφών άρχισαν να 
ισχύουν από την αρχή της δεκαετί-
ας του 2000 και συνεχίζονται μέχρι 
και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια απο-
σύρθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
παράκτιων επαγγελματικών αλιευτι-
κών σκαφών από τον ελλαδικό χώρο. 
Αντίστοιχα προγράμματα, βέβαια, 
εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη της 
Ευρώπης, αλλά, στη χώρα μας, τα 
ίδια αυτά προγράμματα προκάλεσαν 
πολύ σοβαρά προβλήματα. Και γιατί 
σοβαρά; Γιατί ο στόλος των παράκτι-
ων αλιέων της Ελλάδας ήταν ο μεγα-
λύτερος σε όλη την Ευρώπη! Για να 
καταλάβετε τι σας λέω, φανταστείτε 
ότι αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 
στα 18.000 σκάφη, τα οποία δραστη-
ριοποιούνται σε όλη την ακτογραμ-
μή της Ελλάδας! 

Από μέρα σε μέρα, όμως, ο αριθ-

μός των παράκτιων αλιέων μειώνε-
ται κατά πολύ, κάτι που, όπως και να 
το κάνουμε, είναι μια πέρα για πέρα 
λυπηρή διαπίστωση…   

Η απόσυρση των «γερασμένων» 
σκαφών και πληρωμάτων, χωρίς 
την αναπλήρωση από νέο και 
ελπιδοφόρο δυναμικό, συνεπάγεται 
τον θάνατο του κλάδου της 
παράκτιας αλιείας

Τι έλεγαν τα προγράμματα αυτά; 
Ότι -κάτω από ορισμένες διαδικασί-
ες και προϋποθέσεις- τα σκάφη πρέ-
πει να αποσύρονται και η απόσυρση 
αυτή να επιδοτείται. Τα λεφτά ήταν 
σχετικά καλά, η αλήθεια να λέγεται, γι’ 
αυτό και, τα τελευταία χρόνια, είδα-
με να αποσύρεται ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός σκαφών… 

Το δυστύχημα, όμως, είναι ότι ο 
αριθμός των επαγγελματιών παρά-
κτιων αλιέων φθίνει όλο και περισ-
σότερο και δεν αναπληρώνεται. Θα 
με ρωτήσετε «γιατί»; Διότι, απλού-
στατα, οι νέοι Έλληνες δεν ενδιαφέ-
ρονται να δημιουργήσουν μια νέα 
φουρνιά παράκτιων ψαράδων… Καθό-
λου… Ίσως γιατί ο νέος Έλληνας δεν 
επιθυμεί να βγάλει το ψωμί του σαν 
ψαράς, δεν ενδιαφέρεται να μπει μέσα 
στη θάλασσα, δεν τον ελκύει σαν προ-
οπτική να γίνει παράκτιος αλιεύς. Τη 
θεωρεί πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. 
Σύμφωνοι, όντως είναι τέτοια, αλλά 
το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι 
ότι, σιγά – σιγά, ένα επάγγελμα άκρως 

παραδοσιακό σαν και το συγκεκριμέ-
νο, αρχίζει και χάνεται, σβήνει… Διό-
τι, αφενός, οι παλιοί, οι ηλικιωμένοι 
ψαράδες και, κυρίως αυτοί που δεν 
έχουν διάδοχη κατάσταση, μόλις το 
σκάφος τους γεράσει, το αποσύρουν 
αμέσως… Και, αφετέρου, διότι οι νέοι 
Έλληνες, τα νέα παιδιά, δεν αισθάνο-
νται ασφάλεια και σιγουριά, για να 
κάνουν ένα τόσο ριψοκίνδυνο επαγ-
γελματικό βήμα, τη στιγμή μάλιστα 
που ο κλάδος αντιμετωπίζει τόσα και 
τόσα προβλήματα…

Όταν ένα σκάφος καταστρέφεται, 
το μητρώο των αλιέων φτωχαίνει

Το τελευταίο μέτρο για την από-
συρση βγήκε πριν δέκα μήνες. Ήταν 
πάρα πολλά τα αλιευτικά σκάφη, που 
τηρούσαν τα κριτήρια της απόσυρ-
σης, 766 στον αριθμό. Να σημειωθεί 
εδώ ότι, όταν ένα σκάφος αποσύρε-
ται, το βγάζουν έξω και το καταστρέ-
φουν! Κυριολεκτικά μιλάω! Το κακό, 
δηλαδή, δεν σταματά μόνο στην παύ-
ση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
αλλά επεκτείνεται και στη διάλυση 
των αλιευτικών σκαφών! Από τα τόσα 
σκάφη που έχουν διαλυθεί, έχει συρ-
ρικνωθεί επικίνδυνα ο αλιευτικός στό-
λος της Ελλάδας ͘  διότι σκεφτείτε ότι, 
όσα σκάφη χάνονται, όση δηλαδή 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣ: 
Ένας από τους πιο πεπειραμένους επαγγελματίες της ελληνικής αλιείας, μιλάει στην εφημερίδα μας 

Το μεγάλο «αγκάθι» της απόσυρσης  
των αλιευτικών σκαφών

•  Αν συρρικνωθεί  
η παράκτια αλιεία,  
θα συρρικνωθεί  
και η αλιεία…

•  Οι νέοι μας δεν θέλουν 
να γίνουν ψαράδες,  
γιατί δεν βλέπουν κάποια 
προοπτική στον κλάδο

•  Η απόσυρση 
αποζημιώνεται μεν αλλά 
επιβάλλει την πλήρη 
καταστροφή των ξύλινων 
τρεχαντηριών

•  Η πολιτεία έχει κόψει 
κάθε δίαυλο επικοινωνίας 
με τους παράκτιους αλιείς
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χωρητικότητα και ιπποδύναμη -που 
λέμε εμείς οι επαγγελματίες ψαράδες- 
χάνεται, δεν επανέρχεται ποτέ πάλι 
πίσω, απλώς σβήνει διά παντός από 
το μητρώο των επαγγελματιών ψαρά-
δων της Ελλάδας. 

Τα τρεχαντήρια αναδείκνυαν όλη 
την τέχνη και τη ναυτοσύνη του 
Έλληνα!

Το άλλο το οποίο το θεωρούμε πάρα 
πολύ σοβαρό είναι ότι  καταστρέφεται 
το δημοφιλές σε όλους τους Έλληνες 
αλιευτικό ξύλινο σκάφος, το περίφημο 
«τρεχαντήρι»… Ειδικότερα, δεν υπήρ-
ξε ποτέ μέχρι σήμερα κάποια κρατι-
κή μέριμνα, προκειμένου να διασωθεί 
αυτό το παραδοσιακό, ας μου επιτρα-
πεί, σκάφος, που είναι από μόνο του 
ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ελληνι-
κής αλιείας… Ένα σκάφος που αποτε-
λεί ίσως τον αντιπροσωπευτικότερο 
εκπρόσωπο της ελληνικής ναυτικής 
ιστορίας… Ένα σκάφος, που ταυτίζε-
ται με τον τρόπο ζωής των κατοίκων 
των νησιωτικών και παραθαλάσσι-
ων περιοχών… Δηλαδή, για να το πω 
πιο απλά, μπαίνοντας στην απόσυρ-
ση, ξέρεις εκ προοιμίου ότι πρέπει 
και να το καταστρέψεις. Άλλη οδός 
δεν υπάρχει… Οπότε, όλη η τέχνη και 
όλη η ναυτοσύνη του Έλληνα πετά-
γεται στα σκουπίδια, αφού μεγάλα, 
παραδοσιακά τρεχαντήρια και άλλα 
καῒκια έφτασαν στην πλήρη διάλυση 
και στον αφανισμό κάτω από διαδι-
κασίες συνοπτικές. 

Το κακό που έχει ήδη γίνει  
δεν αποκαθίσταται

Όσα παλιά αλιευτικά είχαν απο-
μείνει, αποσύρθηκαν κι αυτά και 
καταστράφηκαν ολοσχερώς! Απ’ ό,τι 
μαθαίνουμε, τώρα τελευταία, το υπουρ-
γείο Γεωργίας αρχίζει να το ξανασκέ-
πτεται, μήπως και διασώσει -κάτω από 
ορισμένες διαδικασίες- έναν αριθμό 
από αυτά τα σκάφη. Η γνώμη μου 
πάντως είναι ότι το μεγάλο κακό έχει 
ήδη γίνει και τα χέρια του είναι λίγο 
ως πολύ δεμένα…

Οι νέοι δεν καταγίνονται με 
την παράκτια αλιεία, γιατί «δεν 
βλέπουν φως» μέσα από αυτή…

Αυτά όσο αφορά την απόσυρση. 
Το άλλο μεγάλο κακό είναι ότι δεν 
υπάρχουν οι νέοι άνθρωποι, όπως 
σας ξαναείπα, για να μπούνε μέσα 
στη θάλασσα και να ακολουθήσουν 
το επάγγελμα του ψαρά. Γιατί; Διό-
τι δεν υπάρχει ο ορίζοντας, η προο-
πτική, ας το πούμε… Δηλ., σου λέει ο 
νέος, ναι ρε παιδάκι μου, να ακολου-
θήσω το αλιευτικό επάγγελμα, πάσο, 
αλλά πώς θα μπορέσω να επιβιώσω; 
Πώς θα βγάλω ένα μεροκάματο, για 
να ζήσω την οικογένειά μου και τον 
εαυτό μου αξιοπρεπώς; Πόσο εύκολο 

είναι να μπλεχτώ ες αεί με μια δου-
λειά που ούτε προοπτική έχει ούτε 
έσοδα μεγάλα; 

Η παράκτια αλιεία είναι ένα από τα 
πιο επικίνδυνα επαγγέλματα!

Σε αυτό δεν κάνουν λάθος τα παι-
διά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγ-
ματα, όντως! Η αλιεία είναι ίσως το 
πιο επικίνδυνο επάγγελμα που υπάρ-
χει, γιατί έχεις να κάνεις με τους και-
ρούς, έχεις να κάνεις με τις θάλασσες, 
δεν ξέρεις πότε και ποιος απρόβλεπτος 
παράγοντας θα σου δημιουργήσει 
πρόβλημα κ.λπ. Βέβαια, όλες αυτές οι 
παράμετροι αποτελούσαν πάντα πρό-
βλημα για κάποιον που ασχολούνταν 
με την παράκτια αλιεία, πάντα το είχε 
η αλιεία αυτό το πρόβλημα, αλλά οι 
σημερινοί νέοι σκέφτονται διαφορε-
τικά, δεν τους εμπνέει επαγγελματι-
κά η θάλασσα, αναζητούν κάτι άλλο, 
πιο σίγουρο και λιγότερο επικίνδυνο 
από το επάγγελμα αυτό. 

Απαιτεί αποκλειστική αφοσίωση 
και προσήλωση ως επάγγελμα

Εξάλλου, λάβετε υπόψη ότι απαιτεί 
πολλή αφοσίωση και προσήλωση ως 
επάγγελμα… Δεν σου αφήνει περιθώ-
ρια να ασχοληθείς και με άλλες δου-
λειές, να ασκήσεις κι άλλες παράλληλες 
εργασίες, στην περίπτωση, ιδιαίτερα, 
που κάτι στραβώσει με αυτήν… Όχι. 
Όμως, μεταξύ μας, ούτε και η πολι-
τεία επιθυμεί κατά βάθος να «το έχεις 
δίπορτο». Είσαι υποχρεωμένος να 
ασχολείσαι μόνο με αυτό το επάγγελ-
μα, καθώς είναι η φύση του τέτοια, 
που δεν σου δίνει άλλη εναλλακτική… 
Όπως σας είπα και πιο πριν, δεν έχεις 
συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες 
μέρες που το ασκείς, ενώ, παράλλη-
λα, εξαρτάσαι κι απ’ τον καιρό κι απ’ 
το ότι πρέπει να πας ούτως ή άλλως 
να βγάλεις το μεροκάματό σου, θέλεις 
δεν θες, αν πραγματικά επιθυμείς να 
επιβιώσεις εσύ και η οικογένειά σου. 

Οι παράκτιοι αλιείς υποφέρουν, 
αλλά η ελληνική πολιτεία δεν τους 
παίρνει από κουβέντα

Από εκεί και πέρα θέλω να λέω ότι 
όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό κρά-
τος, η ελληνική πολιτεία δεν μπόρεσε 
να καθίσει στο τραπέζι μαζί με τους 
επαγγελματίες αλιείς, για να εξετά-
σουνε από κοινού το πρόβλημα και 
να δούνε τι μπορεί εφεξής να γίνει. 
Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει και 
μεγάλη μείωση στο αλίευμα, γεγονός 
που κάνει  τον παράκτιο αλιέα να υπο-
φέρει, να μην βγάζει καθόλου εύκολα 
το μεροκάματό του. Η πολιτεία, όμως, 
ποτέ δεν κάθισε να δει σοβαρά τα προ-
βλήματά του -και, πιστέψτε με, είναι 
πολλά αυτά,  πολύ περισσότερα απ’ 
όσα φαντάζετε ο κόσμος… Μάλιστα, 
ως επάγγελμα είναι στενά αλληλέν-

δετο και με το περιβάλλον… Θα ήθε-
λα μέσα από την εφημερίδα σας να 
τονίσω ότι ο επαγγελματίας παράκτιος 
ψαράς το πρώτο πράγμα που προσέ-
χει είναι το περιβάλλον, δηλ. πώς δεν 
θα μολύνεται η θάλασσα, πώς θα μπο-
ρέσει να διασφαλιστεί η αναπαραγω-
γή των ψαριών, κ.λπ…. Δυστυχώς, το 
υπουργείο Γεωργίας ποτέ δεν ασχο-
λήθηκε με το περιβάλλον, να δει ξεχω-
ριστά την κάθε περιοχή της Ελλάδας, 
τις δυνατότητες που κρύβει, ώστε να 
τις διαφυλάξει και να λάβει τα μέτρα 
που πρέπει να λάβει για τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίησή τους… 

Ορισμένοι συνάδελφοι της 
μέσης αλιείας δεν διαθέτουν 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες

Εδώ, στο νότιο Ευβοϊκό, από παλιά 
είχαμε πολλά προβλήματα, και συνε-
χίζουμε, δυστυχώς, να τα έχουμε. 
Όμως, οι κρατούντες, μας αποφεύ-
γουνε, όποτε κι αν ζητάμε ακρόαση. 
Απ’ την άλλη, υπάρχουνε και οι κακοί 
συνάδελφοι, οι οποίοι δεν προσέχουν 
το περιβάλλον, αλλά, ευτυχώς, αυτοί 
είναι πάρα πολύ λίγοι και, κυρίως, 
εντοπίζονται στο άλλο κομμάτι της 
αλιείας, που λέγεται «μέση αλιεία». 
Τα μεγάλα αλιευτικά εργαλεία δημι-
ουργούν τεράστια προβλήματα,  τα 
οποία είναι εδώ και χρόνια γνωστά 
στην κεντρική διοίκηση, αλλά εκεί-
νη προτιμά να τα κουκουλώνει και 
να τα αποσιωπά.  

Έχουμε και εμείς, οι παράκτιοι 
αλιείς, τις ευθύνες μας για όλα αυτά

Αυτά είναι εν ολίγοις τα προβλή-
ματα που έχουμε και γι’ αυτό το θέμα 
της απόσυρσης δημιούργησε τόσο 
μεγάλο ντόρο. Διότι προκάλεσε τη 
μείωση του αριθμού των επαγγελ-
ματιών παράκτιων αλιέων σε πολύ 
μεγάλο βαθμό και δεν μερίμνησε με 
κάποιο τρόπο, ώστε να  μπουν νέοι 
άνθρωποι μες τη δουλειά και να της 
δώσουν τεχνητή αναπνοή. 

Φυσικά, θα ήθελα εδώ να τονί-
σω ότι και εμείς, οι παράκτιοι αλιείς, 
έχουμε τις ευθύνες μας για όλα αυτά, 
δεν το συζητάμε, προσπαθούμε όμως 
μέσα από τους συλλόγους μας, μέσα 
από κάποιες διαδικασίες που μας προ-
τείνονται, να εφαρμόσουμε ευλαβικά 
τους κανονισμούς της Ευρώπης και 
να προχωράμε, γιατί η αλιεία είναι 
η ζωή μας. Δυστυχώς, δεν τα πάμε 
καλά με την πολιτεία, γιατί δεν ακου-
γόμαστε. Όσες φορές κι αν προσπα-
θήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί της, 
για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να 
βάλουμε φρένο στην παράνομη αλι-
εία, στον τρόπο που εκμεταλλευόμα-
στε τη θάλασσα, ακόμα και στο πώς 
πρέπει να την προστατέψουμε από 
τις ανεξέλεγκτες ρυπάνσεις, ποτέ δεν 
μπορέσαμε να συνεννοηθούμε ουσια-

στικά και να επιτύχουμε μία σύγκλιση 
στις απόψεις, φτάνοντας το μαχαίρι 
ως το κόκαλο…».    

Σχόλιο ΠΑ.Κ.Ο.Ε.: Αυτά τα πολύ 
ενδιαφέροντα μας είπε ο κος Λαμπα-
δαρίδης. Ωστόσο, εμείς, ύστερα από 
δική μας έρευνα και μελέτη πάνω στο 
θέμα, θα προσθέταμε και 2-3 πραγμα-
τάκια ακόμη.

Πρώτον, ότι παρά το δικαιολογημέ-
νο (λόγω της ικανοποιητικής αποζημί-
ωσης) ενδιαφέρον πολλών παράκτιων 
αλιέων για την απόσυρση και τη διάλυ-
ση των αλιευτικών τους σκαφών, αυτό 
δε σημαίνει ότι, σώνει και καλά, εγκα-
ταλείπουν και το επάγγελμα. Κακά τα 
ψέματα, η αλιεία είναι μεράκι, πάθος, 
τρόπος ζωής. Επομένως, μπορούν, 
λαμβάνοντας την αποζημίωση, να 
αγοράσουν ένα μικρότερο, μεταχειρι-
σμένο σκάφος και να συνεχίσουν να 
ασκούν το επάγγελμά τους. Άλλωστε, 
το άρθρο 5 του προγράμματος από-
συρσης (Μέτρο 6.11.10) αναφέρει 
ρητά ότι «ο δικαιούχος (της απόσυρ-
σης) απαγορεύεται να νηολογήσει / 
λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος 
εντός πέντε ετών από την παραλαβή 
της στήριξης». Άρα, απαγορεύει μεν 
στον επαγγελματία ψαρά να βγάλει νέα 
άδεια και, κατ’ επέκταση, να νηολογή-
σει ένα νέο σκάφος, αλλά, απ’ την άλλη, 
δεν τον αποτρέπει απ’ το να αγοράσει 
ένα μεταχειρισμένο, που, στο κάτω – 
κάτω της γραφής έχει και μικρότερα 
έξοδα συντήρησης, για να συνεχίσει 
να κάνει τη δουλειά του. Αν, δηλαδή, 
βαθύτερος στόχος του προγράμματος 
ήταν, με την απόσυρση του σκάφους, 
να αποσύρεται και ο ιδιοκτήτης από 
την αλιεία, τότε θα έπρεπε να θέτει ως 
όρο να μην ασχολείται ο δικαιούχος 
για τα επόμενα 5-10 χρόνια με την 
αλιεία ή, ακόμη, και να αποσύρονταν 
όλα τα ανενεργά σκάφη. 

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την απόσυρση είναι ομολογουμένως 
πολλά και οι υπηρεσίες στις οποίες 
πρέπει να απευθυνθούν οι επαγγελ-
ματίες αλιείς είναι αρκετές. Μερικοί, 
μάλιστα, για να αποφύγουν…τη βαβού-
ρα, αναθέτουν…σε δικηγόρους να τους 
μαζέψουν τα απαιτούμενα έγγραφα, 
ενώ άλλοι απογοητεύονται τόσο πολύ 
από τη γραφειοκρατία, που αποσύ-
ρουν το ενδιαφέρον τους…

Τέλος, ένα τρίτο στοιχείο που χρή-
ζει επισήμανσης είναι μήπως η ανα-
πόφευκτη μείωση των επαγγελματιών 
παράκτιων αλιέων οδηγήσει σταδι-
ακά στην αύξηση του αριθμού των 
ερασιτεχνών, που θα αλιεύουν χωρίς 
κάποια άδεια ή μορφή κρατικής επο-
πτείας. Αυτό το σενάριο το έχει σκεφτεί 
το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής; Πώς σκοπεύει να δρά-
σει σε μια τέτοια προοπτική;
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«Είμαστε μια ενορία 
που δουλεύουμε 
ενεργά σε πολλούς 

τομείς, με πολύ κόπο, αγώνα 
και αγάπη. Η αγάπη τα καλύ-
πτει όλα, να ξέρετε. Το κορυ-
φαίο έργο που, κατά τη γνώ-
μη μας, επιτελούμε εδώ είναι 
το φαρμακείο. Έχουμε ιδρύ-
σει ένα ενοριακό φαρμακείο, 
το οποίο δραστηριοποιείται 
εδώ και έξι χρόνια. 

Ξεκινήσαμε μαζεύοντας 
φάρμακα από νεκρούς συναν-
θρώπους μας. Τα πιο πολλά 
φάρμακά μας τα προμηθευ-
όμαστε από τους νεκρούς… 
Κάποιος συνάνθρωπός μας, 
δηλαδή, κοιμάται, πεθαίνει, 
και πάμε εμείς και παίρνου-
με τα φάρμακά του, τα ανα-
πηρικά του είδη, ό,τι ιατρικό 
σκεύασμα χρησιμοποιούσε, 
τέλος πάντων, και, πλέον, δεν 
χρειάζεται κάπου, τα πάντα… 
μέχρι και ληγμένα φάρμακα. 

Έτσι ξεκίνησε το έργο μας. 
Πάμε σε ένα σπίτι, κάνουμε 
την κηδεία, την εξόδιο ακο-
λουθία, τους λέμε τι φάρμακα 
έχετε, μας λένε αυτά, τα βλέ-
πουμε, ρωτάμε αν μπορούμε 
να τα πάρουμε, φυσικά, είναι 
η απάντηση, ούτως ή άλλως, 
οι άνθρωποι τα έχουν για 
πέταμα, οι φαρμακοποιοί μας 
ύστερα τα περνάνε από διαλο-
γή, δηλ. τα σκάρτα τα πετάνε, 
τα στέλνουνε για ανακύκλω-
ση, και κρατάνε όσα είναι σε 
καλή κατάσταση.

Μέχρι και…η Μαδαγασκάρη 
προμηθεύεται φάρμακα 
από την Αγία Μαρίνα 
Ωρωπού!

Έτσι φτιάξαμε σιγά - σιγά 
ένα φαρμακείο, που στέλνει 
φάρμακα μέχρι και τη Μαδα-
γασκάρη! 

Κάθε δυο μήνες στέλνουμε 
φάρμακα στο νησί αυτό της 
Αφρικής. Ξέρετε, και αυτοί παι-
διά του Θεού είναι και έχουν 
κι εκεί μεγάλες ανάγκες. Αλλά 
οι βιομηχανικές εταιρίες και 
τα φαρμακεία που βρίσκονται 
εκεί δεν μοιράζουν τα φάρμα-
κα στους ανθρώπους που τα 

έχουν ανάγκη, αλλά κάνουν 
εμπόριο με αυτά. 

Η ενορία της Αγίας Μαρί-
νας, λοιπόν, αποφάσισε να 
τους στέλνει φάρμακα. Επιλέ-
ξαμε να στέλνουμε φάρμακα 
εκεί, γιατί μου έγινε πρότα-
ση από τον επίσκοπο Ιγνά-
τιο, μόλις έμαθε σχετικά με 
το έργο μας σε κάποια ομι-
λία. Εμείς αποδεχτήκαμε με 
ιδιαίτερη χαρά το αίτημά του.

Το φαρμακείο λειτουργεί 
24 ώρες το 24ωρο και 
προμηθεύει τον κόσμο με 
φάρμακα και ιατρικά είδη 
εντελώς δωρεάν!

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει 
ότι παραμελούμε τις ανάγκες 
των συμπατριωτών μας στην 
Ελλάδα… Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι οι Έλληνες σήμερα 
δεν είναι σε θέση να πληρώ-

σουν ούτε αυτή τη συνδρομή, 
που οφείλουν να πληρώσουν, 
για να πάρουν τα φάρμακά 
τους! Δηλαδή, παίρνουν μια 
αντιβίωση, που κάνει 28 ευρώ, 
και αυτοί πρέπει να πληρώ-
σουν την αναλογία τους, άρα 
έξι ευρώ. Πολλά λεφτά για 
τους χαλεπούς καιρούς που 
ζούμε. Πάρα πολλά. 

Όχι, εδώ, σε εμάς, θα την 
πάρουνε κανονικά την αντιβί-
ωσή τους και, μάλιστα, δωρε-
άν, χωρίς να την πληρώσουνε. 
Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αλλά 
το φαρμακείο μας εδώ είναι 
ανοικτό όλο το 24ωρο! Αν 
κάποιος χρειάζεται να πάρει 
αναπηρικά είδη, δεν είναι πια 
κάτι αδύνατον γι’ αυτόν, θα 
έρθει σε εμάς, θα επικοινω-
νήσει με εμάς και, αν έχουμε, 
σίγουρα θα τον προμηθεύ-
σουμε… Τα πάντα σχεδόν θα 

βρει εδώ… Καρότσια, φιάλες 
οξυγόνου, πατερίτσες, πολλά 
είδη, πάρα πολλά… Και όλα, 
υπόψη, δίνονται δωρεάν! Οι 
δήμοι, δυστυχώς, δεν μας βοη-
θούν όσο θα μπορούσαν, το 
έργο τους δεν είναι αυτό που 
θα θέλαμε, ξέρουμε πώς λει-
τουργεί η Ελλάδα, δεν θα το 
μάθουμε τώρα αυτό… Ωστόσο, 
η ενορία μας, η Αγία Μαρίνα, 
είναι σταθερή στο έργο της… 

Τα πρωτόκολλα και 
η γραφειοκρατία δεν 
δικαιολογούν…δωρεές

Από όπου μπορούμε 
μαζεύουμε φάρμακα, ακόμη 
και από κάποια μεγάλα νοσο-
κομεία… Μας δίνουν γιατί με 
ξέρουν, γνωρίζουν ποιος είναι 
ο παπάς Σπυρίδων και ποιο 
είναι το έργο του…  Κάποιοι 
προϊστάμενοι στα νοσοκομεία 

αυτά είναι και πνευματικά μου 
παιδιά… Θέλουν με όλη τους 
την ψυχή να βοηθήσουν και, 
όποτε τους περισσεύουν φάρ-
μακα, παρακάμπτουν κανό-
νες και πρωτόκολλα, για να 
μας στηρίξουν! Φυσικά, στην 
Ελλάδα που ζούμε, τέτοιες 
πρωτοβουλίες, τις πιο πολλές 
φορές παρεξηγούνται συχνά 
και, μάλιστα, κάποιοι άνθρω-
ποι υφίστανται μέχρι και ποι-
νές γι’ αυτό. 

Όμως γίνεται έργο, παρό-
τι μας αναγκάζουν να  πάμε 
με το γράμμα του  νόμου πλέ-
ον, στο οτιδήποτε, και στο 
πιο μικρό, στο πιο ασήμαντο 
που κάνουμε… Βέβαια, και ο 
δεσπότης μου, μου είπε, και 
εσύ παιδί μου, αν το καλοσκε-
φτείς, παράνομος είσαι, αφού 
μία δηλητηρίαση να γίνει, θα 
χάσεις τη δουλειά σου! Έτσι 

ΠΑΤEΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ TOY ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Το θεάρεστο φιλανθρωπικό έργο ενός 
αφανούς αλλά πολυπράγμονα κληρικού 
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είναι όντως! 
Πάντως το σύστημα δεν 

βοηθάει, οπότε μόνο μέσα από 
συλλόγους παράγεται κάποιο 
έργο, συλλόγους που μπορούν 
και αντιπαρέρχονται κάπως 
τα γραφεία, τα πρωτόκολλα 
και τη γραφειοκρατία... 

Εμείς, βέβαια, είμαστε 
καλυμμένοι, δεν έχουμε να 
φοβηθούμε κάτι, γιατί κανείς 
δεν μπορεί και δεν δικαιού-
ται να μας ενοχλήσει, για τον 
λόγο ότι, πρώτον,  είμαστε 
νόμιμοι, είμαστε η Εκκλησία 
της Ελλάδος, και, δεύτερον, 
η εκκλησία της Αγίας Μαρί-
νας παράγει ένα πολύ σπου-
δαίο, ένα θεάρεστο θα έλεγα 
έργο, που το έχει αγκαλιάσει 
το σύνολο σχεδόν της τοπι-
κής κοινωνίας…

Μέχρι και επώνυμοι γιατροί 
αποστέλλουν φάρμακα, 
γιατί η ζήτηση είναι πολύ 
μεγάλη 

Πάντως, στην προσπάθειά 
μας δεν συνδράμουν μόνο οι 
συμπολίτες μας, τους οποίους, 
φυσικά, και ευγνωμονώ απ’ τα 
βάθη της καρδιάς μου, αλλά 
και επώνυμοι άνθρωποι, όπως 
οι τοπικοί γιατροί της περι-
οχής, γνωστοί γιατροί, όπως 
είναι ο καρδιολόγος, κύριος 
Πατισώης, οι οποίοι μας φέρ-
νουν σφραγισμένα φάρμακα, 
ακόμη και για παιδιά, σιρό-
πια και ούτω καθεξής, μετά 
από αίτηση δική μας. 

Το έργο αυτό που κάνου-
με, το γνωρίζουνε άπαντες και 
γίνεται ειδική μνεία σε αυτό 
από τη σελίδα της Μητρό-
πολής μας. 

Αν μπείτε στην ιστοσελίδα 
της Μητρόπολης Κηφισιάς, 
Αμαρουσίου, Ωρωπού, θα δεί-
τε ότι ένα κοινωνικό φαρμα-
κείο προβάλλει και αυτό είναι, 
χωρίς να θέλω να το παινευτώ, 
της Αγίας Μαρίνας! Πάντως, 
δεν δεχόμαστε μόνο εκκλή-
σεις μέσα από εκεί, κάνουμε 
κι εμείς εκκλήσεις, για απο-
στολή φαρμάκων.

Μας ζητάνε φάρμακα από 
όλη την Ελλάδα, απ’ τις Σέρρες, 
τη Θεσσαλονίκη, την Κομοτη-
νή, παντού! Σημασία έχει ότι 
υπάρχει μία αρμονία μετα-
ξύ μας, μια ηρεμία, μια καλή 
προδιάθεση και συνεννόηση 
και, έτσι, τα παίρνει έγκαιρα 
και δωρεάν ο κόσμος που τα 
ζητά. Το πολύ –πολύ να πλη-
ρώσει τα μεταφορικά, αν και, 
ακόμη κι αυτά, εν ανάγκη, 

προσπαθούμε να τα καλύ-
πτουμε εμείς…

Ελκύουμε παιδιά στο 
κατηχητικό μόνο με την 
αγάπη και την εμπιστοσύνη 
που τους δείχνουμε

 
Το δεύτερο μεγάλο έργο 

με το οποίο καταγινόμαστε 
είναι το κατηχητικό. Αυτή τη 
στιγμή αριθμεί στα 60 παι-
διά… Βραβευόμαστε για το 
έργο αυτό εδώ και τρία συνα-
πτά έτη. Γίνεται μεγάλο έργο 
στο κατηχητικό μας με τους 
νέους. Προσπαθούμε να επι-
κοινωνήσουμε όσο το δυνα-
τόν καλύτερα μαζί τους, με 
βασικό μας εφόδιο την αγάπη 
που τους εκπέμπουμε.

Αυτό είναι το κορυφαίο. 
Αυτό είναι το κλίμα που επι-
κρατεί στο κατηχητικό. Κλίμα 
αγάπης και εμπιστοσύνης… 
Δραστηριοποιούμαστε μέχρι 
και σε ομαδικά παιχνίδια, 
καθώς πρόσφατα φτιάξαμε 
μια ποδοσφαιρική ομάδα και 
παίζουμε κάθε τόσο με άλλα 
κατηχητικά. Γενικά, υπάρχει 
ένα θεάρεστο κλίμα εδώ, με 
το οποίο αγκαλιάζουμε όλους 
τους νέους, που θα έρθουν 

κοντά μας, υπάρχει μία τάξη 
στην εκκλησία μας, που καλύ-
πτει τους πάντες, αφού το 
κατηχητικό για εμάς είναι 
κυριολεκτικά κατηχητικό. 

Τίποτα δεν γίνεται σχη-
ματικά εδώ. Διδάσκουμε την 
πίστη μας, τον Χριστό μας, 
διδάσκουμε το δόγμα μας, 
διδάσκουμε παιδεία, να απο-
φεύγουνε τα ναρκωτικά, τις 
ουσίες, ακόμη και πράγματα, 
που δεν τα θεωρούν τα ίδια 
τόσο επικίνδυνα, όπως, φερει-
πείν, …τα μηχανάκια! Αυτό 
μόνο που δεν τους λέμε είναι 
να κόψουν...τις κακές παρέ-
ες, γιατί εμείς αυτό θέλουμε, 
να μπαίνουν τα παιδιά μας 
σε τέτοιου είδους παρέες, με 
σκοπό… να τις αλλάξουν! 

Το μεγάλο στοίχημα για 
εμάς είναι να παίρνουνε από 
εδώ εφόδια, ούτως ώστε να 
μπορούν να σταθούν σε κάθε 
είδους παρέα, ακόμα και κακή! 
Κατ’ εμέ, δεν έχει κανένα νόη-
μα να διδάσκουμε στα παιδιά 
μας να μην μπαίνουν σε κακές 
παρέες… Γι’ αυτό και φέραμε 
στην ενορία νέους που είναι 
απ’ την εφηβεία τους κιό-
λας ναρκομανείς, αναρχικοί, 
αντικοινωνικά στοιχεία, για-

τί πιστεύουμε ότι κάποια κρί-
σιμη στιγμή στη ζωή τους τα 
παιδιά αυτά δεν είχανε χρή-
ματα να επιβιώσουνε, ούτε 
ψυχική υποστήριξη από τους 
γονείς τους, οπότε, ερχόμε-
νοι σε εμάς, αισθάνθηκαν ότι 
βρήκανε κάποιο αποκούμπι, 
το αγκωνάρι που τόσο καιρό 
γύρευαν ή, έστω, το χαρτζι-
λίκι τους ή το φάρμακό τους. 

Στις δέκα συζητήσεις που 
θα κάνουμε με τους νέους, 
η μία θα είναι θεολογική!

Ο ιερέας δίνει από τα 
τυχερά του, για να στηρίξει 
τα παιδιά αυτά, ή παρωθεί 
ανθρώπους - επιχειρηματί-
ες να πράξουν το ίδιο. 

Υπάρχει μεγάλη αλληλο-
ϋποστήριξη μεταξύ μας. Και 
έχουμε μεγάλες αποδείξεις για 
το έργο που κάνουμε όπως 
πέρυσι, που μας βράβευσε εδώ 
ο δεσπότης μας, ο Κύριλλος, 
μόνο και μόνο από τις γιορ-
τές που διοργανώσαμε ως 
κατηχητικό. Ξέρετε, το κατη-
χητικό κοντεύει να εξαφανι-
στεί σαν θεσμός. Αυτό όμως 
σε εμάς εδώ δεν συμβαίνει, 
γιατί εμείς δεν μιλάμε μόνο 
θεολογικά στα παιδιά. 

Οι νέοι έχουν πάμπολ-
λα ψυχολογικά προβλήματα, 
δεκάδες συναισθηματικής 
φύσεως ανάγκες… Εμείς, στις 
δέκα συζητήσεις που θα διε-
ξάγουμε μαζί τους, η μία μόνο 
θα είναι θεολογική! Οι συζη-
τήσεις μας θα είναι πάνω στα 
υπαρξιακά προβλήματα που τα 
ταλαιπωρούν και που, πιστέψ-
τε με, είναι πάρα πολλά… 

Το αρχονταρίκι μας  
το βλέπουν οι νέοι σαν…
home cinema!

Στο αρχονταρίκι που δια-
θέτουμε μπορούν όλοι οι νέοι 
να έρθουνε, όποτε θέλουνε, 
και να κάνουν συγκεντρώ-
σεις, συνεστιάσεις, εκδηλώ-
σεις, συνευρέσεις… 

Βλέπετε, είναι ελεύθερο, 
τα κλειδιά τα έχουν οι ίδιοι οι 
νέοι, οπότε μπορούν να δουν 
όποια ταινία θέλουν, πολεμι-
κή , θρίλερ δεν με πειράζει, 
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα 
δούνε την ταινία τους, τις 
ώρες που εξυπηρετεί τα ίδια, 
ο δε ιερέας θα τους πάει και 
τις πίτσες τους, θα τους πάει 
και τα σουβλάκια τους, τις 
κόκα κόλες τους, θα καθίσει 
να δει μαζί τους και τις ται-
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νίες που αυτά επέλεξαν, και 
πολλές φορές, δεν σας κρύ-
βω, η ταινία που βλέπουν δεν 
μου αρέσει, έχει πολύ…αίμα, 
όμως εγώ στέκομαι εκεί, τη 
βλέπω μαζί τους, αν και, κατά 
βάθος, δεν θέλω να τη δω, 
αλλά στο τέλος θα τους πω, 
κοιτάξτε, αυτά τα μηνύματα 
που παίρνετε θα σας αλλοι-
ώσουνε, τους μεταδίδω έτσι 
αυτό το μήνυμα, ότι προσοχή, 
τα πρότυπα και τα μηνύματα 
που σας προωθούν μένουν 
στο μυαλό, και αυτά θα σας 
αλλοιώσουν σα χαρακτήρες. 

Χάρη στην ψυχιατρική 
και την ψυχανάλυση 
κατανόησα καλύτερα  
την ψυχοσύνθεση  
των νέων μας

Ένας λόγος, ξέρετε, που με 
έχει βοηθήσει να διεισδύσω 
στην ψυχολογία των νέων 
τόσο πολύ είναι το γεγονός 
ότι εδώ και 12 χρόνια μελετώ 
πολύ την επιστήμη της ψυχα-
νάλυσης και της ψυχιατρι-
κής… Δεν έχω σπουδάσει τα 
αντικείμενα αυτά, αλλά έχω 
κάνει πολλά σεμινάρια, έχω 
διαβάσει πολύ, και θαρρώ ότι 
έχω τα ενώσει ταιριαστά με 
τη θρησκεία, με τις ανάγκες 
των εφήβων καθώς και με το 
έργο που γίνεται εδώ… 

Οι επιστήμες αυτές με 
έχουν βοηθήσει να μπορώ 
την κατάλληλη, κάθε φορά, 
στιγμή να σπείρω στους νέους 
τα μηνύματα που θέλω… 

Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 
μεγάλους ιερείς και αρχιερείς, 
που σπουδάσανε την ψυχι-
ατρική, αλλά, στην πράξη, ο 
νέος δεν μπορεί να το κατα-
λάβει αυτό, και, στην τελική, 
δεν τον ενδιαφέρει κιόλας, το 
αποτέλεσμα εισπράττει μόνο, 
τη γεμάτη αγάπη σύσταση, 
το μήνυμα του ιερέα, δηλα-
δή, που του λέει ότι πρόσεξε, 
αυτά που βλέπεις, δημιουρ-
γούν την αμαρτία, σε αλλο-
τριώνουν, σε οδηγούν στο 
αδιέξοδο… Δηλαδή, μπορεί 
να μην τους το πω θεολογικά 
αυτό που θέλω να τους πω, 
αλλά θα καταλάβει ο νέος την 
κατάλληλη στιγμή ότι, ναι, ο 
πάτερ έχει δίκιο και μου εφι-
στά την προσοχή, πρέπει να 
αποφεύγω την παρακολούθη-
ση τέτοιων ταινιών… 

Για να καταλάβετε τι λέω, 
σε μια εξομολόγηση, μου είπε 
κάποιος νέος, ξέρετε, πάτερ, 
όταν πέφτω να ξαπλώσω τα 

βράδια, δεν κατορθώνω να 
κοιμηθώ, διότι τη μια βλέπω 
όνειρα με όπλα, φόνους και 
αίμα, ενώ, άλλες φορές, μου 
έρχονται στον ύπνο μου, στο 
όραμά μου,… νεκροί άνθρωποι!

Του λέω τότε ότι λογικό 
είναι, αφού βλέπεις ακατάλ-
ληλα θεάματα και ασχολείσαι 
αρκετές ώρες με αυτά, μέσα 
από το facebook. Οπότε δια-
πράττεις  αμαρτία, του λέω… 
Βέβαια, στο μυαλό του παι-
διού δεν χωνεύεται το μήνυ-
μα αυτό αμέσως, αλλά σιγά 
- σιγά, αρχίζει και το σκέ-
φτεται, το δουλεύει πρώτα 
στο μυαλό του, αναρωτιέται, 
τι μου είπε ο πάτερ τώρα (;), 
ότι αλλοιώνομαι άμα βλέπω 
τέτοιες ταινίες; 

Άρα, δεν πρέπει να βλέπω 
τέτοια έργα, ούτε να παίζω 
τέτοια ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, αφού με βλάπτουν, αλλά 
να τα «κόψω μαχαίρι»! Έτσι, 
αν ο νέος επιμείνει στο λάθος 
και αισθανθεί κάποια στιγ-
μή χάλια, θα  έρθει εδώ για 
ψυχολογική υποστήριξη και 
βοήθεια, οπότε είναι η καταλ-
ληλότερη στιγμή να υπεισέλ-
θει ο ιερέας και στη θεολογική 
ερμηνεία, δηλαδή να του πει 
ότι προσοχή, η ζωή μας είναι 
κατά τα έργα μας. 

Όταν εσύ σπέρνεις την 
αμαρτία στο μυαλό, τι συνέ-
πειες περιμένεις; Δεν υπάρχει 
λόγος να πολεμάς το μυαλό 
σου, ούτε είναι δείγμα ανδρι-
σμού να κάνεις όλα αυτά που 

κάνεις… 
Ο νέος, έτσι, παίρνει το 

μήνυμα, αυτό είναι το έργο του 
κατηχητικού, οπότε κατηχητι-
κό δεν είναι μόνο οι συνάξεις 
που κάνουμε κάθε Κυριακή, 
κατηχητικό είναι ότι κατόρθω-
σα και τους έφερα εδώ κοντά 
μου, δίπλα μου, γιατί δεν μπο-
ρώ να πάω εύκολα εκεί που 
είναι, στα σπίτια τους μέσα, 
και να τους ξετρυπώσω, όμως 
εδώ, που τους έχω δελεάσει 
με μια μεγάλη αίθουσα, με μια 
μεγάλη οθόνη, με τα μεγάλα 
ηχεία και με τα κεράσματα, 
δηλ. με έναν κινηματογρά-
φο δωρεάν, που έρχονται κι 
βάζουν το cd τους, το στικάκι 
τους, βλέπουν την ταινία που 
θέλουν, τα πάντα, είναι ευκο-
λότερο να τους παρακολου-
θώ και να τους συμβουλεύω. 

Ακόμα και μέσα από τα 
χορευτικά διδάσκω αγάπη 
και υποστήριξη 

Το τρίτο μεγάλο έργο που 
γίνεται στην ενορία μας είναι 
το χορευτικό. 

Προσπαθούμε εδώ να κρα-
τάμε τις παραδόσεις μας, να 
κατεβαίνουμε στις παρελάσεις 
ως «χορευτικό της Αγίας Μαρί-
νας» και έχουμε κατορθώσει, 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 
να έχουμε στο δυναμικό μας 
ενενήντα (90) χορευτές, που 
τους αποσπούμε μεν από το 
σχολείο τους, με την άδεια των 
διευθυντών τους, αλλά αυτό 
γίνεται, γιατί αρέσει και στα 

ίδια πολύ, να ντύνονται τσο-
λιάδες ή να φορούν παραδο-
σιακές στολές και μπλουζάκια 
που στην πίσω τους πλευρά 
έχουν τη στάμπα της Αγίας 
Μαρίνας και μπροστά, στο 
πέτο, το έμβλημα της ενορί-
ας μας. 

Αυτή τη στάμπα τη φορέ-
σανε και τη φοράνε ακόμη 
και νέοι που δεν πιστεύου-
νε. Αλλά, σιγά - σιγά, έστω 
και μέσα από τα χορευτικά, 
τα παιδιά έρχονται και πιο 
κοντά μας. Ο στόχος δεν είναι 
να τους διδάξω Χριστό, όπως 
λένε κάποιοι ιερείς. Ο στόχος 
είναι να τους διδάξω αγάπη. 

Και τον Χριστό θα τον ζητή-
σουν, ύστερα, μόνοι τους. Γιατί, 
μέσα από τις δραστηριότητές 
μας αυτές λέει ο νέος, κοίτα-
ξε ο ιερέας πόσο κοντά μου 
είναι, οπότε, όταν κάποια στιγ-
μή θα πονέσει, που σίγουρα 
θα πονέσει, τότε θα αναζητή-
σει σίγουρα να βρει τον Θεό, 
την αγάπη Του, την πίστη 
στον Σωτήρα Χριστό, τη γαλή-
νη, την ηρεμία , τη χαρά, τη 
ζωντάνια, το χαμόγελο… Εξάλ-
λου, δεν θα έχει από πού να 
κρατηθεί το παιδί, ούτε από 
τους πολιτικούς θα μπορέσει 
να κρατηθεί (που δεν τους 
κατηγορώ, κι αυτοί τη δου-
λειά τους κάνουν, όπως ξέρουν 
να την κάνουν), ούτε από τον 
δήμαρχο, ούτε από τον πρόε-
δρο, ούτε από κανέναν, παρά 
μόνο από την εκκλησία του 
Χριστού μας! 

Εδώ εφαρμόζουμε την 
ευαγγελική ρήση: 
 «Γίνετε αλιείς ψυχών»

Έχω, λοιπόν, διαλέξει αυτόν 
τον τρόπο ως ιερέας και, μέχρι 
τώρα, πετυχαίνει, δόξα τω 
Θεώ, χωρίς να ζητάω κάποια 
ανταμοιβή…

 Και το κάνω αυτό, γιατί 
και εγώ έτσι το διδάχθηκα 
από άλλους καλούς ποιμένες, 
από τον Αρχιερέα μου, τον 
δεσπότη μου, τον Κύριλλο, 
που είναι ένας νέος αρχιερέ-
ας, που πραγματικά με στη-
ρίζει σε όλο αυτό το έργο και, 
έτσι, με έχει ενθουσιάσει, για-
τί με στηρίζει σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της χώρας, όπου 
σταθεί κι όπου βρεθεί, παρό-
τι ξέρει ότι είναι και επικίν-
δυνο (με το φαρμακείο, όπως 
είπα). Τα χορευτικά κάνουν, 
λοιπόν, το δικό τους έργο και 
αυτά, αόρατο έργο, που δεν το 
καταλαβαίνουν οι νέοι άμε-
σα, αλλά εγώ που ασχολούμαι 
και με την ψυχιατρική και με 
την ψυχολογία, καταλαβαί-
νω ότι μπορώ και ελίσσομαι 
ανάμεσά τους, ανάμεσα στις 
ψυχές τους, ενώ εκείνοι δεν 
το καταλαβαίνουν. Αλλά κι αν 
κάποιος τους αντιδράσει στα 
θεολογικά, δεν θα τα βάλει με 
εμάς, γιατί ξέρει ότι ο πάτερ 
θα τον κεράσει μέχρι και τσι-
γάρο, μέχρι και ποτό. Εννοώ 
ότι αν του μιλήσω κατευθεί-
αν για Χριστό και τον καλέσω 
κατευθείαν στο Αρχονταρίκι 
του ναού, θα αντιδράσει και 
δεν θα έρθει. 

Από εγωισμό και μόνο. Θα 
πει, αφού εγώ δεν πιστεύω, 
γιατί να μπω σε μια τέτοια 
κουβέντα; Τι θα με ωφελήσει; 
Αν του πω, όμως, να έρθει να 
πιει ένα ποτό ή να έρθει να 
κάτσει με τους φίλους του, 
θα έρθει. Και σαν αναρχικός 
να έρθει, πάλι δεν με πειρά-
ζει. Οπότε στην πορεία θα 
το λύσω το όποιο πρόβλημα 
προκύψει, γιατί θα έχω βρει 
το δόλωμα -το δόλωμα είναι η 
ίδια του η ψυχή- οπότε, όταν, 
κατά τη διαδρομή, πονέσει, 
που σίγουρα θα πονέσει, θα 
διαλέξει μόνος του το σωστό 
δρόμο.

Πού θα ζητήσει βοήθεια; 
Στον άνθρωπο που τον αγκά-
λιασε θα πάει. Στον ιερέα του, 
στον φίλο του, που τυγχά-
νει να είναι και ιερέας, οπό-
τε εκεί τον έχω ψαρέψει, τον 
έχω πλευρίσει, οπότε μπορώ 
και να τον παρηγορήσω πιο 
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εύκολα, να του μεταγγίσω 
την αγάπη εν Χριστώ… Μην 
ξεχνάτε ότι ο Χριστός είχε 
ζητήσει από τους μαθητές 
του να γίνουν αλιείς ψυχών. 
Αυτός είναι ο τρόπος με τον 
οποίο ελκύουμε τους νέους 
εδώ. Και, δόξα τω Θεώ, μέχρι 
στιγμής έχουμε ανταπόκριση, 
αφού έχουμε γίνει η κυψέλη 
τους, το μελίσσι τους. 

 
Κάθε Κυριακή, μετά 
την απόλυση, η ενορία 
προσφέρει πλουσιοπάροχο 
πρωινό στους πιστούς και 
ευκαιρίες για παιχνίδι στα 
παιδιά

Άλλο σημαντικό έργο που 
επιτελούμε στην ενορία μας 
είναι το κήρυγμα, το οποίο 
γίνεται συνέχεια, ή, αν θέλε-
τε, η ηρεμία που μεταδίδου-
με σαν εκκλησία, η γαλήνη 
που εκπέμπουμε… 

Ο κάθε άνθρωπος μπο-
ρεί να ηρεμήσει εδώ… Αυτή 
είναι η κορυφαία προσφορά 
μας! Μετά τη θεία λειτουργία, 
ένα μεγάλο έργο που γίνεται, 
είναι ότι προσφέρεται κέρα-
σμα σε όλους τους πιστούς… 
Θα πιούν τον καφέ τους, το 
νερό τους, θα πάρουν το φαγη-
τό τους, δωρεάν όλα αυτά, εξ 
ου και προσκαλώ όλους να 
έρθετε, διότι, με το άκουσμα 
του «δι’ ευχών», προσκαλώ 
όλο τον κόσμο να περάσει 
στο αρχονταρίκι, είτε εσωτε-
ρικά είτε εξωτερικά, για να 
πάρει το κέρασμά του και όλα 
τα παιδιά να φάνε το πρωινό 
τους, ο δε ιερέας κάθεται σε 
ένα σημείο και δίνει ή μαρ-
μελάδα ή μερέντα με ψωμί 
σε όλους τους νέους. 

Στο εξωτερικό περιβάλλον 
θα δείτε ακόμη παντού παι-
χνίδια για τους νέους, ενώ τις 
Κυριακές βγάζουμε και αυτο-
κινητάκια και κούκλες, ώστε 
να παίξουν μετά το πρωι-
νό τους… Κάθε Κυριακή τα 
παιδιά αρέσκονται να παί-
ζουν στον προαύλιο χώρο της 
Εκκλησίας… Πάνε στις κού-
νιες και στις τσουλήθρες, ενώ 
οι γονείς τα παρακολουθούν 
διακριτικά, καθώς τρώνε και 
πίνουν το κέρασμα που τους 
έχουμε δώσει… Κι αν ακόμη 
κάποιο παιχνίδι κλαπεί, δεν 
μας πειράζει, μέσα από ζητια-
νιά μαζεύουμε τα παιχνίδια, 
τα τρόφιμα, τα ρούχα, κυρίως 
τα παιδικά, και τα φάρμακα, 
Κουραστικό το έργο, σίγου-
ρα, αλλά έχουμε και κυρίες 

του φιλόπτωχου, που συνει-
σφέρουν πολύ σε όλα αυτά. 

Προμηθεύουμε δωρεάν με 
πλήθος αρτοσκευασμάτων 
τους πολυτέκνους και 
τη φτωχολογιά της 
περιοχής μας, χάρη στις 
φιλανθρωπικές προσφορές 
ορισμένων φούρνων 

 Τώρα, το επόμενο μεγά-
λο έργο μας αφορά τα τρό-
φιμα. Μέσα από τη βοήθεια 
της Μητρόπολής μας, δίνο-
νται μια φορά το μήνα τρό-
φιμα, σε περίπου σαράντα 
οικογένειες! Έδωσε η χάρη 
του Θεού να συνεργαζόμα-
στε με πέντε φούρνους, που 
μας δίνουν καθημερινά ό,τι 
τους περισσεύει, Ένα φούρ-
νος, ο οποίος είναι μεγάλος 
και θα ήθελα αυτό να το γρά-
ψετε, είναι ο Βενέτης στη Νέα 
Ερυθραία… 

Αν κάνετε μια στάση στον 
Βενέτη της Νέας Ερυθραίας, 
θα σας πούνε ότι ό,τι υλικά 
τους περισσεύουν -μιλάμε για 
είκοσι κούτες καθημερινά, με 
πίτσες, τυρόπιτες, σάντουιτς, 
ψωμιά- θα μας τα παραχωρή-
σουν καθημερινά, για να τα 
διανείμουμε. Έχουμε μισθώ-
σει ένα αυτοκίνητο, που πάει 
κάθε πρωί στον Βενέτη, για 
να τα παραλάβει. 

Με δική μας απόφαση τα 
δίνουμε όλα αυτά τα τρόφι-
μα καθημερινά στον σύλλογο 
πολυτέκνων του Ωρωπού. Μας 
έχει βραβεύσει τρεις συνεχό-
μενες χρονιές για την προσφο-
ρά μας αυτή… Άλλοι φούρνοι 

που μας βοηθούν πολύ είναι 
ο κύριος Αγάθου, ο κύριος 
Νικολάου, όπως κι ο φούρ-
νος του Λεμπούση στο Συκά-
μινο, ο οποίος και αυτός μας 
δίνει ό,τι του περισσεύει καθη-
μερινά. 

Είναι μεγάλο έργο αυτό 
που γίνεται, το αντιλαμβάνε-
στε, γιατί είναι τα λεγόμενα 
αρτοσκευάσματα, που είναι 
μέρος της βασικής διατροφής 
του Νεοέλληνα. Φανταστείτε, 
λοιπόν, έναν ιερέα να κουβαλά 
πίσω του καθημερινά 50 κιλά 
ψωμί , να πατάει κόρνα, να 
βγαίνει ο κόσμος να τα πάρει, 
την ξέρει η τοπική κοινωνία 
τη διανομή που κάνουμε, με 
το αυτοκίνητό μου γίνεται, ή 
εγώ ή άλλοι βοηθοί μου την 
οργανώνουν, σε καθημερι-
νή βάση, 2-3 κιλά ψωμί ανά 
οικογένεια, τυρόπιτες κ.α., 
Είναι μεγάλο το φιλανθρωπι-
κό έργο που γίνεται και στα 
αρτοσκευάσματα… 

Μέχρι και Αγιοταφίτης 
ξεναγός έχω γίνει, για 
να περιηγούμαι και να 
ξεναγώ τους πιστούς στα 
μέρη, όπου ιερατεύουν 
με αυταπάρνηση εκλεκτοί 
πατέρες 

Ως ιερέας φρόντισα να 
κάνω και ένα άλλο μεγάλο, θεά-
ρεστο έργο να οδηγώ κόσμο 
στο Πατριαρχείο Ιεροσολύ-
μων… 

Εδώ και δέκα χρόνια περί-
που, δύο με τρεις φορές τον 
χρόνο, ξεναγώ κόσμο στους 
Αγίους Τόπους, στα προσκυ-

νήματα των Ιεροσολύμων, 
παρότι δεν έχω το επίσημο 
χαρτί του ξεναγού… Φαντα-
στείτε ότι, απ’ τις τόσες φορές 
που το έχω κάνει, με φωνά-
ζουν πλέον Αγιοταφίτη, Ιερο-
σολυμίτη πατέρα, καθώς, εδώ 
και δέκα χρόνια ταξιδεύω, 
πηγαίνω στον Πανάγιο Τάφο 
και στα Άγια Προσκυνήματα, 
και ξεναγώ τους πιστούς εκεί. 

Μάλιστα, μόλις πριν πέντε 
μέρες γύρισα από το Σινά, από 
την Αίγυπτο, το Κάιρο και 
την Αλεξάνδρεια… Δέκα χρό-
νια το κάνω με την άδεια του 
Δεσπότη μου, φυσικά, διότι 
είναι προσκυνήματα δύσκολα 
αυτά και αρκετά επικίνδυνα, 
όμως καταφέρνω και πηγαί-
νω πολύ λαό κάτω όλα αυτά 
τα χρόνια…Τα προσκυνήμα-
τα των Ιεροσολύμων τα ξέρω 
πάρα πολύ καλά, την Αίγυπτο 
την ξεκίνησα, βέβαια, φέτος, 
αλλά το ευαγγέλιό μας τα λέει 
όλα, να ξέρετε, δεν μιλάει για 
τίποτα άλλο, παρά μόνο για το 
Ισραήλ και την ιστορία του… 

Όσοι πάμε κάτω, βοηθά-
με και τους Αγιοταφίτες πατέ-
ρες, που είναι άξιοι και ήρωες 
για το έργο που κάνουνε… Αν 
και είμαι πατέρας δύο παι-
διών, θα πω τη λέξη, ότι δεν 
φοβάμαι, εκεί ζει ο Κύριος και 
Θεός μας, γι’ αυτό ξεχωρίζουν 
κάποιοι πατέρες , διότι τολ-
μούν να πηγαίνουν σε αυτά 
τα προσκυνήματα. 

Μην ξεχνάτε ότι στην 
Άίγυπτο επτά χρόνια είχαν 
πόλεμο. Πήγαμε τώρα στο 
Σινά και ο ηγούμενος εκεί 

δάκρυσε μόλις μας είδε και 
μας είπε ότι, επιτέλους, βλέ-
πουμε και κανά Έλληνα!  Στο 
Κάιρο είχαμε δυο συνοδούς 
με πολυβόλα, είναι γνωστό 
αυτό, μέσα στο πούλμαν, και 
ένα στρατιωτικό όχημα από 
πίσω μας, που είχε από πάνω 
ένα πολυβόλο, για να μας προ-
στατέψει από κάποια επίθεση. 

Όμως εγώ δεν φοβάμαι, 
γιατί εκεί ζουν ακρίτες Έλλη-
νες, οπότε, αν είναι να χάσω 
τη ζωή μου, ας την χάσω, και 
το εννοώ αυτό, όπως και το 
έχουν καταλάβει και τα παιδιά 
μου και η γυναίκα μου, ας τη 
χάσω, αρκεί να τους πηγαί-
νω εκεί χρήματα ή τρόφιμα. 
Για παράδειγμα, ξέρετε τι μου 
ζήτησε η μονή του Σινά; Μου 
έρχεται να δακρύσω… 

Καφέ ελληνικό, Βέβαια 
στέλνουν από εδώ κάποιοι 
αλλά δεν φτάνει ποτέ στον 
προορισμό του… Στην Αλε-
ξάνδρεια όλα μένουν εκεί, δεν 
πάει τίποτα στους πατέρες, 
οπότε, όταν πάει ένα γκρουπ 
ελληνικό, θα τους πάει εκεί 
καφέ ελληνικό, που δεν έχου-
νε… Ακόμη, μας ζητάνε φασό-
λια, ρεβίθια και καφέ, αυτά 
είναι πράγματα, δυστυχώς, 
πολύ γνωστά στη χριστιανι-
κή μας κοινότητα…»

Ο πατέρας Σπυρίδων μας 
μίλησε και για πολλά ακόμα 
ενδιαφέροντα πράγματα… Για 
την ανάγκη να είναι οι ιερείς 
λιτοδίαιτοι, να μην προκα-
λούν και να μην σκανδαλί-
ζουν με τη δημόσια εικόνα 
τους… Επίσης, για τη μεγάλη 
φτώχεια και την πείνα που 
πέρασε ως παιδί αυτός και 
η πολυμελής οικογένειά του, 
που, ωστόσο, τον σημάδεψε 
και τον έκανε καλύτερο ως 
άνθρωπο, αυτό που είναι και 
αντανακλά σήμερα ως ιερέ-
ας στο ποίμνιό του… Τέλος, 
για τη μεθοδικότητα και την 
οργανωτικότητα, που τον δια-
κρίνουν ως ιερέα, αφού μόνο 
δυο φορές στα έξι χρόνια που 
λειτουργεί στην Αγία Μαρί-
να Ωρωπού, δεν φτάσανε τα 
αρτοσκευάσματα στον προο-
ρισμό τους… 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε 
αυτή η ψυχωφελής συνομι-
λία μας μαζί του να επανα-
ληφθεί σύντομα, διότι ιερείς, 
σαν και τον πατέρα Σπυρίδω-
να, λαμπρύνουν την εκκλησία 
μας και κοσμούν όσο λίγοι 
την πολύπαθη στις μέρες μας 
Ορθοδοξία… 
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Εκστρατεία ενημέρωσης 
σε Ελλάδα, Τσεχία, Ρου-
μανία και Πορτογαλία, 

πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με στόχο την ενη-
μέρωση των πολιτών για τα 
μέτρα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. Κεντρικό μήνυμα της 
καμπάνιας, είναι ότι με τα 
μέτρα αυτά, ωφελείται ο οικο-
νομικός προϋπολογισμός του 
κάθε νοικοκυριού, σε συνδυ-
ασμό με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αλλάζοντας 
μικρές συνήθειες της καθημε-
ρινότητάς μας, συμβάλλουμε 
όλοι στη μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας, χωρίς κόστος στις 
ανέσεις που έχουμε συνηθί-
σει, αλλά με τεράστιο όφελος 
στον πλανήτη. 

Τι μπορούμε να κάνου-
με για να το καταφέρουμε:

1. Βάζουμε σε λειτουργία 
το κλιματιστικό μόνο όταν η 
εξωτερική θερμοκρασία φτά-
νει τους 25°C. Για κάθε βαθμό 
κάτω από αυτή τη θερμοκρα-
σία, η κατανάλωση ενέργειας 
αυξάνεται κατά 3-4%.

2. Η φυσική ψύξη των 
κατοικιών με το άνοιγμα των 
παραθύρων κατά τις καλοκαι-
ρινές νύχτες περιορίζει έως 
και 21% την κατανάλωση ηλε-
κτρικού ρεύματος για ψύξη.

3. Τοποθετούμε ανεμιστή-
ρες οροφής. Οι ανεμιστήρες 
οροφής προσφέρουν αίσθη-
ση δροσιάς έως και 5 βαθμούς 
πιο κάτω από την τρέχου-
σα θερμοκρασία. Επιπλέον, 
το κόστος λειτουργίας τους 
είναι φθηνότερο από του κλι-
ματιστικού.

4. Κλείνουμε το κλιμα-
τιστικό όταν φεύγουμε από 
το σπίτι. Όταν βρισκόμαστε 
στο σπίτι, ρυθμίζουμε τη θερ-
μοκρασία του κλιματιστικού 
στο επίπεδο που αισθανόμα-
στε άνετα.

5. Η ρύθμιση της λειτουρ-
γίας του κλιματιστικού στην 
ελάχιστη διαθέσιμη θερμο-
κρασία δεν ενδείκνυται. Για 
κάθε άνοδο της θερμοκρασίας 
κατά 1 βαθμό Κελσίου, κάνου-
με εξοικονόμηση σε ποσοστό 
περίπου 11%.

6. Τα παράθυρα με διπλά 
τζάμια και η αντικατάσταση 
των φθαρμένων μονώσεων 

συμβάλλουν στη διατήρηση 
της ζέστης το χειμώνα, ενώ 
το καλοκαίρι διατηρούν το 
σπίτι πιο δροσερό

7. Η εγκατάσταση οικο-
νομικής κεφαλής ντους και 
περιοριστή ροής μπορεί να 
εξοικονομήσει για μια τριμε-
λή οικογένεια μέχρι ένα κυβι-

κό μέτρο νερού κάθε μήνα. 
Αυτή η απλή αναβάθμιση θα 
μειώσει τις ενεργειακές μας 
δαπάνες κατά περίπου 3,21 
ευρώ ανά μήνα (37,44 ευρώ 
ετησίως).

8. Κατά μέσο όρο, τα ελλη-
νικά νοικοκυριά δαπανούν το 
38% της συνολικής κατανά-

λωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
για το μαγείρεμα. Φουρνά-
κια μικρών διαστάσεων είναι 
ενεργειακά πολύ πιο αποδο-
τικά για το ζέσταμα μικρών 
ποσοτήτων φαγητού.

9. Βγάζουμε τις συσκευές 
από την πρίζα όταν δεν χρησι-
μοποιούνται. Μπορούμε έτσι 

εύκολα να εξοικονομήσουμε 
μέχρι και 39 ευρώ/έτος.

10. Συντηρούμε τακτικά 
τον λέβητα θερμού νερού για 
εξοικονόμηση μέχρι και 20% 
στο κόστος θέρμανσης

11. Η αντικατάσταση κάθε 
απλού λαμπτήρα φωτισμού με 
λαμπτήρα ενεργειακής από-
δοσης μπορεί να μας εξοικο-
νομήσει έως και 13 ευρώ ανά 
έτος στο κόστος των λογαρια-
σμών μας. Εάν αλλάξουμε 10 
λαμπτήρες, θα εξοικονομήσου-
με 130 ευρώ το χρόνο!

12. Επιλέγουμε προσεκτι-
κά συσκευές που προσφέρουν 
εξοικονόμηση απόδοσης έως 
και 60% (το μόνο που χρειά-
ζεται είναι να ελέγχουμε την 
ενεργειακή σήμανση της ΕΕ).

www.energysavingsteam.eu/ 

Πολύ καλές συμβουλές. 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ήταν ο πρώ-
τος ανεξάρτητος περιβαλ-
λοντικός φορέας, όπου το 
1980 πραγματοποίησε ετή-
σιο πρόγραμμα ενημέρω-
σης σε σχολεία, με όλα τα 
προαναφερόμενα, διαθέ-
τοντας 200.000 φυλλάδια 
στα σχολεία.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% στα νοικοκυριά

Δε θέλει κόπο… θέλει τρόπο!!
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Χάος προκλήθηκε σε πολ-
λές περιοχές της Αττι-
κής, λόγω των εκτε-

ταμένων διακοπών ρεύμα-
τος, που σημειώθηκαν την 
Τετάρτη 22 Αυγούστου, στις 
14:12 το μεσημέρι. Προβλή-
ματα αντιμετώπισαν πολλές 
περιοχές στο κέντρο της Αθή-
νας και στα βόρεια προάστια, 
και ειδικότερα το Παγκράτι, η 
Καισαριανή, ο Ζωγράφος, το 
Ψυχικό, το Χαλάνδρι, η Δάφ-
νη, η Καλλιθέα, η Γλυφάδα, η 
Παλλήνη, η Αγία Παρασκευή, 
τα Μελίσσια και η Κηφισιά. 

Η πυροσβεστική δέχθη-
κε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά 
εβδομήντα κλήσεις για απε-
γκλωβισμό ατόμων από ανελ-
κυστήρες, ενώ η κατάσταση 
στους δρόμους ήταν ιδιαί-
τερα δύσκολη, καθώς είχαν 
τεθεί εκτός λειτουργίας αρκετά 
φανάρια. Λόγω του προβλή-
ματος ηλεκτροδότησης τέθηκε 
εκτός λειτουργίας για αρκετή 
ώρα η γραμμή 2 (Ανθούπολη 
– Ελληνικό) του μετρό, από 
τον σταθμό του Πανεπιστη-
μίου έως το Ελληνικό. 

Σε αρχική του ανακοίνω-
ση, ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. (Ανεξάρτη-
τος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) ανέφε-
ρε ότι δημιουργήθηκε βλάβη 
σε μετασχηματιστή δικτύου 
διανομής στο Κέντρο Υπερυ-
ψηλής Τάσης Παλλήνης(ΚΥΤ), 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
απώλεια τροφοδότησης φορ-
τίων που επηρέασε περιοχές 
της Αττικής. 

Ωστόσο, σε νέα του ανα-
κοίνωση, γνωστοποίησε πως 
το πρόβλημα προέκυψε από 
έκρηξη που σημειώθηκε στο 
εσωτερικό του διακόπτη στο 
Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 
Παλλήνης, ενώ βρισκόταν σε 
κλειστή θέση και όχι κατά 
τη διάρκεια κάποιου χειρι-
σμού. Την ανακοίνωση εξέ-
δωσε ο Διαχειριστής, έπειτα 
από εργαστηριακή ανάλυση 
που έκανε. 

«Το ότι το πρόβλημα εντο-
πίστηκε στο εσωτερικό του 
διακόπτη καθιστούσε ουσια-

στικά αδύνατη την ανίχνευση 
του σφάλματος εκ των προ-
τέρων, ενώ επιβεβαιώνει ότι 
η αστοχία αποτελεί εξαιρετι-
κά σπάνιο γεγονός, με βάση 
και τα στατιστικά στοιχεία 
του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μεγάλων Ηλεκτρικών Συστη-
μάτων (CIGRE) που διατηρεί 
βάση δεδομένων για τις βλά-
βες που εκδηλώνονται στα 
δίκτυα ηλεκτρισμού», δικαι-
ολογήθηκε ο Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Κ α τ ό π ι ν  τ ο ύ τ ο υ , ο 

Α.Δ.Μ.Η.Ε. θα απευθυνθεί 
σε εξωτερικό εμπειρογνώμο-
να, έτσι ώστε να διερευνήσει 
εάν χρειάζονται επιπρόσθε-
τες ενέργειες σχετικά με τον 
κατασκευαστή του διακόπτη.

Ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. υπογραμμί-
ζει ακόμη ότι:

-Οι τακτικοί προληπτικοί 
έλεγχοι για τη συντήρηση του 
Συστήματος Μεταφοράς είχαν 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 
καλοκαιριού, σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα.

-Έγιναν έκτακτοι έλεγχοι 
την περίοδο 24-30 Αυγού-
στου, από το προσωπικό 
της Διεύθυνσης Συντήρη-
σης Συστήματος Μεταφοράς 
στον εξοπλισμό των ΚΥΤ Αγίου 
Στεφάνου, Αχαρνών, Κουμουν-
δούρου, Παλλήνης, Θεσσα-
λονίκης, Λαγκαδά, Λάρισας, 
Καρδιάς, Αγίου Δημητρίου, 
Αμυνταίου, Μελίτης, Τρικά-
λων και Νέας Σάντας. Η επιθε-
ώρηση επεκτάθηκε και στους 
Υποσταθμούς Δόξας, Λαμίας 
και Κορίνθου. Σε καμία περί-
πτωση δεν εντοπίστηκαν προ-
βλήματα, που να απαιτούν 

άμεσες διορθωτικές κινήσεις.
-Αναφορικά με τη συντή-

ρηση του Συστήματος Μετα-
φοράς, επισημαίνεται ότι τα 
ποσά που δαπανά ο ΑΔΜΗΕ 
δεν μειώθηκαν, αλλά αυξή-
θηκαν την τελευταία διετία. 
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες 
συντήρησης του Συστήματος 
Μεταφοράς (περιλαμβανο-
μένων και των βλαβών) δια-
μορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. 
ευρώ το 2015, στα 39 εκατ. 
ευρώ το 2016 και στα 39,5 
εκατ. ευρώ το 2017.

Πηγές: www.cnn.gr, www.in.gr
https://www.protothema.gr

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επανειλ-
λημένα έχει καταγγείλει τη 
Δ.Ε.Η. για πλημμελή έλεγ-
χο και συντήρηση του υφι-
στάμενου δικτύου. Όμως οι 
πολίτες που πληρώνουν – 
εάν δεν πληρώσουν τους 
κόβουν την παροχή – για 
ποιο λόγο να υφίστανται 
ταλαιπωρία και να κατα-
στρέφονται οι περιουσίες 
τους; ΑΓΩΓΕΣ συμπολί-
τες μας!

Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΒΥΘΙΖΕΙ…ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Εγκληματική αδιαφορία  
για τη συντήρηση του δικτύου

ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ!
Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Αυγούστου - και 

για περισσότερες από 24 ώρες - βυθίστηκε στο σκοτάδι 
και η Ύδρα. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν 
τεράστια. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης είχε ως επα-
κόλουθό της τη διακοπή και της υδροδότησης, αφού δεν 
λειτουργούσαν τα αντλιοστάσια, κηρύσσοντας, έτσι, το 
Δήμο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Το ΔΕΔΗΕ απέστειλε στο νησί Ηλεκτροπαραγωγά 
Ζεύγη (Η/Ζ), έτσι ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ με εντολή του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας, κατέπλευσε στο νησί η Υδροφό-
ρα Στυμφαλία του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων και 
των τουριστών.

Η βλάβη εντοπίστηκε  στο Δίκτυο Μέσης Τάσης στη 
χερσαία σύνδεση του νησιού και για αυτό, τέθηκε σε λει-
τουργία το εφεδρικό καλώδιο της υποθαλάσσιας σύνδε-
σης του Δικτύου της Ύδρας με την Ηπειρωτική χώρα, 
ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες και στο κύριο υποθαλάσ-
σιο καλώδιο. Η αποκατάσταση της βλάβης ξεκίνησε τμη-
ματικά στις 11 το πρωί της Δευτέρας 27 Αυγούστου και 
ολοκληρώθηκε πλήρως έως τις 15:10 το μεσημέρι. Ωστό-
σο, τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 
3MW, παρέμειναν στο νησί, προκειμένου να διασφαλί-
σουν την ενεργειακή αυτονομία της Ύδρας.
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Προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Αθήνα: 24/8/2018
Αρ.Πρωτ.: 9074
Υπόψη: 
1) κας Φωτεινέα
2) κας Περβανίδου

Κυρίες,
Μετά την καταγγελία πολλών δημο-

τών που λάβαμε από τους Δήμους Ελευ-
σίνας, Αιγάλεω, Μεγαρέων, Ασπροπύργου 
και Μάνδρας, θα θέλαμε στα πλαίσια 
έρευνας που διενεργεί ομάδα εθελοντών 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. η οποία θα δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα του Σεπτεμβρίου του 
2018, να μας απαντήσετε στα παρακά-
τω ερωτήματα: 

1) Στις περιοχές που έχετε εντο-
πίσει το πρόβλημα, τι έχετε προτείνει 
στους Δήμους και τους πολίτες και με 
ποιο τρόπο διαχέονται αυτές, και πώς 
ελέγχετε τους Δήμους για την εφαρ-
μογή τους;

2) Είχαν ενημερωθεί από την πλευ-
ρά σας οι δήμοι επαρκώς;

3) Με τα σημερινά δεδομένα, οι μολυ-
σμένοι είναι περίπου 11.000 πολίτες, 
με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν αυτοί;

4) Εάν στις περιοχές όπου παρου-
σιάζονται τα περισσότερα κρούσματα 
μπορούμε να πούμε ότι είτε ο δήμος 
δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα είτε το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα στέλνοντας κλιμάκια ελέγ-
χου εκ των υστέρων;

5) Πώς μπορεί να εξηγηθεί η υψη-
λή θέση της Ελλάδας – συγκεκριμένα 
τρίτη θέση – σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως 
πληγείσα από τον ιό σύμφωνα με την 
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας;

Επειδή πιστεύουμε ότι το πρόβλη-
μα είναι τεράστιο, για αυτό μας επεί-
γουν οι απαντήσεις σας, ενόψει της 
έκδοσης της εφημερίδας. Παρακούμε 
οι απαντήσεις σας μέχρις τις 3/9/2018.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδου-
λάκης, Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας Μύρωνας Φασου-
λάκης, Αγγειοχειρούργος

Στο έγγραφο αυτό μας απάντη-
σε το ΚΕΛΠΝΟ

ΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ – Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Έτσι ξεκινά… η ιστορία μας
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Αυτό που προκαλεί τεράστια 
εντύπωση στις απαντήσεις 
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι ότι 

δεν αποκρίνονται ούτε στο ελάχι-
στο στα ερωτήματα που έθεσε προς 
αυτό το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν εξηγεί ξεκάθαρα: 
1.πώς ελέγχει τους Δήμους, αν 

ενημερώθηκαν επαρκώς πάνω 
στο οξύ αυτό πρόβλημα και αν 
κι εκείνοι με τη σειρά τους έχουν 
ενημερώσει λεπτομερώς τους 
πολίτες και, αντιστρόφως, το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

2. πώς ελέγχει τους Δήμους και 
την κάθε Περιφέρεια, αν έχουν 
πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα 
πρόληψης της νόσου ή προφύ-
λαξης των πολιτών τους από τη 
διασπορά της.  

3.αν ελέγχει με κάποιο τρόπο 
τις Περιφέρειες, προκειμένου να εξα-
κριβώσει αν η τελευταία έχει ψεκά-
σει ή όχι μία μολυσμένη περιοχή, 
στην περίπτωση που εντοπιστούν 
ύποπτα κρούσματα εκεί.

4.τι πρέπει να κάνει ένας πολί-
της, στην περίπτωση που έχει 
μολυνθεί από τον ιό. Πώς μπορεί 
να το μάθει και με ποιους τρό-
πους μπορεί να θεραπευτεί, για 
να προστατέψει την υγεία του, 
έστω και εκ των υστέρων;

5.ποιος φορέας ευθύνεται εάν 
η ενημέρωση των πολιτών είναι 
από πλημμελής έως ανύπαρκτη. 
Κανένας; Ή ο ένας φορέας θα 
αρχίσει να κατηγορεί τον άλλο; 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ στα αρχικά του δεν 
σημαίνει «Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων»; Άρα; 
Ποιους ελέγχους διενεργεί, όταν 
οι επικεφαλής του ομολογούν ότι 
αδυνατούν να ελέγξουν τις προ-
όδους που κάνουν οι δήμοι και 
οι Περιφέρειες, ο καθένας στην 
επικράτειά του;  

6. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ποιος το 
ελέγχει; Όταν κάθε χρόνο μολύ-
νονται χιλιάδες συνάνθρωποί 
μας από τον ιό του Δυτικού Νεί-
λου, ποιος φέρει την ευθύνη για 

αυτό; Ποιος ευθύνεται αν κάποιες 
δεκάδες συμπολιτών μας χάνουν 
τη ζωή τους;  

Σίγουρα κάποιος φταίει. Απο-
κλείεται κανείς! Αλλιώς ποιο είναι 
το νόημα όλης αυτής της ενημε-
ρωτικής καμπάνιας, αν φτάνουμε 
στο σημείο να μιλάμε για χιλιά-
δες νοσούντες ή, το ακόμη χειρό-
τερο, για νεκρούς; Επίσης, πώς 
εξηγείται το γεγονός ότι είμαστε 
η τρίτη πιο πληγείσα χώρα στην 
Ευρώπη από τον ιό του Δυτικού 
Νείλου; Τα ίδια τα γεγονότα, επο-
μένως, δείχνουν ότι κάπου όλο 
αυτό το σύστημα ενημέρωσης – 
πρόληψης – προστασίας - αποθε-
ραπείας χωλαίνει σοβαρά. Διότι 
αν δεν χώλαινε, ούτε χιλιάδες 
λοιμώξεις θα είχαμε ούτε δεκά-
δες θανάτους. Αυτό λέει τουλά-
χιστον η κοινή λογική.  

7. Τι κάνουν οι Περιφέρειες για 
την αντιμετώπιση αυτού του σημα-
ντικότατου προβλήματος; Ραντίζουν 
τα έλη, τα ποτάμια, τα ρυάκια και τα 

λιμνάζοντα ύδατα, ως όφειλαν; Δεν 
είναι δυνατόν να μετακυλούν την 
ευθύνη στους Δήμους, την ώρα που 
το καθήκον αυτό αναλογεί πρωτίστως 
στις ίδιες… Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.

8. Ποια είναι, άραγε, η θέση 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-
λόγου, του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των 
Υγειονομικών Περιφερειών απέ-
ναντι σε όλα αυτά τα οξύμωρα; 

Για εμάς, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., η ευθύνη 
για την υφιστάμενη κατάσταση βαραί-
νει, σαφέστατα, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και 
όχι…τη γεωγραφική θέση ή το κλίμα 
της χώρας μας… Δεν φταίνε οι κλι-
ματολογικές συγκυρίες μόνο για τη 
θλιβερή πανευρωπαϊκή μας πρω-
τιά… Πότε, επιτέλους, θα μάθουμε να 
μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας;

Για όλους αυτούς τους λόγους, το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προτείνει τη δημιουργία 
μιας ανώτατης επιτροπής λοιμώξεων, 
όπου θα συμμετέχει τόσο το κέντρο 
μας όσο και όλοι οι άμεσα εμπλεκό-
μενοι -με το πρόβλημα- φορείς.

ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ, 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
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Πολλές φορές έχουμε ακού-
σει ότι «Τα παιδιά είναι 
το μέλλον της κοινωνί-

ας μας», «Το μέλλον μας είναι 
τα παιδιά μας», «Τα παιδιά είναι 
οι κολώνες που θα δομηθεί το 
μέλλον του κόσμου» και πολλά 
παρόμοια. Όντως σε 50 χρόνια 
από τώρα, στη θέση μας θα είναι 
τα παιδιά μας. Όπως εμείς τα 
μεγαλώσαμε, με τα εφόδια και 
την υγεία που τους προσφέραμε.

Από την άλλη, στις μέρες μας 
ακούμε συχνά φράσεις όπως: 
«Το παιδί σας έχει πρόβλημα», 
«Το παιδί σας χρειάζεται βοή-
θεια, « Αν δεν κάνετε κάτι άμε-
σα για το παιδί σας στο μέλλον, 
αυτό θα έχει πρόβλημα», φρά-
σεις οι οποίες χτυπάνε ευαί-
σθητες χορδές σ’ ένα γονιό που 
θα έκανε «ό,τι καλύτερο για το 
παιδί του». Σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι ως κοινωνία αδυνα-
τούμε να προσφέρουμε τις ιδα-
νικές συνθήκες για τη σωστή 
ανατροφή ενός παιδιού, έχου-
με καταλήξει να ονομάζουμε 
με ευκολία τα παιδιά ως «προ-
βληματικά» και «ασθενικά», και 
να δίνουμε φάρμακα και ουσί-
ες που «θα τα κατευνάσουν» 
και θα τα κρατήσουν «ήρεμα» 
λόγω της δικής μας ανικανότη-
τας σωστού ελέγχου ή της δικής 
μας έλλειψης χρόνου για σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
Και ακόμα χειρότερα, καταλήξα-
με στο να κολλάμε ταμπέλες σε 
συμπτώματα πουτα οποία, αν 
το εξετάσατε και εσείς οι ίδιοι, 
οι περισσότεροι από εμάς έχου-
με ζήσει ως παιδιά, και η μόνη 
«ασθένεια» που είχαμε ήταν ότι 
ήμασταν ΠΑΙΔΙΑ !

Τα τελευταία κάποια χρόνια, 
ακούγεται πολύ συχνά η ψυχι-
κή ασθένεια με το όνομα ADHD 
ή στα ελληνικά ΔΕΠΥ: Διαταρα-
χή Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας. Παρόλο που 
σύμφωνα με τον Πανευρωπα-
ϊκό Σύλλογο ΔΕΠΥ το ποσοστό 
ανέρχεται στα 5% των παιδιών, 
τα παιδιά στα οποία χορηγού-
νται φάρμακα λόγω αυτού είναι 
πολύ περισσότερα στις μέρες μας. 

Αλλά ας εξετάσουμε τι είναι 
αυτή η «ασθένεια» καθώς και 
μερικά ερωτήματα σχετικά με 
αυτή.

Τι είναι λοιπόν η ΔΕΠΥ; 
ΔΕΠΥ ονομάζεται η Διατα-

ραχή Ελλειμματικής Προσοχής/
Υπερκινητικότητας.

Σύμφωνα με τον Πανευρω-
παϊκό Σύλλογο ΔΕΠΥ αποτελεί 
νευροαναπτυξιακή διαταραχή 
όπου παρατηρούνται διαφορές 

στην ισορροπία των χημικών 
ουσιών του εγκεφάλου. 

Τα κύρια συμπτώματα της 
είναι η Διάσπαση Προσοχής, η 
Παρορμητικότητα και η  Υπερ-
κινητικότητα. 

Δυσκολία συγκέντρωσης σε 
μια δραστηριότητα (αλλάζουν 
συχνά παιχνίδια), λάθη απροσε-
ξίας, αυξημένη κινητική δραστη-
ριότητα και ομιλία, αναφέρονται 
ως μερικά από τα συμπτώματα 
ενός παιδιού με ΔΕΠΥ.

Πόσο αντικειμενικά είναι 
τα συμπτώματα και ποιά 
εξέταση χρησιμοποιείται 
για την εξακρίβωση της 
ασθένειας;
Δεν υπάρχει κάποια εργαστη-

ριακή ή διαγνωστική εξέταση.
Παρά το γεγονός ότι αναφέ-

ρεται η ύπαρξη ανισορροπίας 
των νευροδιαβιβαστών (χημι-
κών ουσιών που δρουν ως αγγε-
λιοφόροι στον εγκέφαλο) ως 
παθογένεια της κατάστασης, η 
διάγνωση γίνεται με βάση την 
κλινική εκτίμηση.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάλι 
με τον Πανευρωπαϊκό Σύλλογο 
ΔΕΠΥ, δεν υπάρχουν παγκοσμί-
ως καθορισμένα διαγνωστικά 
κριτήρια. 

Με βάση τα ανωτέρω το τι 
θεωρείται «φυσιολογική κινητι-
κότητα» ή «φυσιολογική συγκέ-
ντρωση» και τι όχι, κρίνεται με 
βάση υποκειμενικών κριτηρί-
ων με εξέταση της συμπεριφο-
ράς του παιδιού τη στιγμή που 
θα βρεθεί μπροστά στον αξιολο-
γητή ή με βάση αυτά που λέγο-
νται από γονείς ή δασκάλους. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται το αν 
στο παιδί δίνεται σωστή σχο-
λική εκπαίδευση, ή η κατάστα-
ση που μπορεί να επικρατεί στο 

σπίτι ή κάποια πιθανή ανησυ-
χία του παιδιού.

Με βάση τα δεδομένα της 
CCHR (Citizens Committee of 
Human Rights= Επιτροπή πολι-
τών για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα) πρόκειται για μια επιτροπή 
που ασχολείται με τις παραβι-
άσεις της Ψυχιατρικής,  η διά-
γνωση έχει πραγματοποιηθεί 
με παρατήρηση των παιδιών σε 
διάστημα μόνο 5 λεπτών, βάζο-
ντάς το να κάνει κάποιες δρα-
στηριότητες. Ένα παιδί μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως πάσχον 
από ΔΕΠΥ αν δεν μπορεί να 
κάτσει ακίνητο για μια περίοδο 
10-15 λεπτών, ή μιλά συνεχώς 
ή αγνοεί το δάσκαλο συνεχώς. 

Πώς θεραπεύεται η ΔΕΠΥ; 
Εμφανιζόμενη με διάφο-

ρα ονόματα, η μεθυλφαινιδάτη 
είναι η βασική φαρμακευτική 
ουσία που δίνεται ως θεραπεία 
της ΔΕΠΥ.

Η μεθυλφαινιδάτη είναι διε-
γέρτης του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, παρόλο που θεω-
ρητικά δίνεται για να μειώσει 
τη «διέγερση» και την «υπερκι-
νητικότητα» του παιδιού. Υπάρ-
χουν εικασίες για τη δράση του 
στην ΔΕΠΥ αλλά ο «θεραπευτι-
κός μηχανισμός» στην ΔΕΠΥ 
είναι άγνωστος.

Σύμφωνα με δεδομένα της 
CCHR η ριταλίνη (μεθυλφαινι-
δάτη) έχει καταχωρηθεί από την 
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 
των ΗΠΑ (DEA) ως ναρκωτικό 
στην κατηγορία των αμφεταμι-
νών – ανήκει δηλαδή στην ίδια 
κατηγορία με την κοκαΐνη, τη 
μορφίνη και τις αμφεταμίνες. 

Με βάση το φύλλο οδηγι-
ών, στις ανεπιθύμητες ενέργει-
ες περιλαμβάνονται μεταβολές 

στη διάθεση και την προσωπι-
κότητα, σκέψεις ή συναισθήματα 
αυτοκτονίας, ανεξέλεγκτη ομιλία 
ή σωματικές κινήσεις, αίσθημα 
ασυνήθιστης διέγερσης, υπερ-
κινητικότητα και μανία. 

Τι λένε τα παιδιά που έχουν 
κάνει «θεραπεία» για ΔΕΠΥ;
Τα παρακάτω είναι πραγμα-

τικά αποσπάσματα από παιδιά 
που έκαναν θεραπεία για ΔΕΠΥ 
με βάση τις μαρτυρίες τους στην 
CCHR (Επιτροπή Πολιτών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα) . 

«Όταν έπαιρνα ριταλίνη 
αισθανόμουν ότι ήμουν τελεί-
ως διαφορετικός, δεν ήμουν 
καθόλου ο εαυτός μου.» Τζέιμς

«Παραφερόμουν, αντιδρού-
σα σπασμωδικά, τρελαινόμουν». 
Μάικλ

«Ένιωθα σαν να ήμουν συνε-
χώς εκτός τόπου και χρόνου, 
σαν να μην ήμουν ανθρώπι-
νη». Τζέσικα

«Είσαι σαν ζόμπι. Κάνεις 
αυτό που πρέπει, ίσα ίσα για-
τί χρειάζεται, και τίποτα παρα-
πάνω». Σεμπάστιαν

Θα μπορούσαν τα ίδια 
«συμπτώματα» να οφεί-
λονται σε άλλους παρά-
γοντες;
Αυτό είναι ένα κομμάτι που 

σπάνια θίγεται και ερευνάται 
μιας και αφορά συνήθως τον 
περίγυρο του παιδιού και οι 
ευθύνες θα πρέπει να αποδο-
θούν αλλού αντί στο παιδί. 

Σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη 
Παπαδόπουλο, έμπειρο εκπαι-
δευτικό ψυχολόγο, όπου κατά την 
τριανταπεντάχρονη εμπειρία του 
σε σχολεία είχε την εμπειρία να 
εξετάσει εκατοντάδες παιδιά με 
ΔΕΠΥ, αναφέρει ότι μια αλλαγή 
σε παραμέτρους που σχετίζο-

νταν με το σχολείο ή την οικο-
γένεια ανέτρεπε τη διάγνωση 
εξαφανίζοντας τα κύρια σημεία 
υπερκινητικότητας. Πολύ χαρα-
κτηριστικές περιπτώσεις, όπως 
αναφέρει, είναι η περίπτωση 
ενός αγοριού που διαγνώστη-
κε με ΔΕΠΥ, το οποίο δεν μπο-
ρούσε να περιοριστεί μέσα στην 
τάξη λόγω της υπερκινητικότη-
τάς του και έφτανε στο σημείο 
να σκαρφαλώνει σε δέντρα. Τον 
επόμενο χρόνο, διαπιστώθη-
κε ότι αυτό το παιδί  δεν είχε 
κανένα πρόβλημα προσαρμο-
γής. Το μόνο που άλλαξε ήταν 
ο δάσκαλος !

Ακόμα ένα παράδειγμα είναι 
η περίπτωση ενός μαθητή Γ’ 
Δημοτικού όπου διαγνώστηκε με 
ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες 
και αναφέρθηκε ότι μετά δυσκο-
λίας θα μπορούσε να τελειώσει 
το γυμνάσιο.  Μετά την παρέμ-
βαση τού κ. Παπαδόπουλου,  ο 
οποίος παρατήρησε απουσία 
παρουσίας του πατέρα  καθώς 
και χειρισμού του παιδιού, αυτό 
το άτομο είναι σήμερα απόφοι-
τος αγγλικού πανεπιστημίου με 
μεταπτυχιακό δίπλωμα και εργά-
ζεται σε μεγάλη εταιρεία.  

Έφερε η διάγνωση αυτή 
αποτέλεσμα στα σχολεία; 
Παρότι στην Ελλάδα δεν είναι 

εύκολα διαθέσιμα στοιχεία σχε-
τικά με αυτό, στις ΗΠΑ όπου η 
εξέταση και η διάγνωση των 
παιδιών για ψυχικές διαταρα-
χές έχει εισέλθει για τα καλά 
στα σχολεία, από το 1970 μέχρι 
σήμερα, ενώ οι πωλήσεις φαρ-
μάκων για την ADHD πολλαπλα-
σιάστηκαν κατά 118 φορές, οι 
ΗΠΑ έπεσαν από την 9η στην 
26η θέση παγκοσμίως όσον αφο-
ρά την ακαδημαϊκή μόρφωση !  

Έχουμε προσφέρει πραγ-
ματικά τη σωστή σχολική 
εκπαίδευση και μια σωστή 
οικογένεια (με χρόνο και χώρο 
στο παιδί) πριν καταλήξουμε 
στα φάρμακα ως λύση;

Αυτή είναι μια ερώτηση που 
θα πρέπει να απαντήσεις ειλικρι-
νά πριν αποφασίσεις να βάλεις 
την ταμπέλα του «ασθενή» σε 
ένα παιδί ...
Παρασκευά Α.
Απόφοιτη Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών
Πηγές:  http://www.cchr.gr/cchr-reports/child-
drugging/introduction.html
https://www.adhdeurope.eu/information/all-about-
adhd/
http://www.adhdhellas.org/2013-09-13-13-14-13/
therapeies/farmakeftiki-agogi
Γαληνός
Φύλλο Οδηγιών Μεθυλφαινιδάτης
Βιβλίο «Η Αυτοκτονία της Ψυχιατρικής» του Μιχάλη 
Παπαδόπουλου

Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 



#101 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201840 / YΓΕΙΑ

Οι μεγάλες καταστρο-
φές που πλήττουν τον 
πλανήτη μας, αλλά 

και τη χώρα μας τα τελευ-
ταία χρόνια, έχουν φέρει πολ-
λούς ανθρώπους σε ψυχολο-
γικό αδιέξοδο. Καταστροφικά 
γεγονότα, όπως φωτιές, σει-
σμοί και πλημμύρες, επηρε-
άζουν συναισθηματικά τους 
πολίτες, οι οποίοι αισθάνο-
νται αποδιοργανωμένοι και 
αδύναμοι να δεχθούν οδυ-
νηρές πληροφορίες. 

Υπάρχουν περιπτώσεις 
ανθρώπων, που κινδυνεύ-
ουν να εκδηλώσουν σοβαρά 
προβλήματα ψυχικής υγείας 
και χρειάζονται εξειδικευ-
μένη ψυχιατρική φροντίδα. 
Η μετατραυματική διαταρα-
χή άγχους, γνωστή διεθνώς 
ως PTSD - Post Traumatic 
Stress Disorder εντοπίζεται, 
όταν οι αρχικές αντιδράσεις 
υποχωρούν και παρατηρού-
νται οι κάτωθι συμπεριφορές:

• Έντονα ή απρόβλεπτα 
συναισθήματα (άγχος, νευ-
ρικότητα, υπερκινητικότητα, 
πένθος, διακυμάνσεις στην 
ψυχική διάθεση και ευερε-
θιστικότητα).

• Αλλαγές στις σκέψεις και 
στη συμπεριφορά (ταχυπαλμία 
ή εφίδρωση, που προκαλού-
νται από επαναλαμβανόμε-
νες ζωντανές αναμνήσεις του 
γεγονότος).

• Δυσκολία συγκέντρωσης 
και λήψης αποφάσεων. 

• Διατάραξη ύπνου και δια-
τροφικών συνηθειών

• Ευαισθησία στα περιβαλ-
λοντικά ερεθίσματα (άγχος 
από αναμνήσεις που δημι-
ουργούνται από περιβαλλο-
ντικά ερεθίσματα, όπως ένας 
δυνατός ήχος, ένα ξύλο που 
καίγεται κλπ).

• Δυσκολίες στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις (μειωμένες 
αντοχές, με συνέπεια διχογνω-
μίες και καυγάδες με κοινω-
νικό περίγυρο, απομόνωση, 
περιορισμός κοινωνικών δρα-
στηριοτήτων.

• Σωματικά επαναλαμβα-
νόμενα συμπτώματα εξαιτίας 

του στρες (πονοκέφαλος, ναυ-
τία ή πόνος στο στήθος κ.α. 
Υπάρχει πιθανότητα επίσης, 
να επιδεινωθούν προϋπάρ-
χοντα προβλήματα υγείας).

Σε κάθε περίπτωση, το άτο-
μο που παρουσιάζει κάποιο 
από τα παραπάνω συμπτώ-
ματα χρειάζεται ιατρική αξι-
ολόγηση. 

Τι να κάνετε:
Πριν απευθυνθείτε σε ειδι-

κό, βοηθήστε τον εαυτό σας ή 
το άτομο που χρειάζεται ψυχι-
κή ανάρρωση δοκιμάζοντας 
τις εξής μεθόδους:

• Ο χρόνος θα σας βοη-
θήσει να πενθήσετε και να 
προσαρμοστείτε στη νέα κατά-
σταση. Υπομονή με τις δια-
κυμάνσεις της ψυχικής σας 
διάθεσης

• Η κοινωνική υποστήρι-
ξη έχει καταλυτικό ρόλο στην 
ψυχική ανάρρωση. Αναζητή-
στε ανθρώπους που σας νοιά-
ζονται και είναι πρόθυμοι να 
σας ακούσουν.

• Εξωτερικεύστε τα συναι-
σθήματά σας. Μιλήστε με άτο-
μα που εμπιστεύεστε, γράψτε 
ημερολόγιο, ζωγραφίστε κλπ

• Αναζητήστε ομάδες στή-
ριξης, που δημιουργούνται 
έπειτα από καταστροφικά 
γεγονότα. Οι ομάδες αυτές 
είναι ιδιαίτερα βοηθητικές σε 

άτομα πιο μοναχικά ή χωρίς 
στήριξη από το άμεσο περι-
βάλλον τους

• Ακολουθήστε υγιεινό τρό-
πο ζωής. Αποφύγετε το αλκο-

όλ και τα ηρεμιστικά χάπια 
χωρίς χορήγηση από ειδικό 
γιατρό. Υγιεινό φαγητό και 
ξεκούραση είναι απαραίτητα. 
Δοκιμάστε τεχνικές χαλάρω-

σης αν αντιμετωπίζετε πρό-
βλημα ύπνου. 

• Επαναφέρετε την ρουτί-
να σας και βάλτε πρόγραμμα 
για τις καθημερινές δραστη-
ριότητές σας. Αποκτήστε υγι-
εινές συνήθειες (περίπατος, 
διάβασμα και οτιδήποτε σας 
ηρεμεί και σας χαλαρώνει)

• Μη λαμβάνετε σημα-
ντικές αποφάσεις για τη ζωή 
σας (αλλαγή καριέρας, διαζύ-
γιο κλπ). 

Οι άνθρωποι χρειάζο-
νται από1-2 μήνες για να 
επανέλθουν σε φυσιολογι-
κούς ρυθμούς, μετά από ένα 
καταστροφικό γεγονός. Αν 
τα συμπτώματα επιμείνουν 
ή νοιώθετε ότι δεν μπορείτε 
να διαχειρισθείτε τα συναι-
σθήματά σας, αν έχετε έντονη 
θλίψη, απελπισία ή αισθάνε-
στε ότι δεν είστε σε θέση να 
διεκπεραιώνετε τις καθημερι-
νές σας υποχρεώσεις, πρέπει 
να απευθυνθείτε σε έναν ειδι-
κό στην ψυχική υγεία. 

Πηγή: http://www.stogiatro.gr 
Όλα αυτά είναι σωστά 

και τα επικροτούμε. Όμως 
πρέπει και οι περιβόητες 
τοπικές κοινωνικές δομές 
που χρόνια «οργανώνο-
νται», με τα δικά μας χρή-
ματα, να προσφέρουν πάρα 
πολλά. Ας το ελπίσουμε!

Ψυχολογική ανάρρωση μετά  
από καταστροφικά γεγονότα
Αφιερωμένο σ’αυτούς που τελικά…έμειναν μόνοι τους…στο «Μάτι»
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Το άγχος δεν αποτελεί 
«προνόμιο» μόνο των 
ενηλίκων αλλά κάνει 

την εμφάνισή του σε όλες τις 
ηλικιακές βαθμίδες ξεκινώντας 
από τη στιγμή της γέννησής 
μας. Οι γονείς έχουμε χρέ-
ος να διδάξουμε στα παιδιά 
μας σωστές μεθόδους διαχεί-
ρισης του άγχους, έτσι ώστε 
να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά 
που θα εξελιχθούν σε ψυχικά 
υγιείς ενήλικες. 

Η μητέρα καλείται να καλύ-
ψει εκτός των βιολογικών ανα-
γκών και τις συναισθηματικές 
ανάγκες του μωρού της με την 
επαφή, το χάδι, την τρυφε-
ρότητα και την άμεση αντα-
πόκριση. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται και αναπτύσ-
σεται ένας ασφαλής δεσμός, 
που καθορίζει τη μεταξύ τους 
σχέση στο μέλλον. Αργότερα τα 
μωρά, γύρω στον 6ο-7ο μήνα 
της ζωής τους αναπτύσσουν 
το «άγχος αποχωρισμού» και 
το «Φόβο των ξένων». 

Σε άλλο στάδιο της ζωής 
των παιδιών από 2-6 ετών, το 
παιδί καλείται να ανεξαρτητο-
ποιηθεί. Έρχεται σε επαφή με 
νέα πρόσωπα, πρωτόγνωρες 
καταστάσεις, σημαντικές αλλα-
γές στην καθημερινότητά του 
(σχολείο, διαπροσωπικές σχέ-
σεις). Σε κάποιες περιπτώσεις 
αναπτύσσει φοβίες, όπως το 
σκοτάδι, οι διαταραχές ύπνου, 

διατροφής, οι μεταπτώσεις 
στη διάθεση, τα δερματικά 
προβλήματα κ.α. Ο ρόλος των 
γονέων είναι καταλυτικός σε 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου 
καλούμαστε με ψυχραιμία και 
υπομονή να αγνοήσουμε τις 
αρνητικές συμπεριφορές και 
να  δείξουμε στο παιδί μας 
τρόπους να κοινωνικοποιεί-
ται και να επικοινωνεί έτσι 
ώστε να το βοηθήσουμε να 
αντιμετωπίσει τις άγνωστες 
για αυτό καταστάσεις. 

Η έναρξη της σχολικής ηλι-
κίας είναι άλλη μία ιδιαίτερα 
στρεσογόνα περίοδος στη ζωή 
των παιδιών μας. Τα παιδιά 
έχουν διαφορετικό αναπτυξι-
ακό ρυθμό όπου δε συμβαδί-

ζει πάντα με το εκπαιδευτικό 
σύστημα, το οποίο είναι ιδιαί-
τερα απαιτητικό. Κυρίως παι-
διά με μαθησιακές δυσκολίες 
έρχονται αντιμέτωπα καθημε-
ρινά με έντονο άγχος. Μην 
ξεχνάμε πως η πρόκληση του 
σχολείου, είναι κάτι εντελώς 
καινούριο που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τα παιδιά, και 
τα φορτώνει με πολλές υπο-
χρεώσεις, στις οποίες ούτως 
ή άλλως δεν είναι εξοικει-
ωμένα. Οι γονείς πρέπει να 
προσπαθούμε να ενισχύου-
με την αυτοπεποίθηση των 
παιδιών μας, να πιστεύουμε 
στις δυνατότητές τους και να 
τους εκφράζουμε την αγάπη 
και τη συμπαράστασή μας, 

χωρίς να τα επιβαρύνουμε 
με το δυσβάσταχτο άγχος της 
απόρριψης. 

Εξίσου σημαντικό και επί-
καιρο θέμα αποτελεί ο σχολι-
κός εκφοβισμός. Τα παιδιά που 
πέφτουν θύματα bullying, έχει 
παρατηρηθεί ότι το άγχος τους 
κορυφώνεται, με καταστρεπτι-
κές συνέπειες στην ψυχολογία 
των θυμάτων. Οι γονείς πρέ-
πει να είμαστε σε επαγρύπνη-
ση και δίπλα στα παιδιά μας 
έτσι ώστε να αντιληφθούμε 
την παραμικρή αλλαγή στη 
συμπεριφορά τους. Αν παρα-
τηρήσουμε διαταραχές στη 
συμπεριφορά, επιθετικότητα, 
άρνηση να πάει στο σχολείο, 
αδυναμία συγκέντρωσης, πτώ-
ση επιδόσεων, είναι σημάδια 
πως το παιδί μας αντιμετωπί-
ζει πρόβλημα άγχους. Οφεί-
λουμε να το πλησιάσουμε με 
αγάπη, να το βοηθήσουμε να 
εξωτερικεύσει τα συναισθή-
ματά του, να του εξηγήσου-
με πως είναι φυσιολογικό να 
αισθάνεται έτσι και να βρού-
με από κοινού τρόπους να 
αντιμετωπίσει το άγχος του.

Οι γονείς πρέπει να βοη-
θάμε τα παιδιά μας να ξεπερ-
νούν τα φυσιολογικά άγχη της 
ηλικίας τους. Για να είμαστε 
σε θέση να το κάνουμε αυτό, 
πρέπει να έχουμε καταφέρει 
να έρθουμε αντιμέτωποι με 
τους δικούς μας «δαίμονες», 

τα δικά μας άγχη εγκατάλει-
ψης, τα βιώματα από την παι-
δική μας ηλικία και επιπλέον 
τα τρέχοντα άγχη της καθημε-
ρινότητάς μας. Αν είσαι γονιός 
που δυσκολεύεται να διαχει-
ριστεί τις δικές του καταστά-
σεις, πρέπει να απευθυνθείς 
σε κάποιον ειδικό. Θα βοηθή-
σει εσένα και κατ’ επέκταση 
το παιδί σου.

Πηγή: http://stogiatro.gr 
Όλοι οι «πολιτικά-

ντηδες» συνεχώς  στους 
καινούς λόγους τους, ανα-
φέρουν την πασίγνωστη 
φράση «οι νέοι είναι το 
μέλλον της χώρας μας». 
Αυτό όμως είναι φράση 
χωρίς περιεχόμενο, επει-
δή από το 1950 και μετά 
έχουμε αλλάξει και πειρα-
ματιστεί στα παιδιά μας με 
16 συστήματα εκπαίδευ-
σης. Αυτό είναι ένα μεγά-
λο πρόβλημα. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
πρωτοπόρο, εδώ και σαρά-
ντα χρόνια «προτάσσει τις 
δράσεις του γύρω από το 
παιδί. Οικολογικές εκδρο-
μές, δρώμενα σε πλατείες, 
λαχανόκηπους, προβολές 
ντοκιμαντέρ, εκθέσεις 
φωτογραφίας σε σχολεία, 
έκδοση έντυπου υλικού 
κλπ είναι μερικά από αυτά 
που σαράντα χρόνια το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προσφέρει στις 
κοινωνίες των μικρών μας.

Άγχος 
και παιδί
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Δριμύ κατηγορώ για 
συγκεκριμένο επιχει-
ρηματία, τον οποίο 

κατονομάζουν, κάνουν οι 
εξωραϊστικοί και πολιτιστι-
κοί σύλλογοι Σαλαμίνας στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Πειραιά. Κατά τα λεγόμενά 
τους, ο εν λόγω επιχειρημα-
τίας καθυστέρησε επί τούτου 
τη διαδικασία απορρύπαν-
σης, καθιστώντας τον βασικό 
υπαίτιο της άνευ προηγουμέ-
νου οικολογικής καταστρο-
φής του Σαρωνικού μετά τη 
βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ», 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Οι σύλλογοι υποστηρί-
ζουν πως ο επιχειρηματίας 
είχε συμφέρον να καθυστε-
ρήσει τη διαδικασία απορρύ-
πανσης της περιοχής, καθώς 
το κέρδος για τον ίδιο και 
την εταιρία που διαχειρίζε-
ται είναι μεγαλύτερο, με τρα-
γική συνέπεια το πρόβλημα 
να εξαπλωθεί και να φτάσει 
μέχρι τις ακτογραμμές του 
Πειραιά. 

Η καταγγελία μεταξύ άλλων 
αναφέρει «Ηθικός αυτουργός 
των εγκληματικών αυτών πρά-
ξεων και παραλείψεων είναι 
ο πασίγνωστος επιχειρηματί-
ας Ιωάννης Πολυχρονόπου-
λος, ιδιοκτήτης των εταιριών 
Τεχνική Προστασία Περιβάλ-
λοντος και POLYECO», ενώ 
παράλληλα γίνεται αναφορά 
και σε στελέχη ασφαλιστικών 
εταιριών και περιβαλλοντι-
κών Ταμείων, καθώς επίσης 
και σε επίορκους κρατικούς 
λειτουργούς «οι οποίοι είναι 
μισθοδοτούμενοι σε μόνιμη 
βάση από τον δαιμόνιο επι-
χειρηματία».

Σύμφωνα με τη σύμβαση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασ-
σα (European Maritime Safety 
Agency, E.M.S.A), και την εται-
ρία του επιχειρηματία, επιβάλ-
λεται να είναι διαθέσιμα και 
σε κατάσταση ετοιμότητας, 
απορρυπαντικά πλοία, έτσι 
ώστε να σπεύδουν να κατα-
πολεμήσουν την πετρελαιοκη-
λίδα, σε περίπτωση διαρροής 
πετρελαίου στη θάλασσα εντός 
24 ωρών. Παρά ταύτα, στην 
περίπτωση του «Αγία Ζώνη 
ΙΙ» και ενώ το πλοίο ναυά-
γησε στις 10 Σεπτεμβρίου, το 

Ε.M.S.Aκλήθηκε να συνδρά-
μει τέσσερις ημέρες αργότερα. 

Στην κατατεθείσα καταγ-
γελία των συλλόγων στην 
Εισαγγελία, μεταξύ άλλων 
αναφέρεται πως τα αίτια της 
καταστρεπτικής καθυστέρησης 
ήταν «Αφενός μεν να προστα-
τευθεί η χρυσοφόρος σύμβα-
ση του κ. Πολυχρονόπουλου, 

ο οποίος δεν είχε τη δυνατό-
τητα να στείλει άμεσα απορ-
ρυπαντικό πλοίο, γιατί αυτό, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
EMSA, ήταν ναυλωμένο σε 
εμπορική δραστηριότητα και, 
αφετέρου, να εξαπλωθεί η 
πετρελαιοκηλίδα ώστε να πολ-
λαπλασιαστεί και το κόστος 
απορρύπανσης». Κατόπιν ανα-

φέρεται επίσης πως «σήμερα 
ο κ. Πολυχρονόπουλος έχει 
ήδη εισπράξει προκαταβο-
λή 6.000.000 ευρώ και διεκ-
δικεί άλλα 50.000.000 ευρώ 
ως αμοιβή για την απορρύ-
πανση του ναυαγίου».

Η “POLYECO” εταιρεία 
του Πολυχρονόπουλου, έχει 
καταγγελθεί επανειλημμέ-

να από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και 
μία από τις καταγγελίες 
αυτές είναι ότι τα ληγμέ-
να φάρμακα που μάζευ-
αν «ΔΩΡΕΑΝ» από τους 
Δήμους, τα πουλά στην 
«ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ως καύσιμο. 
Πολλές άλλες καταγγελί-
ες βαραίνουν την εταιρεία 
αυτή και μάλιστα όταν το 
προεδρείο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
επισκέφθηκε τον Υπουργό 
Κουρουμπλή – Ιανουάριος 
του 2018 – δίπλα του στεκό-
ταν εκπρόσωπος της εται-
ρείας. Είναι αδιανόητο να 
έχει με χρήματα των Ελλή-
νων πολιτών – επί Βάσως 
Παπανδρέου να έχει φτιά-
ξει στον Ασπρόπυργο, ολό-
κληρη μονάδα επεξεργασίας 
– δήθεν αποβλήτων – και 
στο τέλος αυτά να μεταφέ-
ρονται σε πλοίο «φάντα-
σμα» και να «ποτίζονται» 
έξω από τον Σαρωνικό. 
Η «αμαρτία» του «ΑΓΙΑ 
ΖΩΝΗ ΙΙ» θα αναδειχθεί 
σύντομα με την αναφο-
ρά – καταγγελία που έχει 
καταθέσει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
στον Άρειο Πάγο.

Καταγγελία–«βόμβα» για το «Αγία Ζώνη ΙΙ»
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Σοβαρή καταγγελία 
δέχτηκε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
από την κυρία Μαρου-

τσέλα Βασιλειάδου, μόνιμη 
κάτοικο του δήμου Θερμα-
ϊκού, για έντονη μυρωδιά 
και αποπνικτική ατμόσφαι-
ρα που δημιουργείται στην 
ευρύτερη περιοχή. Σύμφω-
να με τα στοιχεία της καταγ-
γέλλουσας, υπάρχει χρόνιο 
πρόβλημα επί καθημερινής 
βάσεως και σχεδόν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, εκτός 
του χειμώνα. Παρά τις έντο-
νες αντιδράσεις των πολι-
τών, καμία αρμόδια αρχή, 
δεν αναλαμβάνει την ευθύ-
νη μέτρων για την επίλυση 
του προβλήματος.

Συγκεκριμένα το πρόβλη-
μα εντοπίζεται ανατολικά του 
συνοικισμού της Περαίας, 
όπου παρατηρείται στήλη 
μαύρου καπνού, με έντονη 
μυρωδιά, απόρροια καύσης 
καλωδίων και άλλων υλικών 
με σκοπό την εξόρυξη χαλ-
κού. Σύμφωνα με στοιχεία 
που συνέλεξαν οι κάτοικοι 
της περιοχής, και φωτογρα-
φικά ντοκουμέντα που υπάρ-
χουν στην κατοχή τους, στο 
συγκεκριμένο σημείο του 

Δήμου, έχει εγκατασταθεί 
καταυλισμός Ρομά. 

Παρά το γεγονός ότι η 
παρούσα κατάσταση είναι 
γνωστή σε όλες τις δημοτικές 
αρχές που έχουν αναλάβει τα 
τελευταία χρόνια, καμία δεν 
έχει λάβει μέτρα για να εξα-
λειφθεί αυτό το φαινόμενο, 
που καθίσταται επιβλαβές 
τόσο για το περιβάλλον όσο 
και για την υγεία των κατοί-
κων της περιοχής. Η απελευ-

θέρωση τοξικών ουσιών από 
την συνεχή καύση των ελα-
στικών, αλλά και η σωρεία 
σκουπιδιών (δεδομένου ότι 
δεν υπάρχουν υποδομές ηλε-
κτροδότησης και ύδρευσης) 
στον καταυλισμό, καθιστούν 
την περιοχή ιδιαίτερα επικίν-
δυνη εστία μόλυνσης. 

Παρά τις ενέργειες και 
τις επισημάνσεις που έχουν 
κάνει οι κάτοικοι τηςΠεραίας, 
προσωπικά και μέσω Περι-

φερειακού Συμβούλου, προς 
το Δήμο Θερμαϊκού και την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, οι αρμόδιοι φορείς 
συνεχίζουν να «κλείνουν τ’αυ-
τιά τους». 

Καλό θα ήταν να λάβουν 
υπόψη τους, πως αν δενε-
φαρμοστούν εκτάκτως μέτρα, 
ελλοχεύει τεράστιος κίνδυ-
νος, η φωτιά να τεθεί εκτός 
ελέγχου, πέραν του καταυ-
λισμού, λόγω ισχυρών ανέ-

μων και να θρηνήσουμε κι 
άλλες ανθρώπινες ζωές, εξαι-
τίας της αναλγησίας και της 
αδιαφορίας τους. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί 
το γεγονός ότι στις 18 Ιου-
λίου 2018, οι άνεμοι έπνεαν 
ιδιαίτερα ισχυροί με αποτέ-
λεσμα η φωτιά από τα ελα-
στικά να επεκταθεί και να 
κάψει κάποια παραπήγμα-
τα του καταυλισμού!

Δυστυχώς το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
τέτοια φαινόμενα έχει αντι-
μετωπίσει επανειλημμέ-
να, από το 1980 και μετά, 
στην Δυτική και Ανατολι-
κή Αττική, στην Πελοπόν-
νησο, στη Βοιωτία (Θήβα 
και Λειβαδιά) κ.α.

Η λύση που έχει απο-
τέλεσμα είναι η κατα-
γραφή του προβλήματος 
(μετρήσεις, ασφαλιστικά 
μέτρα, μηνύσεις, αγωγές) 
σε συγκεκριμένους πολι-
τογραφημένουςΡομά και 
άλλους Έλληνες πολίτες.

Έτσι σταμάτησε αυτή 
η κατάσταση στις τέσσε-
ρις (4) από τις δέκα (10) 
περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες 
έξι (6) εκκρεμούν ακόμη 
αποφάσεις.

Επικίνδυνη η καύση καλωδίων  
και ελαστικών στο δήμο Θερμαϊκού

Επικίνδυνα ρυπογόνο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική
Σοβαρή καταγγελία για ανεξέ-

λεγκτη διάθεση ακάθαρτων λυμά-
των από μεγάλο ξενοδοχείο της 
Χαλκιδικής, σε δημόσιο χώρο, 
δέχτηκε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., από τον 
κύριο Ιάκωβο Τίγκα. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, 
το πεντάστερο ξενοδοχείοBLUE 
LAGOON PRINCESS, που βρί-
σκεται πολύ κοντά στην παραλία 
Καλυβών Πολυγύρου, εναποθέ-
τει τα ακάθαρτα λύματα της δρα-
στηριότητάς του, σε παρακείμενο 
δημόσιο χώρο, διαμορφωμένο 
με κροκάλα, χαντάκι που χρησι-
μεύει για όμβρια ύδατα, ακριβώς 
δίπλα στο δρόμο που καταλήγει 
στη θάλασσα.

Κατά συνέπεια η κατάσταση 
αυτή προκαλεί έντονη δυσοσμία 

στην περιοχή και παρατηρείται 
επί καθημερινής βάσεως το τελευ-
ταίο διάστημα. Θα μπορούσαν 
οι αρμόδιοι να απαντήσουνσεα-
πλά ερωτήματα που τίθενται για 
το συγκεκριμένο συμβάν; Ερω-
τήματα, όπως ποιος υπέγραψε 
ως τελικό αποδέκτη λυμάτων, το 
χαντάκι των όμβριων υδάτων; 
Ποια υπηρεσία έδωσε άδεια για 
το βιολογικό τους; Με τι τελικό 
αποδέκτη επεξεργασμένων λυμά-
των; (πόσο μάλλον όταν τα λύμα-
τα, όπως τα συγκεκριμένα, είναι 
ανεπεξέργαστα). 

Αντίστοιχη καταγγελία έγινε 
και στην Αστυνομική Διεύθυν-
ση της περιοχής, η οποία πραγ-
ματοποίησε επιτόπια επίσκεψη 
στο σημείο του προβλήματος, έτσι 

ώστε να γίνει ορθή αξιολόγηση 
της κατάστασης. Παρόλα αυτά, η 
κατάσταση παραμένει η ως είχε.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. σαράντα χρό-
νια που λειτουργεί έχει με τη 
συνεπή και αταλάντευτη πρεία 
του αποδείξει ότι, δυστυχώς 
υποκαθιστώντας τις αρχές 
πολλές φορές – είναι ο θεμα-
τοφύλακας του φυσικού μας 
περιβάλλοντος, το οποίο δανει-
στήκαμε από προηγούμενες 
γενιές και πρέπει να το επι-
στρέψουμε στις επόμενες όσο 
γίνεται πιο αμόλυντο. 

Έτσι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. με το κλι-
μάκιό του στη Βόρεια Ελλάδα, 
θα ελέγξει την καταγγελία και 
ανάλογα θα δράσει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία που 

επιδεικνύει, αντιμετωπίζοντας όλο το 
καταστροφικό μας μένος και με υπομο-
νή αναπτύσσει αυτόνομα μηχανισμούς 
αυτοκάθαρσης, έχει φτάσει σε σημεία 
που η ανθρώπινη παρέμβαση χρειάζε-
ται όχι για να καταστρέψει (όπως μέχρι 
τώρα) αλλά για να διορθώσει την επιβα-
ρυμένη πλέον κατάσταση. Η ανάδειξη 
του φυσικού περιβάλλοντος ως στοι-
χείο της καθημερινότητάς μας πρέπει 
να αποτελέσει βασικό άξονα πολιτικής 
και προώθησης των θεμάτων αυτών. 

Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητο πλέ-
ον το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης 
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών σε θέματα προστασίας και 
ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. 
Οι πολίτες – και ιδιαίτερα τα νεαρότερα 
άτομα – πρέπει να μάθουν να ενδιαφέρο-
νται, να προβληματίζονται, να ανησυχούν 
για την κατάσταση του περιβάλλοντος 
και να συνδυάζουν την ανησυχία τους 
αυτή με πρόσθετη έντονη ανησυχία για 
την ποιότητα της ζωής. Είναι ζωτικής 
σημασίας το να συνειδητοποιήσουν ότι το 
Περιβάλλον, ο Άνθρωπος, η Επιστήμη, η 
Τεχνολογία και ο Πολιτισμός είναι έννοι-
ες και όχι προβλήματα, και μάλιστα έννοι-
ες αλληλένδετες, οι οποίες δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Η σύνδε-

ση τους σε επίπεδο λήψης αποφάσεων 
αλλά και δράσεων, καθώς και η θετική 
αντιμετώπιση είναι αυτή που θα φέρει 
τα επιθυμητά προφανή αποτελέσματα, 
που δεν είναι άλλα από την λύση στα 
απλά και καθημερινά θέματα της ρύπαν-
σης, των αποβλήτων, της υδατικής δια-
χείρισης, των κλιματικών αλλαγών, της 
βιοποικιλότητας, της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας, των μεταλλαγμένων κ.ά.

Ο μοναδικός τρόπος να δημιουρ-
γήσουμε μια κοινωνία με πολίτες που 
να συμμετέχουν στις διαδικασίες προ-
στασίας και αναβάθμισης του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Οι παρακάτω αναφερόμε-
νες εκπαιδευτικές οικολογικές εκδρο-
μές θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια 
της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ».

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
δεν είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα που 
περιλαμβάνεται στα σχολικά προγράμ-
ματα. Είναι μια εκπαιδευτική διαδικα-
σία, χωρίς αυστηρά καθορισμένα όρια. 

Περιλαμβάνει απλές και σύνθετες 
δραστηριότητες και απαιτεί την ενεργη-
τική συμμετοχή των μαθητών (ατομική, 
εταιρική, ομαδική εργασία). Σχεδιάζεται 
από ομάδα ειδικών (επιστήμονες διαφό-
ρων ειδικοτήτων) και προσανατολίζεται 

στην έρευνα και τη λύση ενός περιβαλλο-
ντικού προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις σχε-
τικές εμπειρίες και γνώσεις τους, αλλά 
και τις δυνατότητες που προσφέρονται 
για έρευνα μέσα και έξω από το σχολείο. 

Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών 
οικολογικών εκδρομών είναι να δια-
πλάσει τους σημερινούς μαθητές, τους 
αυριανούς πολίτες, περιβαλλοντικά υπεύ-
θυνους, ικανούς να συγκροτήσουν κοινω-
νίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι 
στη φύση. Ειδικότερα, επιθυμούμε την 
εκπαίδευση για το περιβάλλον, την 
εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον, 
και την εκπαίδευση για την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Εδώ θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι ‘περιβάλλον’ δεν 
είναι μόνο το φυσικό (χλωρίδα, πανί-
δα, βιότοποι, οικοσυστήματα, κλπ.). 
Είναι το τεχνικό ιστορικό περιβάλλον 
(αρχιτεκτονική χώρων, οικισμοί, τεχνι-
κά έργα, κλπ.), το ιστορικό περιβάλλον 
(ιστορία τόπων, δραστηριοτήτων, κλπ.) 
και το κοινωνικό περιβάλλον (χωροτα-
ξική οργάνωση, οικονομία, κλπ.).

Ποίοι είναι οι στόχοι;
• Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον και να συνει-
δητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώ-
που με αυτό.

• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέμα-

τα περιβάλλοντος και να νιώσουν πως 
ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να το 
καταστρέφει.

• Να δραστηριοποιηθούν μέσα από 
ειδικά προγράμματα, να εντοπίσουν τα 
προβλήματα και να προσπαθήσουν να 
τα λύσουν.

Πως υλοποιούνται οι στόχοι;
Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές 

και μαθητοκεντρικές μεθόδους.
Με άλλα λόγια, μέσω των εκπαιδευ-

τικών αυτών οικολογικών εκδρομών 
αποσκοπούμε στο να βοηθήσουμε τους 
μαθητές, μέσα από την επικοινωνία και 
τη συνεργασία με ειδήμονες επί 

περιβαλλοντικών θεμάτων να επανε-
ξετάσουν και να ανακαλύψουν ξανά, την 
ποικιλότητα και τη σημασία του κοντι-
νού τους περιβάλλοντος (ανθρώπινου 
και φυσικού) και αποτολμώντας ευφά-
νταστους συνδυασμούς να τους δοθεί 
η ευκαιρία να αποτυπώσουν τα στοι-
χεία που διαθέτουν σε έργα που απο-
σκοπούν στην ανάδειξη και προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Οι εκπαιδευτικές οικολογικές εκδρο-
μές διακρίνονται σε δύο Κύκλους (Α και 
Β). Ο Κύκλος Α΄ αφορά τη ‘Λειτουργία 
των οικοσυστημάτων’, και ο Κύκλος Β΄ το 

Προς τους
1) Προϊστάμενους των Γραφείων Α΄ βάθμιας 

και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
2) Διευθυντές Σχολείων ως η συνημμένη κατά-

σταση αποδεκτών
3) Διευθυντές όλων των Ιδιωτικών Εκπαι-

δευτήριων 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΜΕ
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΕ
Κύριοι/ες Προϊστάμενοι/ες, Κύριοι/ες Διευ-

θυντές/τριες ,
Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία που επιδεικνύει 

αντιμετωπίζοντας με υπομονή όλο το καταστρο-
φικό μας μένος αναπτύσσοντας αυτόνομα μηχα-
νισμούς αυτοκάθαρσης, έχει φτάσει σε σημεία 
που η ανθρώπινη παρέμβαση χρειάζεται πλέον όχι 
για να καταστρέψει (όπως μέχρι τώρα) αλλά για 
να διορθώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Ο 
μοναδικός τρόπος να δημιουργήσουμε μια κοι-
νωνία με πολίτες που να προβληματίζονται, και 
να συμμετέχουν σε διαδικασίες προστασίας και 
αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, είναι 
η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ιδιαίτερα 
των νεαρότερων ατόμων. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, το ΠΑΚΟΕ, διαθέτοντας υποδομή και 
εμπειρία 38 ετών, και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 
Γ2/7115/11-11-1992 και Γ2/6828/21-02-1996 
αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, με τις οποί-
ες δίδεται έγκριση στο ΠΑΚΟΕ για τη διεξαγωγή 
Οικολογικών Εκδρομών στα σχολεία, σας προτεί-
νει συνεργασία και ενημέρωση από την πλευρά 
σας, των Διευθυντών των σχολείων, για την διε-

ξαγωγή εκπαιδευτικών οικολογικών εκδρομών 
σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Απώτερος 
σκοπός των εκδρομών αυτών είναι να 

διαμορφώσει τους σημερινούς μαθητές περι-
βαλλοντικά υπεύθυνους, τους αυριανούς πολίτες 
ικανούς να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και 
υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Ειδικότερα, 
επιθυμούμε την εκπαίδευση για το περιβάλλον, 
την εκπαίδευση μέσα από το περιβάλλον, και 
την εκπαίδευση για την προστασία του περι-
βάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση μέσα από παραδείγματα ρύπανσης 
και καταστροφής του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε για το ότι, όλες 
οι εκδρομές (ακολουθεί συνημμένο αναλυτικό 
πρόγραμμα), περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Προβολή PowerPoint ‘video’-ντοκιμαντέρ 
σε αίθουσα του σχολείου, πριν από την προγραμ-
ματισμένη επίσκεψη, με θέμα σχετικό με την 
εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί. Δωρεάν προ-
σφορά του ΠΑΚΟΕ.

Διανομή στα παιδιά σημειώσεων σχετικών 
με την εκδρομή, και τετραδίων από ανακυκλω-
μένο χαρτί, εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ, μπλουζάκι.

Στον τόπο της επίσκεψης παρουσίαση σχε-
τική με το θέμα της εκδρομής και τον τόπο της 
επίσκεψης από ειδικούς επιστήμονες (περιβαλλο-
ντολόγους, βιολόγους, δασολόγους, δασοπόνους). 
Δωρεάν προσφορά του ΠΑΚΟΕ

Διανομή βιολογικών σάντουιτς
Δενδροφύτευση (προαιρετική) και μετά από 

προηγούμενη συνεννόηση με τα φυτώρια.
Το κόστος είναι 7,5 ευρώ / μαθητή. Αυτό 

αναλύεται ως εξής:

α. Βιολογικό σάντουιτς 1.50 €
β. Μπλουζάκι του ΠΑΚΟΕ 2.00 €
γ. 1 εφημερίδα των 80 σελίδων 1,50 €
δ. Σημειώσεις 1.50 €
ε. Τετράδιο από ανακυκλωμένο 1.00 €

Το ενδιαφέρον για την διεξαγωγή οποιασδήπο-
τε εκδρομής θα πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον 
δεκαπέντε ημέρες πριν την πραγματοποίη-
σή της. Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
συμμετοχής θα γίνεται με αποστολή Fax στην 
Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ (Fax: 210 8100802, ή 
210 8101609), με ταυτόχρονη καταβολή στον 
λογαριασμό του ΠΑΚΟΕ του 50% του συνολικού 
κόστους. (Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφο-
ρία επικοινωνήστε στην Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ, 
τηλ.: 210-8100805). Το μικρότερο σε μέγεθος τμή-
μα πρέπει να είναι 30 άτομα, τα δε έξοδα μετα-
κίνησης βαρύνουν τους μαθητές. Μετά το τέλος 
των εκδρομών, οι μαθητές γράφουν 

εκθέσεις με τις εντυπώσεις τους. Ο μαθητής 
με την καλύτερη έκθεση βραβεύεται με δωρεάν 
εκδρομή μίας βδομάδας σε οικο-camping, στην 
Ιταλία. 

 Περιμένουμε τη δική σας ανταπόκριση με 
βάση τις οικολογικές ευαισθησίες που πιστεύ-
ουμε ότι διαθέτετε

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ο Γενικός Γραμματέας

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρούργος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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‘Πώς να ζήσουμε καλύτερα στην Πόλη’.
Αναλυτικότερα:
ΚΥΚΛΟΣ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Ι: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙ-

ΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει:
• Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με 

τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.
• Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό με 

ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων από επιστήμονες ειδι-
κούς, με στόχο την εξοικείωση των παι-
διών με έννοιες όπως αυτή:

• του οικοσυστήματος (προκειμένου 
να αντιληφθούν τη δομή, τη λειτουρ-
γία του, τη σχέση του με τον άνθρωπο 
και τη σημασία αυτού για την ποιότη-
τα της ζωής), 

• του βιοτόπου,
• της βιοκοινότητας, 
• της βιοποικιλότητας (για να μπο-

ρέσει αργότερα να την διαφυλάξει),
• του Εθνικού Δρυμού και των 

Προστατευμένων Περιοχών (ποιος ο 
λόγος ανακήρυξης μιας περιοχής ως 
«Εθνικός Δρυμός» ή ως «Προστατευό-
μενη περιοχή», πόσες και ποιες υπάρ-
χουν στην Ελλάδα) , 

• της Βλάστησης (ποικιλία ειδών 
σε διαφορετικούς τύπους βλάστησης – 
ζώνες βλάστησης), 

• της Χλωρίδας, 
• της Πανίδας, 
• των σπανίων και απειλουμένων 

ειδών (σημασία αυτών για την ισορ-
ροπία του οικοσυστήματος – οριστική 
απώλεια γενετικής πληροφορίας με την 
εξαφάνιση ενός είδους), 

• του δάσους (γνωριμία με το δάσος, 
κατανομή της δασικής βλάστησης στον 
Ελλαδικό χώρο, υποβάθμιση του δασι-
κού οικοσυστήματος από φυσικές αιτί-
ες και από ανθρώπινες παρεμβάσεις, η 
αξία του δάσους για τον άνθρωπο, απει-
λές που αντιμετωπίζει, τρόποι προστα-
σίας αυτού). 

ΘΕΜΑ ΙΙ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΟΔΟΙΠΟ-
ΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΟΥ 
ΣΟΥΝΙΟΥ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει:

• Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τον Εθνικό Δρυμό του Σου-
νίου, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και 
την παράκτια ζώνη.

• Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό 
του Σουνίου με ταυτόχρονη ενημέ-
ρωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
(αναλύσεις στο θαλάσσιο οικοσύστη-
μα με ΚΙΤ διαφόρων χημικών παρα-
μέτρων) από ειδικούς επιστήμονες, με 
στόχο την εξοικείωση των παιδιών με 
έννοιες όπως αυτή:

• του οικοσυστήματος (να αντιλη-
φθούν τη δομή, τη λειτουργία του, τη 
σχέση του με τον άνθρωπο και την σημα-
σία αυτού για την ποιότητα της ζωής), 

• της παράκτιας ζώνης (το πώς αυτή 
ορίζεται, τις ιδιότητες και τα χαρακτηρι-
στικά της, τις συνθήκες ζωής που επι-
κρατούν σε αυτήν και του οργανισμούς 
που υπάρχουν σε αυτήν, το ρόλο της 
στην αλυσίδα της ζωής, τη σημασία της 

για την Ελλάδα, την αξία αυτής σε ότι 
αφορά στον τουρισμό),

• της ρύπανσης (και ειδικότερα των 
πηγών ρύπανσης της παράκτιας ζώνης 
καθώς και των συνεπειών αυτής στην 
ποιότητα ζωής),

• των προστατευμένων παράκτι-
ων περιοχών (ποιες παράκτιες περι-
οχές ορίζονται ως προστατευόμενες, 
πού απαντούν στην Ελλάδα, για ποιο 
λόγο τις προστατεύουμε – πολιτιστική 
κληρονομιά).

ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΧΑΪΔΑ-
ΡΊΟΥ).

Ο «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλε-
ξάνδρου Ν. Διομήδους» είναι ο μεγα-
λύτερος Βοτανικός Κήπος της χώρας 
μας αλλά και ολόκληρης της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Ο Κήπος αυτός είναι 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 
Ιδρύθηκε, το 1951, με βάση το κληρο-
δότημα του Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους.

Ο Κήπος, εκτός από τον υψηλό βαθμό 
ποικιλότητας της αυτοφυούς και καλλι-
εργούμενης χλωρίδας, αποτελεί και ένα 
ιδανικό φυσικό καταφύγιο της πανίδας, 
επειδή το οικοσύστημα, προστατευμένο 
από τις δυσμενείς ανθρώπινες επεμβά-
σεις, παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας 
ενός πλήρους και αδιατάρακτου τροφι-
κού πλέγματος. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

• Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τον Βοτανικό κήπο Χαϊ-
δαρίου. 

• Περιήγηση στον Βοτανικό κήπο 
Χαϊδαρίου με ταυτόχρονη ενημέρω-
ση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με 
στόχο την εξοικείωση των παιδιών με 
έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους 
στοιχεία όπως:

Δενδρώνας: Θα προσεγγίσουμε τους 
τρόπους ταξινόμησης των δενδρώνων 
βάση των χαρακτηριστικών τους και 
των ιδιοτήτων του μικροκλίματος όπου 
εμπεριέχονται.

Θερμοκήπιο: Θα εξηγήσουμε τι εξυ-
πηρετεί και με ποιόν τρόπο ένα θερμο-
κήπιο. Θα αναλύσουμε τις σύγχρονες 
τεχνολογίες κλειστών καλλιεργειών και 
τις δυνατότητές τους.

Ανθώνας: Θα αναπτύξουμε τα χαρα-

κτηριστικά ενός ανθώνα , τις ιδιότητες 
του καθώς και τις εφαρμογές του στη 
σύγχρονη κοινωνία 

Φαρμακευτικά φυτά: Θα αναφερ-
θούμε σε κατηγορίες φαρμακευτικών 
φυτών, στις ιδιότητές τους, στους τρό-
πους εξαγωγής των φαρμακευτικών ουσι-
ών και στην ανάγκη τους στην κοινωνία 

Oικονομικά φυτά: Θα εξηγήσου-
με την έννοια οικονομικά φυτά και πως 
συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγο-
ρία καθώς και τις εφαρμογές τους στη 
σύγχρονη κοινωνία.

ΚΥΚΛΟΣ Β΄: ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ Ι: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (ΕΠΙΣ-
ΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Ή ΣΤΗ 
ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΔΥΟ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

• Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τον κύκλο του νερού στα 
λειτουργικά ελληνικά οικοσυστήματα

• Επίσκεψη στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Γαλά-
τσι) ή στη λίμνη του Μαραθώνα με 
ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς 
επιστήμονες, με στόχο την εξοικείω-
ση των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:
• των φυσικών πόρων και της αξίας 
τους για τον άνθρωπο,
• του νερού (ως πηγή ζωής – ο κύκλος 
του νερού),
• της ρύπανσης (και ειδικότερα της 
ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων 
και των πηγών αυτής),
• της νομοθεσίας που υπάρχει για την 
προστασία των επιφανειακών υδάτων 
από τη ρύπανση,
• των παραμέτρων που εξετάζουμε για 
να ελέγξουμε την ποιότητα και την καταλ-
ληλότητα των επιφανειακών υδάτων,
• της κατανάλωσης του νερού και προ-
τάσεων για την εξοικονόμηση αυτού 
(αναφορά στην λειψυδρία και στα μέτρα 
αντιμετώπισής της).

ΘΕΜΑ ΙΙ: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ / ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ α) ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ 
ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΕΜΑΚ ΕΡΓΟΣ-
ΤΑΣΙΑ του ΕΣΔΚΝΑ

β) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

γ) ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

• Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με το παγκόσμιο πρόβλημα 
παραγωγής – μεταφοράς – διάθεσης και 
διαχείρισης των σκουπιδιών

• Επίσκεψη στη χωματερή των Άνω 
Λιοσίων, καθώς και σε μία χαρτοβι-
ομηχανία (ανακύκλωση χαρτιού), με 
ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς 
επιστήμονες, με στόχο την εξοικείω-
ση των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:

• των απορριμμάτων (παγκόσμιο 
πρόβλημα παραγωγής, μεταφοράς, τρό-
πων διάθεσης, διαχείρισης),

• της ανακύκλωσης (παρακολούθη-
ση του δικτύου ανακύκλωσης στον δήμο 
Παλαιού Ψυχικού, ενημέρωση περί της 
διαδικασίας, για το κατά πόσο εφαρ-
μόζεται στην Ελλάδα και αν αποδίδει),

• της ανακύκλωσης χαρτιού (παρα-
κολούθηση του δικτύου ανακύκλωσης 
χαρτιού σε κάποια χαρτοβιομηχανία)

ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑ-
ΛΕΙΑΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

• Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τους βιολογικούς καθαρι-
σμούς λυμάτων και τον κύκλο επεξερ-
γασίας των αστικών λυμάτων

• Επίσκεψη στο χώρο του ΚΕΛ Κερα-
τσινίου προκειμένου οι μαθητές:

• να γνωρίσουν από κοντά όλα τα 
στάδια βιολογικού καθαρισμού των αστι-
κών και βιομηχανικών λυμάτων και 
μεθόδους επεξεργασίας αυτών

• να αντιληφθούν την σπουδαιότη-
τα ύπαρξης ενός βιολογικού καθαρισμού 
για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων

• να αντιληφθούν το μέγεθος της 
ρύπανσης που προκαλούν τα βιομη-
χανικά και αστικά λύματα και τις βλα-
βερές επιδράσεις αυτών στα φυσικά 
οικοσυστήματα

• Διανομή έντυπου εκπαιδευτικού 
σχετικά με τους αστικούς βιολογικούς 
καθαρισμούς επεξεργασίας λυμάτων, τα 
αστικά απόβλητα και την περιβαλλοντι-
κή μόλυνση, τη σύγχρονη τεχνολογία 
επεξεργασίας λυμάτων κ.α.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

                                                      . . . . . . . .,  . . . / . . . / . . .
Προς το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ,          (Τόπος, ημερομηνία)

Το . . . . . . Σχολείο του Δήμου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , του Νομού   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική οικολογική εκδρομή του. . . . . Κύκλου, 

με θέμα   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 που διοργανώνει το ΠΑΚΟΕ. Αναφερόμαστε σε σύνολο. . . . . . . . .  μαθητών, και στη χρονική περίοδο από . . . . .  έως . . . . .

 Ο/ η Διευθυντής/τρια του Σχολείου
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Αν διαβάσεις τους του-
ριστικούς οδηγούς και 
τα διαφημιστικά sites 

που αναφέρονται στην Αντί-
παρο και τις παραλίες της, θα 
δεις να αναγράφονται εκθαμ-
βωτικά σχόλια και διθυραμ-
βικοί ύμνοι του στυλ: «Κρυ-
στάλλινα, διαυγή και κατα-
γάλανα νερά», «μαγευτικές 
αμμουδιές», «γραφικοί κολ-
πίσκοι», «απροσδόκητες και 
ονειρεμένες σπηλιές», «κρυφά 
και παραδεισένια ακρογιάλια» 
και πολλούς ακόμα αντίστοι-
χους λυρισμούς…

Σύμφωνοι. Οι περιγρα-
φές αυτές δεν απέχουν πολύ 
απ’ την πραγματικότητα. Η 
Αντίπαρος είναι όντως ένα 
κόσμημα του Κυκλαδίτικου 
Πολιτισμού, που προσελκύ-
ει πλήθος θαυμαστών των 
αρχαιοελληνικών της κατα-
βολών και των φυσικών της 
καλλονών.

Με μία μεγάλη, όμως, επι-
σήμανση εδώ ότι όλοι εμείς, οι 
κληρονόμοι αυτού του «κατά-
λευκου συνόλου», του «λου-
σμένου με έντονες πινελιές» 
νησιού, οφείλουμε να σεβό-
μαστε και να διαφυλάττουμε 
σαν κόρη οφθαλμού όλα όσα 
παραλάβαμε από τους προγε-
νέστερους, πόσω μάλλον να 
τα παραδώσουμε ακόμη πιο 
προσεγμένα και εξωραϊσμέ-
να και στους μεταγενέστε-
ρους από εμάς...

Δυστυχώς, ούτε η Αντί-
παρος κατόρθωσε να απο-
τελέσει την εξαίρεση στον 
κανόνα, δηλαδή να απαλλαγεί 
από τις χρόνιες, τις εγγενείς 
αδυναμίες, τα γραφειοκρατι-
κά ολισθήματα, τα διοικητικά 
φιάσκα, τους μικροπολιτικούς 
σχεδιασμούς και, πρωτίστως, 
την αδιαφορία των κρατού-
ντων, που καταδυναστεύουν 
και στιγματίζουν δεκαετίες 

τώρα τη χώρα μας…
Το καλοκαίρι που μόλις 

μας πέρασε, επιστημονικό 
συνεργείο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

μετέβη, ύστερα από αρκε-
τές καταγγελίες των κατοί-
κων, δύο φορές στο νησί 
και, μάλιστα, σε διάστη-

μα λιγότερο των δέκα ημε-
ρών (30/7 η πρώτη αυτοψία 
και 8/8 η δεύτερη) (!), για να 
εξακριβώσει διά ζώσης την 

κατάσταση στην οποία βρί-
σκονται το σύστημα βιολογι-
κού καθαρισμού του νησιού, 
καθώς και το αποχετευτικό 
του σύστημα…

Και στις δύο επισκέψεις 
του στο νησί, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
πραγματοποίησε δειγματο-
ληψίες αφενός στις παρα-
λίες που βρίσκονται δίπλα 
ή κοντά στη μονάδα του 
ΒΙΟ.ΚΑ (Βιολογικός Καθα-
ρισμός) και, αφετέρου, στις 
πιο απομακρυσμένες. Τα απο-
τελέσματα των μικροβιολο-
γικών και φυσικοχημικών 
αναλύσεων των δειγμά-
των που λήφθηκαν ήταν 
άκρως απογοητευτικά… 
Κατέδειξαν εκκωφαντικά 
ότι αφενός ο βιολογικός 
καθαρισμός (φώτο) δεν λει-
τουργεί επαρκώς (ούτε καν 
υπολειτουργεί, για να τολ-
μούμε, επιτέλους, να λέμε 

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ… ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΒΟΗΘΗΤΗ!
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΤΟ  ΝΗΣΙ, ΟΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ «Η ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ»  
ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ ΟΣΟ ΛΙΓΑ, ΑΡΓΟΣΒΗΝΕΙ… 

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΠΟΙΑ…ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΔΟΚΑΣ, ΠΟΙΑ…
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ;
Οι επανειλημμένες μετρήσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.σε θαλασσινό και πόσιμο νερό εκθέτουν σοβαρά τη δημοτική αρχή!

Μία από τις παραλίες της Αντιπάρου, απ’ όπου λήφθηκε δείγμα θαλασσινού νερού.

1η εικόνα – ντοκουμέντο. 
Η μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού της Αντιπά-
ρου, όπως την αντίκρισε 
το επιστημονικό κλιμά-
κιο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., κατά 
την επιτόπια αυτοψία 
που διενήργησε, την 30η 
Ιουλίου 2018. Εντύπωση 
προκαλεί η πλήρης εγκα-
τάλειψη της μονάδας στη 
μοίρα της… Σκουριασμέ-
να μηχανήματα, παρατη-
μένοι αγωγοί, λιμνασμέ-
νες λεκάνες απόθεσης 
και απουσία ανθρώπινης 
ύπαρξης! Δήμαρχε, τι 
έχεις να πεις για την κα-
τάντια αυτή; 
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τα πράγματα με το όνομά 
τους!) και, αφετέρου, ότι 
η έλλειψη αποχετευτικού 
συστήματος έχει κοστί-
σει σοβαρά στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα του νησιού 
και, εν γένει, στη δημό-
σια υγεία των κατοίκων 
και των περιηγητών…

Το κακό των πορισμά-
των των ερευνών…τρίτωσε, 
όταν το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ανέ-
λυσε στα πιστοποιημένα 
εργαστήρια που διαθέτει 
τα δείγματα του δικτύου 
ύδρευσης που του εστάλη-
σαν από αγανακτισμένους 
κατοίκους του νησιού…Τα 
αποτελέσματα ήταν άκρως 
αποκαρδιωτικά…Σε κάποια 
σημεία το δίκτυο δείχνει να 
είναι μολυσμένο από ένα 
«κοκτέιλ» βοθρολυμάτων 
και πόσιμου νερού, που 
έχει δημιουργηθεί εξαιτίας 
των γεωτρήσεων που λει-
τουργούν και της έλλειψης 
χλωρίωσης των δεξαμε-
νών… Και μόνο η πιθανότητα 
το δίκτυο ύδρευσης να είναι 
χαλασμένο και να επικοινω-
νεί άμεσα με βοθρολύματα, 
θα έπρεπε να κινητοποιήσει 
άμεσα τις Δημοτικές Αρχές, 
την Περιφέρεια και την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση, ούτως 
ώστε να πάρουν όλα εκείνα 
τα απαραίτητα διοικητικά 
μέτρα, που θα σταματήσουν 
εδώ και τώρα (!) την περι-
βαλλοντική υποβάθμιση του 
νησιού και θα αποκαταστή-
σουν την όποια ζημιά (και 
είναι σοβαρή αυτή) έχει εκτυ-
λιχθεί μέχρι στιγμής…

Στο αφιέρωμα που ακολου-
θεί παραθέτουμε τις επιστολές 
που απηύθυνε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
στον Δήμαρχο της Αντιπά-
ρου (ο οποίος εμμένει να…
«κρύβεται στο λαγούμι 
του»!) και στους κατοίκους 
που κατήγγειλαν τη ρύπανση 
που συντελείται εδώ και χρό-
νια στο νησί τους, προκειμέ-
νου να τους γνωστοποιήσει 
τα αποτελέσματα των μετρή-
σεών του και να τους προ-
τείνει το τι πρέπει εφεξής να 
γίνει. Επίσης, επισυνάπτου-
με τα αναλυτικά αποτελέσμα-
τα των μικροβιολογικών και 
φυσικοχημικών αναλύσεων 
των δειγμάτων που έλαβε 
από τα θαλάσσια ύδατα και το 
δίκτυο ύδρευσης του νησιού.

Εμείς, ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
τα λέμε όλα «έξω από τα 
δόντια» και παραθέτουμε 
ατράνταχτα στοιχεία για 
όλα όσα αρνητικά υποπί-
πτουν στην αντίληψή μας…
Το ερώτημα, όμως, είναι 
ένα και βαρετά επαναλαμ-
βανόμενο: Οι τοπικοί άρχο-
ντες γιατί κωφεύουν και 
σιωπούν; Φοβούνται κάτι;

Και επειδή «ο χρόνος 
είναι χρήμα» και, σίγουρα, 
όχι…για χάσιμο, θα στεί-
λουμε άμεσα καταγγελία 
και αναφορά -με όλα αυτά 
τα στοιχεία- στον Εισαγ-
γελέα Περιβάλλοντος και 
στον Εισαγγελέα Κυκλά-
δων… Να δούμε, μόλις η 
δικαιοσύνη επιληφθεί του 
θέματος, θα ξυπνήσουν 
κάποιοι που τώρα σφυρί-
ζουν αδιάφορα;  

2η εικόνα – ντοκουμέντο. 
Η φωτογραφία έχει ληφθεί 
έξω ακριβώς από τη μονά-
δα βιολογικού καθαρισμού 
του νησιού… Ιδιαίτερα 
αλγεινή, αν όχι αποκρου-
στική, εντύπωση προκαλεί 
η… πρασινωπή απόχρωση 
των λυμάτων, που εκβάλ-
λουν…ανενόχλητα στον 
περιβάλλοντα χώρο... 
Δεν χρειάζεται  να είναι 
κάποιος ιδιαίτερα ασκη-
μένος στην παρατηρητικό-
τητα, για να διαπιστώσει 
το βαθμό διάβρωσης που 
έχει υποστεί η παρακείμε-
νη χλωρίδα… Δήμαρχε, 
έχεις ανέβει κατά ’κει, να 
δεις…τα χαΐρια σου;  

3η εικόνα – ντοκουμέντο. Το στιγμιότυπο προέρχεται από τον περιβάλλοντα χώρο της 
μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Αντιπάρου. Φαίνεται ευδιάκριτα ότι τα λύματα που 
διασπείρονται έξω (!) από τη μονάδα έχουν…αποξηράνει κάθε μορφή χλωρίδας της περιοχής!

Δειγματοληψία…ανάμεσα στους λουόμενους! Και η ζωή…συνεχίζεται

Μάλλον «μας πήραν…πρέφα» και φρόντισαν να «μας..ρίξουν πόρτα»! 
Δεν εξηγείται αλλιώς! Το στιγμιότυπο είναι από τη δεύτερη επίσκεψη 
επιστημονικού κλιμακίου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στην Αντίπαρο (8/8/2018), 
κατά την οποία στάθηκε αδύνατη η πρόσβασή μας στη μονάδα βιολο-
γικού καθαρισμού, αφού…κάποιος είχε φροντίσει να…την κλείσει! Στην 
φωτογραφία απεικονίζεται ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., Πανεπιστημια-
κός καθηγητής, κος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.
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Προς τον δήμαρχο της 
Αντιπάρου  Αύγουστος 2018

Αθήνα: 22/8/2018
Αρ. Πρωτ.: 9070
Προς τον κύριο Τάσο Φαρούπο, Δήμαρχο Αντι-

πάρου
ΚΟΙΝ.: 1)κο Γεώργιο Λεονταρίτη, Αντιπεριφε-

ρειάρχη
2) κο Νίκο Θεοδωρίδη, Συντονιστή Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης
3) κο Σωκράτη Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό
Κύριε Δήμαρχε,
Μετά από δύο επισκέψεις στο νησί της Αντιπά-

ρου –στη δεύτερη 8/8/2018 σας αναζητήσαμε τηλε-
φωνικά, επισκεπτόμενοι και το Δημαρχείο, όπου 
κατέστη αδύνατο να σας βρούμε- πραγματοποιή-
σαμε επιτόπιες μετρήσεις στην εκροή των αστικών 
ανεπεξέργαστων αποβλήτων του βιολογικού καθαρι-
σμού, αλλά και σε πολλές παραλίες, και, δυστυχώς, 
διαπιστώσαμε αφενός τη σχεδόν πλήρη ανυπαρ-
ξία περιφερειακού αποχετευτικού συστήματος και, 
αφετέρου, την ελλιπέστατη λειτουργία του βιολο-
γικού καθαρισμού (συνημμένες φώτο), έχουν επι-
κίνδυνα αυξήσει τις φυσικοχημικές παραμέτρους 
(θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο) σε επίπεδα από 
100% - 500%, τις χημικές παραμέτρους, φωσφορι-
κά και νιτρικά, 100-200% και τις μικροβιολογικές 
παραμέτρους (κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκοι) 
από τα 40 δείγματα που πήραμε, ποσοστό 62% 
βρέθηκαν πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Για τα παραπάνω, σας ζητάμε, ως φορέας που 
λειτουργεί σαράντα (40) χρόνια (www.pakoe.gr) 
και ασχολείται με τα προβλήματα αυτά, άμεσα 
να συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία 
του Αντιπεριφερειάρχη και του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και με τη δική μας 
παρουσία να συζητήσουμε όλα τα υπαρκτά οξυ-
μένα προβλήματα.

Στην περίπτωση που συμφωνείτε, προσδιορί-
στε την ημερομηνία του Δ.Σ. και, αφού μας ενη-
μερώσετε δυο μέρες πριν, θα σας στείλουμε την 
πλήρη μελέτη που συντάξαμε και επωμιστήκα-
με το κόστος της, Στην περίπτωση που σε δέκα 

μέρες δεν μας απαντήσετε και δεν υλοποιηθούν 
τα προαναφερόμενα, η μελέτη με τα στοιχεία θα 
αποσταλούν στον Εισαγγελέα Διαφθοράς, όπου 
σίγουρα θα φανούν οι ευθύνες σας από το 2015 
μέχρι σήμερα.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ E Σ  Τ Ο Υ  Π Α Κ Ο Ε
Η επιστημονική συνεργάτιδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., Μαρία Παπαδοπούλου, επί το έργον…

Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης… Οι εργαζόμενοι πού είναι;

«Όχι σκουπίδια! Όχι πλαστικά σε θάλασσες κι ακτές!» έλεγε κάποτε το αγαπημέ-
νο τηλεοπτικό σποτάκι της «HELMEPA» (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος)… Δήμαρχε, το εφαρμόζετε στην πράξη;
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Επιστολές προς καταγγέλλοντες
 
Για τη λειτουργία του 
βιολογικού καθαρισμού και του 
αποχετευτικού στην Αντίπαρο

Αθήνα: 22/8/2018
Αρ. Πρωτ.: 9069

Μετά τα αποτελέσματα της πρώτης δειγματο-
ληψίας που σας στείλαμε στις 4/8/2018 και του 
προβλήματος μόλυνσης από αυτά, σας προτεί-
ναμε να πραγματοποιήσουμε και επαναληπτική 
δειγματοληψία, ώστε να διαπιστωθεί το πρόβλημα 
που υπάρχει εξαιτίας αφενός της ανεπαρκούς λει-
τουργίας του συστήματος Βιολογικού καθαρισμού 
(βλέπε φώτο) και, αφετέρου, της έλλειψης αποχε-
τευτικού συστήματος σε μεγάλο ποσοστό στο νησί.

Δυστυχώς, και οι δεύτερες αναλύσεις απέδει-
ξαν ότι όντως υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στο 
νησί και επείγει, εξαιτίας της ραγδαίας τουρι-
στικής ανάπτυξής του αφενός και της αχαλίνω-
της οικιστικής δραστηριότητάς του αφετέρου, να 
παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να δημιουρ-
γηθούν οι εφικτές προϋποθέσεις υποδομών για 
την ορθολογιστικότερη τουριστική ανάπτυξή του.

Από τα προαναφερόμενα αποτελέσματα (συνημ-
μένοι πίνακες) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1. Η σχεδόν ανύπαρκτη λειτουργία του βιολο-
γικού καθαρισμού και η λύση αυτού του οξυμέ-
νου προβλήματος είναι άμεσης προτεραιότητας, 
όπου πρέπει να λάβει υπ’ όψη του ο Δήμος, η 
Αντιπεριφέρεια και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει την 40χρονη εμπειρία και γνώ-
ση για να συνδράμει στην υποχρέωση αυτή της 
Δημοτικής Αρχής.

2. Οι μικροβιολογικές παράμετροι έχουν απο-
τυπώσει έχουν αποτυπώσει αφενός την έλλειψη 
πλήρως στην περιφέρεια του νησιού αποχετευ-
τικού συστήματος και, αφετέρου, την ανάγκη να 
οργανωθεί και να υλοποιηθεί η μελέτη κατασκευ-
ής του και η άμεση υλοποίησή του, μιας και το 
νησί στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τουριστι-
κή του ανάπτυξη.

3. Οι φυσικοχημικές παράμετροι που μετρήθη-
καν, διαπιστώνουν αφενός την έλλειψη διαλυμέ-
νου οξυγόνου (D.O.) για να λειτουργήσει καλά το 
θαλάσσιο οικοσύστημα, και, αφετέρου, τη θολερό-
τητα, η οποία είναι αποτέλεσμα της ανύπαρκτης 
δυνατότητας αυτοκαθαρισμού του προαναφερό-
μενου οικοσυστήματος. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τις χημικές παραμέτρους.

Μετά από όλα αυτά προτείνουμε:
1.Να γίνει άμεση συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο οποίο θα εκτεθεί η υφιστάμενη 
κατάσταση από την πλευρά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και θα 
παρθούν προτάσεις για τη λύση του προβλήματος 
και όχι το «έντεχνο κουκούλωμά του».

2.Να πιεστούν η Περιφέρεια και η Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση, να πάρουν απαραίτητα διοικη-
τικά και εφαρμοστικά μέτρα, ώστε να ξεκινήσει 
άμεσα η σωστή λειτουργία του ήδη υφιστάμενου 
βιολογικού ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να μελε-
τηθεί η τοποθέτηση νέου, πιο σύγχρονου και απο-
τελεσματικού, συστήματος. Επίσης, να ξεκινήσει 
άμεση η κατασκευή του υπόλοιπου περίπου 80% 
αποχετευτικού συστήματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
περαιτέρω πληροφόρηση χρειαστείτε.

Για τις μικροβιολογικές και 
τις χημικές παραμέτρους των 
αναλύσεων των δειγμάτων νερού 
από το δίκτυο ύδρευσης της 
Αντιπάρου

Αθήνα: 3/9/2018
Αρ. Πρωτ.: 9079

Σας στέλνουμε συνημμένα τους πίνακες των 
αποτελεσμάτων, από τα δείγματα που μας στείλα-
τε του δικτύου ύδρευσης της Αντιπάρου.

Από τα αποτελέσματα για τις μικροβιολογικές 
παραμέτρους, διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερα (4) 
σημεία υπάρχει πρόβλημα, οπότε υπάρχει μεγά-
λη πιθανότητα το δίκτυο να είναι μολυσμένο από 
βοθρολύματα των βόθρων, μέσω των γεωτρήσε-
ων και της έλλειψης χλωρίωσης των δεξαμενών. 

Όσον αφορά τις χημικές παραμέτρους, οι συγκε-
ντρώσεις του COD (χημικά απαιτούμενου οξυγό-
νου) σε επτά (7) από τα δέκα δείγματα είναι 2-3 
φορές πάνω από το όριο των 5 mg/lt, που σημαί-
νει ότι το δίκτυο είναι ρυπασμένο με βοθρολύματα. 
Επίσης, τα αποτελέσματα από την συγκέντρωση 
των νιτρικών αλάτων, ναι μεν είναι πιο κάτω από 
το όριο, αλλά από τις φυσιολογικές τιμές των 3mg/
lt είναι αρκετά υψηλότερες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρές ενδεί-
ξεις, μάλλον και αποδείξεις, για το μεγάλο πρό-
βλημα στο δίκτυο ύδρευσης.

Αυτό, εξάλλου, οφείλεται στην επικοινωνία του 
δικτύου με βοθρολύματα (χαλασμένο δίκτυο και 

το δίκτυο να επικοινωνεί άμεσα με βοθρολύματα).
Μετά από αυτά, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ύστερα από τη 

δική σας ενημέρωση, θα προβεί στις κατάλληλες 
ενέργειες. ‘ώστε να προσπαθήσει να λυθεί άμε-
σα το πρόβλημα, που εγκυμονεί κινδύνους για 
τη Δημόσια Υγεία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρό-
σθετη πληροφορία θελήσετε.

Επιτέλους, μια λήψη δείγματος θαλασσινού νερού…με μπουνάτσα!

 Συγκέντρωση φωσφορικών ιόντων σε δείγματα 
νερού (παρουσία μεγάλης συγκέντρωσης φωσφο-
ρικών ιόντων σε δείγματα θαλασσινού νερού κοντά 
στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού).
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1 1204 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.   500 μέτρα στην θάλασσα από το σημείο απόρριψης των αστικών  
λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού»

30/07/2018
12:10 383 2 2

2 1205 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.  100 Μέτρα μακριά από το σημείο 1 στο βάθος της θάλασσας.   30/07/2018
12:20 108 4 30

3 1206 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.   700 Μέτρα μακριά από το σημείο 1 στο βάθος της θάλασσας.     30/07/2018
12:35 156 2 2

4 1207
Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.  Μικρή  παραλία. Στα 100 - 150 μέτρα μακριά  από το σημείο απόρριψης 
των αστικών  λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού»  (από αριστερά προς τα δεξιά, το πρώτο σημείο 
λήψης του δείγματος )

30/07/2018
13:15 250 10 2

5 1208 Από αριστερά προς τα δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο  Ν 4.  30/07/2018
13:20 140 4 0

6 1209 Από  αριστερά προς τα δεξιά – 10 μέτρα μακριά από το σημείο Ν 5. 30/07/2018
13:25 147 0 2

7 1210 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.  Παραλία αμμώδης.  500 - 600 μέτρα μακριά  από το σημείο απόρριψης 
των αστικών  λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού» 

30/07/2018
13:50 238 0 4

8 1211 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.   Παραλία αμμώδης.  (από αριστερά προς τα δεξιά- κοντά στο σημείο 7) 30/07/2018
13:55 60 6 12

9 1212 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.  Παραλία αμμώδης.  (από αριστερά προς τα δεξιά- κοντά στο σημείο 8) 30/07/2018
14:00 140 2 8

10 1213 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.   Παραλία αμμώδης.  (από αριστερά προς τα δεξιά- κοντά στο σημείο 9) 30/07/2018
14:05 90 0 0

11 1214 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.  Αριστερά (βλέποντας την στερεά) από το σημείο απόρριψης των 
αστικών  λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού»

30/07/2018
14:50 476 2 107

12 1215 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.  Απέναντι (βλέποντας την στερεά) από το σημείο απόρριψης των 
αστικών  λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού»

30/07/2018
15:00 340 4 70

13 1216 Αντίπαρος.  Σιφνέικος  Γιαλός.   δεξιά (βλέποντας την στερεά) από το σημείο απόρριψης των αστικών  
λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού»

30/07/2018
15:10 460 0 40

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. 250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:   Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας  θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό  

από τις παραλίες του Σιφνέικου Γιαλού της Αντιπάρου.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ημερομηνία 

και ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβακτη-

ρίδια  
κοπράνων

E. coli Εντερό-
κοκκοι
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων  

σε θαλασσινό νερό από τις παραλίες της Αντιπάρου.

Α/Α

Κω
δικ

οί 
Ερ

γα
στη

ρίο
υ 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ημερομηνία 

και ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβακτη-

ρίδια  
κοπράνων

E. coli Εντερό-
κοκκοι

1 1224 Αντίπαρος. 50 μέτρα στην θάλασσα από το σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων του «Βιολογικού 
καθαρισμού» 08/08/2018 ΤΝΤC - 10

2 1225 Αντίπαρος. 20 μέτρα αριστερά από το σημείο 1 εκβολής αγωγού λυμάτων . 08/08/2018 306 102 0

3 1226 Αντίπαρος. Λιμάνι. 08/08/2018 306 59 5

4 1227 Αντίπαρος. Λιμάνι. 20 μέτρα δεξιά από το σημείο 3 08/08/2018 183 - 18

Αντίπαρος. Λιμάνι

5 1228 Αντίπαρος. Παραλία. Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η πόρτα 
«Βιολογικού καθαρισμού»

08/08/2018
224 - 2

6 1229
Αντίπαρος. Παραλία, Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η πόρτα 
«Βιολογικού καθαρισμού». Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 20 
μέτρων από το σημείο 5

08/08/2018
237 0 4

7 1230
Αντίπαρος. Παραλία Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η πόρτα 
«Βιολογικού καθαρισμού». Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 20 
μέτρων από το σημείο 6

08/08/2018
256 - 19

Αντίπαρος. Παραλία

8 1231 Αντίπαρος. Παραλία Σιφνέικος γιαλός. 200 μέτρα μακριά του σημείου 7 08/08/2018 96 - 12

9 1232 Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 100 μέτρα μακριά του σημείου 8 08/08/2018 231 0 6

10 1233 Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 100 μέτρα μακριά του σημείου 9 08/08/2018 256 - 0

Παραλία. Σιφνέικος γιαλός

11 1234 Αντίπαρος. Παραλία Beas House 08/08/2018 116 - 16

12 1235 Αντίπαρος. Παραλία BeasHouse. Από αριστερά προς τα δεξιά (βλέποντας την θάλασσα) 50 μέτρα 
μακριά από το σημείο 11 

08/08/2018
182 6 22

Αντίπαρος. Παραλία Beas House 

13 1236 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. 08/08/2018 151 - 26

14 1237 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 13 

08/08/2018
20 0 10

15 1238 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 14

08/08/2018
60 - 22

16 1239 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 15

08/08/2018
14:30 68 - 26

Αντίπαρος. Παραλία Γλυφα

17 1240 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. 08/08/2018 162 - 14

18 1241 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 17

08/08/2018
209 0 4

19 1242 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 18

08/08/2018
70 - 0

20 1243 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 19

08/08/2018
56 - 0

Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά

21 1244 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. 08/08/2018 174 - 16

22 1245 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 21

08/08/2018
148 - 12

23 1246 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 
μέτρων από το σημείο 22.

08/08/2018
200 - 42

Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι

24 1247 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Α. Καταρράκτης. 08/08/2018 362 102 16

25 1248 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Β. Δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισμό. Βράχια. 08/08/2018 325 225 50

26 1249 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Θάλασσα. 08/08/2018 430 185 76

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. 250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:   Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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1 1224 Αντίπαρος. 50 μέτρα στην θάλασσα από το σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων του «Βιολογικού καθαρισμού» 08/08/2018 142

2 1225 Αντίπαρος. 20 μέτρα αριστερά από το σημείο 1 εκβολής αγωγού λυμάτων. 08/08/2018 181

3 1226 Αντίπαρος. Λιμάνι.  08/08/2018 157

4 1227 Αντίπαρος. Λιμάνι. 20 μέτρα δεξιά από το σημείο 3 08/08/2018 125

Αντίπαρος. Λιμάνι
5 1228 Αντίπαρος. Παραλία. Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η πόρτα «Βιολογικού καθαρισμού» 08/08/2018 179

6 1229 Αντίπαρος. Παραλία, Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η πόρτα «Βιολογικού καθαρισμού». Από δεξιά 
προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο 5 08/08/2018 206

7 1230 Αντίπαρος. Παραλία Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η πόρτα «Βιολογικού καθαρισμού». Από δεξιά 
προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο 6 08/08/2018 230

Αντίπαρος. Παραλία
8 1231 Αντίπαρος. Παραλία Σιφνέικος γιαλός. 200 μέτρα μακριά του σημείου 7 08/08/2018 150

9 1232 Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 100 μέτρα μακριά του σημείου 8 08/08/2018 124

10 1233 Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 100 μέτρα μακριά του σημείου 9 08/08/2018 128

Παραλία. Σιφνέικος γιαλός
11 1234 Αντίπαρος. Παραλία Beach House 08/08/2018 153

12 1235 Αντίπαρος. Παραλία BeachHouse. Από αριστερά προς τα δεξιά (βλέποντας την θάλασσα) 50 μέτρα μακριά από το σημείο 11 08/08/2018 130

Αντίπαρος. Παραλία Beach House 
13 1236 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. 08/08/2018 198

14 1237 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 13 08/08/2018 159

15 1238 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 14 08/08/2018 271

16 1239 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 15 08/08/2018 233

Αντίπαρος. Παραλία Γλυφα
17 1240 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. 08/08/2018 201

18 1241 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 17 08/08/2018 202

19 1242 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 18 08/08/2018 162

20 1243 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 19 08/08/2018 131

Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά
21 1244 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. 08/08/2018 161

22 1245 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 21 08/08/2018 93

23 1246 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 22. 08/08/2018 128

Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι
24 1247 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Α. Καταρράκτης. 08/08/2018 345

25 1248 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Β. Δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισμό. Βράχια. 08/08/2018 263

26 1249 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Θάλασσα. 08/08/2018 233

Επιτρεπόμενα όρια : Συγκέντρωση COD :  ΚΥΑ 5673/400/1997. 125 mg O2 
/ L-1

Υπεύθυνος χημικών αναλύσεων: Πέτρος Κορωναίος - χημικός 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φωτομετρικού προσδιορισμού Χημικώς Καταναλισκόμενου 

Οξυγόνου (Chemical Oxygen Demand - COD) σε Θαλασσινό νερό με την μέθοδο Διχρωμικού Καλίου ..
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ώρα

Δειγματο-
ληψίας

Συγκέντρωση
COD 

mg  O2 / L-1

Αποικίες 
κολοβα-
κτηριο-

ειδών σε 
δείγματα 
θαλασσι-

νού νερού.

Όχι, που θα 
μας ξέφευ-
γε κι αυτή 
(…η παρα-
λία)!
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας  θέσεων δειγματοληψίας στις 08 / 08 / 2018 και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών   

Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από τις παραλίες της Αντιπάρου.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Φυσικοχημικές παράμεροι 
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1 1224 Αντίπαρος. 50 μέτρα στην θάλασσα από το σημείο απόρριψης των αστικών λυμάτων 
του «Βιολογικού καθαρισμού» 28 7,0 1,3 15 4,8 0,52 0,37

2 1225 Αντίπαρος. 20 μέτρα αριστερά από το σημείο 1 εκβολής αγωγού λυμάτων . 27 4,8 50,9 24 6 0,43 0,29

3 1226 Αντίπαρος. Λιμάνι. 28 9,4 0,8 16 3 0,33 0,22

4 1227 Αντίπαρος. Λιμάνι. 20 μέτρα δεξιά από το σημείο 3 7,5 0,35 0,08

Αντίπαρος. Λιμάνι

5 1228 Αντίπαρος. Παραλία. Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά η 
πόρτα «Βιολογικού καθαρισμού» 7,9 0,31 0,17

6 1229
Αντίπαρος. Παραλία, Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά 
η πόρτα «Βιολογικού καθαρισμού». Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την 
θάλασσα) σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο 5

7,9 0,30 0,09

7 1230
Αντίπαρος. Παραλία Είσοδος «Βιολογικού καθαρισμού», από την στερεά αριστερά 
η πόρτα «Βιολογικού καθαρισμού». Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την 
θάλασσα) σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο 6

7,6 0,26 0,19

Αντίπαρος. Παραλία
8 1231 Αντίπαρος. Παραλία Σιφνέικος γιαλός. 200 μέτρα μακριά του σημείου 7 7,8 0,36 0,32

9 1232 Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 100 μέτρα μακριά του σημείου 8 7,6 0,42 0,24

10 1233 Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 100 μέτρα μακριά του σημείου 9 7,9 0,39 0,30

Παραλία. Σιφνέικος γιαλός. 
11 1234 Αντίπαρος. Παραλία Beach House 7,7 0,24 0,24

12 1235 Αντίπαρος. Παραλία BeachHouse. Από αριστερά προς τα δεξιά (βλέποντας την 
θάλασσα) 50 μέτρα μακριά από το σημείο 11 7,6 0,15 0,14

Αντίπαρος. Παραλία Beach House 
13 1236 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. 7,9 0,27 0,37

14 1237 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 13 7,9 0,27 0,29

15 1238 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 14 8,1 0,30 0,30

16 1239 Αντίπαρος. Παραλία Γλύφα. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 15 7,7 0,34 0,24

Αντίπαρος. Παραλία Γλυφα
17 1240 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. 7,8 0,36 0,22

18 1241 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 17 7,8 0,41 0,15

19 1242 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 18 7,9 0,42 0,15

20 1243 Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 19 7,8 0,34 0,20

Αντίπαρος. Παραλία Παναγιά
21 1244 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. 7,9 0,31 0,33

22 1245 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 21 8,0 0,35 0,29

23 1246 Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι. Από δεξιά προς τα αριστερά (βλέποντας την θάλασσα) 
σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο 22. 8,1 0,26 0,24

Αντίπαρος. Παραλία Φανάρι
24 1247 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Α. Καταρράκτης. 7,2 1,35 0,90

25 1248 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Β. Δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισμό. Βράχια. 8,2 0,77 0,60

26 1249 Αντίπαρος. Βιολογικός Καθαρισμός. Θάλασσα. 8,3 0,66 0,73

Επιτρεπόμενα όρια: 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:  Ε 504Α-2
Πίνακας  θέσεων δειγματοληψίας στις 28 / 08 / 2018 και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης με την μέθοδο 

διήθησης σε μεμβράνες (MF) σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το χωριό Αντίπαρος.   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
Πίνακας  θέσεων δειγματοληψίας στις 28 / 08 / 2018 και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών  Αναλύσεων σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης από το χωριό Αντίπαρος.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu / 100 ml
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1 1276 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια  Σιφνέικου  0 0 0 0

2 1277 ΚΟΥΡΟΣ ΗΟΤΕΛ 0 0 0 0

3 1278 Φαρμακείο 0 0 2 0

4 1279 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 0 0 0 1

5 1280 Φούρνος Χωριού 0 0 0 0

6 1281 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΜΑΡΚΕΤ 0 0 0 0

7 1282 ΝΕΡΑΙΔΑ 0 0 2 0

8 1283 Σπίτι Χωριού 0 0 0 0

9 1284 ΝΤΑΜΗΣ 0 0 0 0

10 1285 Σπίτι ΛΕΦΤΕΡΗ  0 0 5 5
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 Για την Ποιότητα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 892/11.7. 2001),  ΚΥΑ Αριθμ. Γ1 (δ) / ΓΠ οικ. 67322 Αρ. Φύλλου 
3282. 19/09/ 2017.

0 0 0 0

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.  
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Φωσφο-
ρικών 
(Ρ2Ο5) 
(mg/L)

Νιτρικών 
NO3- 

(mg/L)

Οξειδωσι-
μότητα
(COD)

mg O2 / 
L-1

1 1276 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Σιφνέικου < 0,3 8,81 16

2 1277 ΚΟΥΡΟΣ ΗΟΤΕΛ < 0,3 9,57 3

3 1278 Φαρμακείο < 0,3 9,27 15

4 1279 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ < 0,3 10,20 14

5 1280 Φούρνος Χωριού < 0,3 6,27 6

6 1281 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΜΑΡΚΕΤ < 0,3 7,34 2

7 1282 ΝΕΡΑΙΔΑ < 0,3 0,26 12

8 1283 Σπίτι Χωριού < 0,3 8,69 6

9 1284 ΝΤΑΜΗΣ < 0,3 9,02 4

10 1285 Σπίτι ΛΕΦΤΕΡΗ 0,47 0,77 1
Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 
892/11.7. 2001), ΚΥΑ Αριθμ. Γ1 (δ) / ΓΠ οικ. 67322 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017. 5 50 5

Υπεύθυνοι χημικών αναλύσεων: Δρ. Πέτρος Κορωναίος – Χημικός.,  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 

Αποικίες κολοβακτηριοειδών σε δείγματα 
θαλασσινού νερού.

Αποικίες κολοβακτηριοειδών σε δείγματα 
θαλασσινού νερού.

Αποικίες εντερόκοκκων σε δείγματα 
θαλασσινού νερού.



#101 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / 55

Το πρώτο κουδούνι χτύ-
πησε, και οι όλοι οι 
μαθητές φόρεσαν τις 

σχολικές τους τσάντες και 
ξεκίνησαν το ταξίδι τους, στον 
κόσμο της γνώσης! Οι γονείς 
καλούμαστε να εξοπλίσουμε 
τους μικρούς ταξιδιώτες με 
όλα τα απαραίτητα εφόδια 
που θα τους χρειαστούν. Είμα-
στε όμως κατάλληλα ενημε-
ρωμένοι, έτσι ώστε να προ-
μηθευτούμε όσα πρέπει και 
να αποφύγουμε τις «παγίδες» 
της αγοράς;

Το Κέντρο Προστασί-
ας Καταναλωτών ΚΕ.Π.ΚΑ., 
ενημερώνει τους γονείς για 
θέματα που πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους πριν προβούν σε 
αγορές σχολικών ειδών. Επει-
δή η αγορά έχει κατακλυστεί 
από χιλιάδες προϊόντα που 
ποικίλουν σε ποιότητα, τιμή 
αλλά και αναγκαιότητα, καλό 
θα ήταν οι γονείς, να περιορί-
ζονται στα απολύτως απαραί-
τητα που ζητάει το διδακτικό 
προσωπικό, ή που πραγματι-
κά χρειάζεται το παιδί, έτσι 
ώστε να μην οδηγηθούν σε 
υπερκαταναλωτισμό. 

Εξίσου σημαντικό είναι να 
γνωρίζουμε, πως πρέπει να 
αποφεύγουμε σχολικά είδη 
που μοιάζουν με παιχνίδια. 
Τα συγκεκριμένα είδη, δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές 
των παιχνιδιών και υπάρχει 
πιθανότητα να καταστούν 
ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα 
παιδιά μας. 

Για παράδειγμα, ένα στυ-
λό που ανάβει φως περιέχει 
λαμπτήρα και μπαταρία που 
μπορεί το παιδί να καταπιεί, 
γόμες που μυρίζουν σαν φρού-
τα, μπορεί να καταναλωθούν, 
σχολικά είδη με κορδόνι για 
να κρεμιέται στο λαιμό, μπο-
ρεί να προκαλέσουν στραγγα-
λισμό στο παιδί κ.α. 

Συχνά αποσύρονται σχο-
λικά προϊόντα από την αγο-
ρά, καθώς δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. Τα 
προϊόντα που αποσύρονται, 
καταγράφονται στο σύστημα 
RAPEX, που είναι προσβάσιμο 
στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, http://www.ggb.gr/
el, κάνοντας κλικ στην επι-
λογή RAPEX. 

Επίσης προϊόντα που απει-
κονίζουν σούπερ – ήρωες, ή 
προϊόντα που θεωρούνται πως 
είναι «της μόδας», οι τιμές 
τους σε πολλές περιπτώσεις 
είναι αδικαιολόγητα υψηλές. 
Οι διαφορές μεταξύ απλών 
σχολικών προϊόντων και δια-
κοσμημένων, είναι τεράστιες 
(στο σύνολο των αγορών) και 
μπορεί να επιβαρύνει ιδιαί-

τερα τον οικογενειακό προϋ-
πολογισμό.

Ας αδράξουμε την ευκαι-
ρία, να εξηγήσουμε στα παιδιά 
μας τις παγίδες της διαφή-
μισης, και την έννοια του 
υπερκαταναλωτισμού. Να προ-
σπαθήσουμε να τους δώσου-
με να καταλάβουν τη διαφορά 
μεταξύ του τί χρειάζομαι και 
τί νομίζω ότι χρειάζομαι. Να 
τους δώσουμε την ευκαιρία 
να συμμετέχουν στη διαδικα-
σία της επιλογής των αγορών, 

αφού πρώτα έχουμε από κοι-
νού ετοιμάσει μία λίστα με τα 
απαραίτητα. Όταν συναποφα-
σίζουμε, αποφεύγουμε προ-
στριβές. Εξηγούμε στα παιδιά 
ότι τα σχολικά είναι εργαλεία 
μάθησης και όχι επίδειξης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Κάνουμε έρευνα αγο-

ράς και συγκρίνουμε τιμές. 
Σε έρευνα που διενήργησε το 
ΚΕ.Π.ΚΑ διαπίστωσε μεγάλη 
απόκλιση τιμών (πχ τιμή μολυ-
βιού από 0,05€-7,99€, στυλό 
0,07€-29,90€, τετράδιο 50 
φύλλα 0,25€-3,60€. Συνολικά 
για αγορές σχολικών δημοτι-
κού οι τιμές κυμαίνονται από 
15,82€-446,31€)

• Μελετάμε με προσοχή 
τη σήμανση των σχολικών 
ειδών. Δεν παρασυρόμαστε 
από χρώματα, σχέδια κλπ.

• Δεν αγοράζουμε σχολικά 
είδη που μοιάζουν με τρόφι-
μα. Είναι επικίνδυνα!

• Δεν αγοράζουμε σχολι-
κά είδη που μυρίζουν σαν 
τρόφιμα. Περιέχουν επικίν-
δυνες χημικές αρωματικές 
ουσίες, ενώ η μυρωδιά παρα-
σύρει τα παιδιά να τα βάλουν 
στο στόμα.

• Δεν αγοράζουμε σχο-

λικά είδη που μοιάζουν με 
παιχνίδια.

• Οι συσκευασίες με περισ-
σότερα προϊόντα, συνήθως 
είναι πιο οικονομικές από το 
ένα τεμάχιο, αρκεί να είμαστε 
σίγουροι πως θα τα χρησιμο-
ποιήσουμε.

• Το μέγιστο επιτρεπτό 
βάρος που πρέπει να σηκώ-
νει ένα παιδί, ισοδυναμεί με 
το 1/10 του βάρους τους. Μην 
τα φορτώνουμε περισσότερο!!

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επικρο-
τεί την προσπάθεια του 
ΚΕ.Π.ΚΑ., αλλά δυστυχώς 
διαπιστώνουμε κάθε χρόνο 
ότι η «κατάρα» της ανεξέ-
λεγκτης διαφήμισης μέσα 
από τα διάφορα μέσα πλύ-
σης εγκεφάλου των παι-
διών μας, αυτό θεωρείται 
σταγόνα στον ωκεανό. Πρέ-
πει να ληφθούν πιο ριζο-
σπαστικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου, με πρώτο 
μέτρο τον έλεγχο από το 
Ε.Ρ.Σ. των προαναφερό-
μενων. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κατά 
διαστήματα, έχει προχω-
ρήσει σε τέτοιου είδους 
καταγγελίες, αλλά «αυτοί», 
αγρόν αγόρασαν. 

Σχολικά είδη – Παγίδες  
και πώς να τις αποφύγουμε
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ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ


