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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑ:  

Κολαστήριο  
οι φυλακές Χίου 

▶ ΣΕΛ. 44-47

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ:  

Προσφορά  
του ΠΑΚΟΕ  

ο λαχανόκηπος 
του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Ταύρου – 
Μοσχάτου 

▶ ΣΕΛ. 3-10

ΕΥΒΟΙΑ:  

Ένα πάρκο... 
μα τί πάρκο 

▶ ΣΕΛ. 30-32

ΥΓΕΙΑ:  

Τσιπούρα  
με φορμόλη  

στο πιάτο μας 
▶ ΣΕΛ. 26-29

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  

Το οδοιπορικο της 
επικινδυνότητας 

στον Δήμο Δελφων 
▶ ΣΕΛ. 16-22

«ΑΝΙΣΩΡΩΠIΕΣ» 
H νέα μας έκδοση.

Μην τη χάσετε

Αυτοδιοικητικές εκλογές: 
To μεγάλο στοίχημα  
για το περιβάλλον

Η ανεξέλεγκτη διατροφή 
μας στα χέρια αδίστακτων 
εμπόρων της ζωής μας

Γεμίσαμε καρκίνο. 
Η κατάσταση είναι 
πολύ επικίνδυνη
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για το 
Περιβάλλον

Αντί …… Κοινωνική Αλληλέγγυα 

Παρα…Οικονοµία

Ηεπιλεκτική και οικονοµικά ευνοηµένη µεταχείριση της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Εργασίας σε βάρος φορέων που πάρα πολλά χρόνια σηκώνουν το 

Βαρύ και Υπεύθυνο φορτίο του Εθελοντισµού στην Ελλάδα προς όφελος «ουρα-

νοκατέβατων» σωτήρων της Κοινωνικής Οικονοµίας, φαίνεται στο παρατι-

θέµενο οδοιπορικό µιας «Φιέστας» που ελπίζουµε να έχει φτάσει στο τέλος της και οι υπεύθυνοι 

να τιµωρηθούν παραδειγµατικά.

Τελικά η Κ.ΑΛ.Ο. µήπως είναι «παγόβουνο» κρατισµού & εξυπηρέτησης «ηµετέρων»? 

Αν το 90% ενός παγόβουνου δεν φαίνεται, διότι είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

οι αποκαλύψεις που έγιναν µόνο από µια εκδήλωση της Ειδικής Γραµµατείας Κ.ΑΛ.Ο., δηλαδή η 

οργάνωση της 2ης Έκθεσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας (7-11 Νοε 2018, Αθήνα), έχει 

πιθανόν πάρα πολλά ακόµα «κάτω από την επιφάνεια»...

ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΑΡΠΑΧΤΕΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Χιλιάδες οι υπόδικοι – κατάδικοι, που ροκανίζουν 
το Δημόσιο χρήμα των πολυδοκιμασμενων Ελλήνων 
Πολιτών. Άλλοι με τους εξοπλισμούς, άλλοι με τα 
ναρκωτικά, άλλοι με την διατροφή η την υγεία, 
θησαυρίζουν εξαιτίας της ανεξέλεγκτης σάπιας 
κρατικής μηχανής, φοροδιαφεύγουν και με τις απάτες 
τους στερούν, από τους απλούς πολίτες (συνταξιούχους 
και υπάλληλους είτε του Δημόσιου, είτε του Ιδιωτικού 
Τομέα) την δυνατότητα να …ταΐσουν στην κυριολεξία 
τα παιδιά τους και τον …εαυτό τους πολλές φορές. 
Η εξοφλαθμη καταδίκη της καθαρίστριας δείχνει τις 
παρωπίδες ενός ξεπερασμένου δικαστικού συστήματος 
που στο όνομα Χουντικών η προγενέστερων νόμων, 

στέλνει στα «κάτεργα» αυτούς που …σφουγγαρίζουν 
για να επιβιώσουν. 
Άραγε πόσο ποιο αθώοι είναι αυτοί οι ταλαίπωροι 
πολίτες απ’ αυτούς που χρηματίζουν την ΕΕΑΑ, 
δηλαδή τους «μπλε κάδους», δήθεν νόμιμα με 
εκατοντάδες χιλιάδες η εκατομμύρια ακόμη ευρώ, για 
να πάρουν ένα …συγχωροχάρτι για τις συσκευασίες 
και την ανακύκλωση που στο όνομα της πράσινης 
ανάπτυξη … κάνουν και δυστυχώς οι «αρμόδιοι» της 
ΕΕΑΑ είναι ακόμη …έξω. Αίσχος Κύριοι της Εξουσίας! 
Ξεπεράστε τα κατάλοιπα των προχουντικών η 
χουντικών νόμων και στοχεύστε στην ζωή και όχι στην 
επιβίωση των Ελλήνων.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμ-
μάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να 
ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο δυναμικό κοινωνι-
κό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτο-
σέλιδα του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη 
επειδή επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημέ-
να εργαστήρια τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία 
και να τα αντιπαραθέτουμε στα καμουφλαρισμέ-
να στοιχεία της εκάστοτε κυβερνητικής κομματι-
κής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδι-
ωτικός οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε 
κάθε είδους έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλή-
ματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα 
περιοριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρι-
σης δασών, απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμο-
γές εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε 
τη φωνή μας απέναντι σε κάθε είδους ανομία. Και 
μέσα από την εφημερίδα μας και μέσα από εκστρα-
τείες ενημέρωσης και μέσα από δελτία Τύπου και 
μέσα από ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Φέρτε πίσω τα κλεμμένα!edi 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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EΝΑ ΑΚΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕIΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ»!

 ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.!

Με μεγάλη επιτυχία εγκαινιάστηκε ο λαχανόκηπος του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ταύρου – Μοσχάτου στις 30 Οκτωβρίου! • Πλήθος τοπικών 

και μη παραγόντων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση
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Hταν να μην «πάρει… μπροστά» 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.! Μέσα σε διά-
στημα…δεκαοκτώ ημερών 

(!) (12.10.2018 - 30.10.2018), το 
κέντρο μας κατάφερε να εγκαινι-
άσει ήδη τη λειτουργία δύο πρό-
τυπων λαχανόκηπων σε δημοτι-
κά σχολεία του νομού Αττικής! Ο 
ένας αφορούσε το 6ο Δημοτικό Σχο-
λείο Αγίων Αναργύρων (βλέπε το σχε-
τικό αφιέρωμα στο τεύχος 102 (Οκτω-
βρίου 2018) της εφημερίδας μας) και ο 
άλλος το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου 
– Μοσχάτου, στα τέλη του Οκτώβρη. 
Το ρεπορτάζ μας, λοιπόν, αφορά 
τα εγκαίνια του «πρότυπου λαχα-
νόκηπου» που πραγματοποιήθη-
καν-με εξίσου μεγάλη επιτυχία όπως 
εκείνα στους Αγίους Αναργύρους- στο 
«Πάρκο του λαού» του Δήμου Ταύ-
ρου, στην οδό Λεωφόρος Ειρήνης 
και Μακεδονίας.

Για να γίνουμε πιο λεπτομερείς, το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., αφού συνεργάστηκε άψογα 
με το 2 Δημοτικό Σχολείο Ταύρου και 
τον Διευθυντή του, κο Απόστολο Κασ-
σελούρη, υλοποίησε, στις 30.10.2018, 
μία ακόμη καινοτόμα δράση του, όπως 
τη δημιουργία ενός λαχανόκηπου, 
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
«Πάρκου του λαού», έκτασης 300 τμ., 
που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από 
το σχολικό συγκρότημα.

Οι μαθητές κατατοπίστηκαν  
από ειδική επιστήμονα  
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Από νωρίς το πρωί της ημέρας εκεί-
νης (8:30-10.00), οι μαθητές συγκε-
ντρώθηκαν στην κεντρική αίθουσα 
εκδηλώσεων της σχολικής μονάδας, 
όπου τους διενεμήθη έντυπο υλικό 
(δύο εφημερίδες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και 
τρία ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια του 
κέντρου μας σχετικά με την αξία των 
φυτών, τον βιολογικό τους κύκλο, τα 
βασικά χαρακτηριστικά των λαχανι-
κών, τη διαδικασία της μεταφύτευσης 
των γυμνόρριζων και της φροντίδας 
τους σε μεταγενέστερο στάδιο, κ.α.). 
Κατόπιν, τους έγινε μια θεωρητι-
κή κατατόπιση για το νόημα και 
το καθαρά εφαρμοστικό «κομμά-
τι» της καινοτόμας αυτής δράσης 
από την επιστημονική συνεργάτιδα 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., βιολόγο - φυτοπαθολό-
γο, κα Μαρία Παπαδοπούλου. 

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδι-
αφέρον για τη δράση αυτή, αν κρί-
νουμε από τον μεγάλο βαθμό προ-
σήλωσής τους στις επισημάνσεις 
και τις ερωτήσεις που τους έγιναν. 

Ποιοι τοπικοί και μη παράγοντες 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση

Στις 10.30-11.30 οι μαθητές, μαζί 
με τους δασκάλους τους και αρκετούς 
γονείς, παρακολούθησαν σύσσωμοι 
τους χαιρετισμούς που απηύθυναν ο 

Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου, κος Απόστολος Κασσελούρης, 
ο Δήμαρχος Μοσχάτου –Ταύρου, κος 
Ανδρέας Ευθυμίου και η Βουλευτής 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πειραιώς και Νήσων, 
κα Γεωργία Γεννιά. 

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε 
πλήθος επισήμων, όπως ο Αντιδήμαρ-
χος Μοσχάτου – Ταύρου, κος Γεώρ-
γιος Δαμηλάκος, ο Διευθυντής Εκπ/
σης Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε., κος Γεώργι-
ος Κέντρος, ο Υπεύθυνος Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, κος 
Νίκος Στεφανόπουλος, η Υπεύθυνη 
Πολιτιστικού Προγράμματος Δ΄ Αθή-
νας, κα Λώρα Πετροπούλου, η Πρόε-
δρος της Επιτροπής Σχολικής Π.Ε., κα 
Μαρία Τσέλιου, ο Γενικός Γραμματέας 
του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, κος 
Μανώλης Αντωνάκος, οι Δημοτικές 
Σύμβουλοι, κα Κατερίνα Καρύδη και 
Ζαμπία Γαβαλά, η Διευθύντρια Παιδι-
κών Σταθμών Μοσχάτου – Ταύρου, κα 
Ευφροσύνη Μελικάκη, η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κα 
Άντα Καντούνα, η Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Γονέων Αττικής και Δημοτι-
κή Σύμβουλος, κα Στέλλα Βαλαβάνη, 
ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ταύρου, κος Ανδρέας Μπέσας 
και η εκπρόσωπος της Δ/νσης Εται-
ρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, κα 
Φιλιπποπούλου, της Εθνικής Τράπε-
ζας της Ελλάδος. 

Η βιωματική μάθηση 
είναι η καλύτερη μορφή 
περιβαλλοντικής αγωγής

Όλοι οι ομιλητές εκθείασαν 
την καινοτόμα πρωτοβουλία του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. να εισάγει στα δημόσια 
σχολεία τη δράση του «πρότυπου 
λαχανόκηπου», που, στην ουσία 
της, αντιπροσωπεύει ένα από τα 
ωραιότερα, ίσως, είδη βιωματι-
κής εκπαίδευσης, που μπορεί να 

προσφέρει ένα σχολείο «ανοικτού 
τύπου». Αν, μάλιστα, αναλογιστεί 
κανείς ότι, μεταξύ πολλών άλλων 
στόχων, ως κυριότερο, έχει την 
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 
αγωγής, γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πόσο επιβοηθητικό ρόλο μπορεί 
να διαδραματίσει στην εξοικείω-
ση των λιλιπούτειων φίλων μας 
με το ανθρωπογενές οικοσύστη-
μα και τις εγγενείς του αδυναμίες.

Πρέπει τα παιδιά να μάθουν  
ότι τίποτα στη ζωή  
δεν θα τους χαριστεί

Αυτό που δεν θέλουμε να καταλά-
βουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι 
ότι οι διαρκώς αυξανόμενες κατα-
ναλωτικές μας τάσεις και η πλα-
ναίσθηση της ευημερίας οδηγούν 
σε βαθμιαία εξάντληση των φυσι-
κών πόρων της γης. 

Εμείς επιδιώκουμε να πάρουμε 
από αυτή πολλά περισσότερα από όσα 
έχουμε ανάγκη και μπορεί εκείνη να 
μας δώσει. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τη 
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας και τη μηχανοποίηση του τρό-
που ζωής, έχει καταστήσει τους 
ανθρώπους και, ιδιαίτερα τους 
νέους μας, απαθείς και νωθρούς, σε 
σημείο που να δρουν και να σκέ-
φτονται σαν μηχανές, σαν άψυχες 
κατασκευές. 

Επομένως, δράσεις σαν τον λαχα-
νόκηπο, θα βοηθήσουν τους νέους μας 
να συναισθανθούν ότι η ζωή είναι, 
στην ουσία της, μια πολεμική «επιχεί-
ρηση», κατά την οποία, αν δεν μάθεις 
να κοπιάζεις σωματικά και πνευματι-
κά, αν δεν μάθεις να θέτεις σε κίνηση 
κάθε λανθάνουσα δυνατότητά σου, δεν 
θα μπορέσεις ούτε τον κλοιό των προ-
βλημάτων που σε σφίγγει να συντρίψεις 
ούτε τα εκάστοτε εμπόδια ή δυσχέρει-

ες της ζωής να υπερπηδήσεις.
Ας δούμε, όμως, αναλυτικότερα τι 

σχετικό ειπώθηκε από τους ομιλητές. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προσφέρει  
πάρα πολλά στην πατρίδα,  
στο περιβάλλον  
και στην κοινωνία μας

Αρχικά, τον λόγο πήρε ο Δήμαρ-
χος του Ταύρου – Μοσχάτου, κος 
Ανδρέας Ευθυμίου, ο οποίος είπε 
στον χαιρετισμό που απηύθυνε: «Θέλω, 
καταρχάς, να συγχαρώ το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για 
τις εξαιρετικές προσπάθειες που κάνει 
όλα αυτά τα χρόνια, για την υπεράσπι-
ση της οικολογίας στη χώρα μας. Ίσως 
πρόκειται για την πρώτη, την πιο 
παλιά περιβαλλοντική οργάνωση, 
που έχει εμφανιστεί στην πατρίδα 
μας. Έχει ρίζες πολύ βαθιές, ήδη 
από τις εποχές που το οικολογικό 
κίνημα ήταν σε εμβρυακή μορφή. 

Θεωρώ, λοιπόν, ότι, όπως και πάντα, 
έτσι και τώρα, μπορεί να προσφέρει 
πάρα πολλά στην πατρίδα μας, το περι-
βάλλον μας και την κοινωνία μας. Με 
τη συνδρομή του, λοιπόν, εγκαινιάσαμε 
σήμερα στο χώρο που παραχωρήσαμε 
εντός του Πάρκου του Λαού τον «πρό-
τυπο λαχανόκηπο», μία δική του και-
νοτόμα δράση, σε συνεργασία, φυσικά, 
με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου και 
τον Δήμο μας. Ο λαχανόκηπος βρίσκε-
ται σε μία έκταση 300 τ.μ. εντός του 
Πάρκου του Λαού, το οποίο θα παρα-
δοθεί σύντομα προς χρήση, πλήρως 
ανακαινισμένο. Τα παιδιά του Δημο-
τικού σχολείου, μέσα από τη φροντί-
δα των φυτών στο λαχανόκηπο, θα 
ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους 
ταυτότητα, ενώ θα ωφεληθούν κατα-
ναλώνοντας τα ίδια τα λαχανικά που 
φροντίζουν». 

Δράσεις σαν αυτή του 
λαχανόκηπου προσφέρουν 
πάμπολλα οφέλη στα παιδιά

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η 
Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πειραιώς 
και Νήσων, κυρία Γεωργία Γεννιά, 
η οποία τόνισε ότι δράσεις σαν τον 
«πρότυπο λαχανόκηπο» προσπορίζουν 
πολλά οφέλη στα παιδιά, όπως ότι τα 
βοηθούν να αναδεικνύουν τα προσω-
πικά τους προτερήματα και χαρακτη-
ριστικά, να συναναστρέφονται με τους 
συμμαθητές τους και εκτός του σχο-
λικού προαυλίου, να κοινωνικοποιού-
νται, να σέβονται το φυσικό περιβάλλον 
καθώς και να συμβάλλουν στην ευρύ-
τερη κοινωνική πρόοδο. Και μόνο το 
γεγονός ότι έρχονται σε άμεση επαφή 
με τη φύση, με τα φυτά και με το χώμα, 
αποκομίζουν πολύ όμορφες και χρή-
σιμες εμπειρίες, που θα τα λυτρώσει 
από τη τυποποίηση και τη ρουτίνα της 
καθημερινότητας και θα τα μάθει να 
σκέφτονται και να λειτουργούν με το 
κριτήριο του μέτρου και της λογικής. 
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Ο λαχανόκηπος θα βοηθήσει 
στην πρώιμη ευαισθητοποίηση 
και ωρίμανση των μαθητών

Στη συνέχεια, το μικρόφωνο πήρε 
ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, κος Πανα-
γιώτης Χριστοδουλάκης, ο οποίος, στο 
πρώτο μέρος της ομιλίας του, εξήγη-
σε τους λόγους για τους οποίους το 
κέντρο που ηγείται αποφάσισε να στρα-
φεί στη δημιουργία πρότυπων λαχα-
νόκηπων σε σχολεία. Ο βασικότερος 
που ξεχώρισε είναι η όσο το δυνα-
τόν πιο πρώιμη ευαισθητοποίηση 
των νέων γενεών πάνω στα προ-
βλήματα που προκαλούν οι ανε-
ξέλεγκτες ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες στο φυσικό περιβάλλον, 
προκειμένου να αναστραφεί, έστω 
και στο «παρά πέντε», η ταχεία και 
απρογραμμάτιστη «ανάπτυξη» του 
κοινωνικού ιστού, που μόνο ζημιές 
προκαλεί και κανένα όφελος. 

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του 
υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2019, 
όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η πρώ-
τη φάση υλοποίησης του προγράμ-
ματος δημιουργίας και λειτουργίας 
είκοσι (20) σχολικών λαχανόκηπων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα βραβεύσει τους 
δέκα καλύτερους από αυτούς και 
θα προσφέρει σε δεκαπέντε μαθη-
τές τη δυνατότητα να φιλοξενη-
θούν δωρεάν, μαζί με τους γονείς 
τους, το καλοκαίρι του 2019, σε 
μια οικοφάρμα της Βόρειας Ιτα-
λίας για δεκαπέντε μέρες.

  Στο τέλος του λόγου του, ο κος 
Χριστοδουλάκης παρακάλεσε όλους 
τους παρευρισκόμενους, ενήλικες 
και παιδιά, να σηκωθούν απ’ τις 
καρέκλες τους και να κρατήσουν 
ενός λεπτού σιγή για την εκατόμ-
βη των αθώων, που άφησαν την 
τελευταία τους πνοή κατά τη φονι-
κή πυρκαγιά του περασμένου Ιού-
λη στο Μάτι Αττικής. 

Εγκαίνια με… 
κόψιμο κορδέλας!

Στις 11.30 τελέστηκε αγιασμός και, 
στη συνέχεια, όλοι οι προσκεκλημέ-
νοι μετέβησαν πεζή στο «Πάρκο 
του λαού», όπου και έκαναν τα επί-
σημα εγκαίνια του φρεζαρισμένου 
λαχανόκηπου (κόψιμο κορδέλας 
κ.λπ.). Κατόπιν, παρακολούθησαν 
τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου να φυτεύουν τα γυμνόρ-
ριζα λαχανικά, που τους παραχώ-
ρησαν οι γεωπόνοι του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

Κάθε μαθητής φύτεψε  
τρία γυμνόρριζα λαχανικά

Σταδιακά, μέχρι τις 13:00, όλοι οι 
μαθητές είχαν μεταβεί ανά τμήματα 
και τάξεις στις ζαρντινιέρες, όπου και 
μεταφύτευσαν από τρία διαφορετικά 
είδη λαχανικών (μπρόκολο, μαρούλι, 
κουνουπίδι) σε λάκκους, που σκάλι-
σαν οι ίδιοι με τα σκαλιστήρια και 
τα ποτιστήρια που τους πρόσφερε 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Καθ’ όλο το διάστη-
μα που διήρκησε η διαδικασία, οι 
μαθητές έδειχναν αρκετά προση-
λωμένοι στα νέα τους «καθήκοντα» 
αλλά και αρκετά ενθουσιασμένοι 
με τη συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα, όπως, άλλωστε, συμβαίνει 
και με κάθε τι πρωτόγνωρο, που 
«σπάει τη ρουτίνα» τους και τους 
αποδεσμεύει από τα τετριμμένα. 

Μέχρι της 13.15 ο λαχανόκηπος 
είχε ολοκληρωθεί και οι μαθητές είχαν 
επιστρέψει στις τάξεις τους έχοντας 
αποκομίσει τις καλύτερες των εμπει-
ριών, όπως ομολόγησαν στους δασκά-
λους και τους γονείς τους. Να υπεν-
θυμίσουμε εδώ ότι η όλη καινοτο-
μία της δράσης έγκειται στο ότι, 
μετά από λίγο καιρό, οι μαθη-
τές θα μπορούν να προβούν στη 
συγκομιδή των λαχανικών που 
φύτεψαν και στην άμεση κατα-
νάλωσή τους.
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Τι εκμυστηρεύτηκαν στην εφημερίδα μας μικροί και μεγάλοι  
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του «πρότυπου λαχανόκηπου»

Οι μαθητές θα κάνουν πιο πολύ 
μάθημα στον λαχανόκηπο 
παρά…στο σχολείο τους!
Ανδρέας Ευθυμίου  
(Δήμαρχος Ταύρου – Μοσχάτου)

 

Πρώτα – πρώτα, θα ήθελα να εκφρά-
σω τις βαθιές ευχαριστίες μου στο 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., τόσο στον πρόεδρό του, 
κο Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, όσο 
και στους συνεργάτες του, γιατί, μέσω 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκε και 
ένα σχέδιο του Δήμου, που σχετίζε-
ται και με την ανάπλαση της «Πλα-
τείας του λαού». 

Είναι προσφορές πολύ σημα-
ντικές για την ελληνική κοινωνία 
και την πατρίδα μας και, κυρί-
ως, για τον δήμο μας, αφού δεν 
έχουν μόνο εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα αλλά συνδέονται και με 
άλλες δημοτικές δράσεις, όπως 
αυτή που έχουμε αναλάβει εμείς 
εδώ, και σχετίζονται με την ανά-
πλαση του «Πάρκου του λαού». 
Από τη λειτουργία του λαχανόκη-
που, επομένως, θα ωφεληθούν και οι 
μαθητές αλλά και ο δήμος, μιας και 
το όμορφο αυτό πάρκο θα παραδοθεί 
προς χρήση όλων των δημοτών και, 
πρωτίστως, προς χρήση των μικρών 
μας φίλων. Έχω, μάλιστα, την αίσθη-
ση ότι τα παιδιά θα αγαπήσουν τόσο 
πολύ τη συγκεκριμένη δράση και το 
ανακαινισμένο πάρκο, που θα κάνουν 
πιο πολύ μάθημα εδώ, στον λαχανό-
κηπο, παρά στο σχολείο. 

Αισιοδοξώ για τη 
«βιωσιμότητα» του 
λαχανόκηπου, γιατί θα τον 
εποπτεύει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο ενιαίος πλέον δήμος μας, ο 
καλλικρατικός δήμος Ταύρου – Μοσχά-
του είχε πραγματοποιήσει και στο 
παρελθόν κάποιες πολύ μικρές, 
αντίστοιχες δράσεις σε κατά τόπους 
σχολεία, που για διάφορους λόγους, 

δυστυχώς, δεν ευδοκίμησαν. Για 
τον συγκεκριμένη δράση είμαι σαφώς 
πιο αισιόδοξος, διότι θα την εποπτεύ-
ει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και, ιδιαίτερα, σε περι-
όδους, όπως, για παράδειγμα, αυτή 
των καλοκαιρινών διακοπών, που τα 
σχολεία σταματούν για ενάμιση μήνα 
να λειτουργούν, αλλά το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα 
στέλνει επιβλέποντες γεωπόνους να 
την εποπτεύουν. Βέβαια και ο Δήμος 
μας θα συνεισφέρει με κάθε τρόπο 
στο έργο αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει 
να έχει συνέχεια και να έχει ένα χει-
ροπιαστό αποτέλεσμα τόσο για τους 
μαθητές μας όσο και για τους συμπο-
λίτες μας γενικά.

Με τον λαχανόκηπο, τα παιδιά 
θα καταπολεμήσουν…τη 
μοναξιά!
Γεωργία Γεννιά 
(Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  
Πειραιώς και Νήσων) 

Με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την 
πρόσκληση αυτή, διότι η συγκεκριμέ-
νη δράση, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέ-
ρουσα, πρωτίστως ως εκπαιδευτικός 
και μητέρα που είμαι και, κατά δεύ-
τερο λόγο, ως βουλευτής του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου. 

Οι πρωτοβουλίες που παίρνουν τα 
παιδιά, όταν, κυρίως, αφορούν τέτοιες 
συλλογικές δράσεις, έχουν πολλαπλά 
θετικά αποτελέσματα τόσο στα ίδια 
όσο και στην κοινωνία γενικότερα, 
διότι τα παιδιά μας, έχουν μάθει να 
ζουν μέσα στη μοναξιά και την απο-
ξένωση, κάτι που εμείς οι μεγαλύτε-
ροι δεν το ζήσαμε, στον ίδιο βαθμό 
τουλάχιστον. 

Οπότε, δράσεις που τα ενεργο-
ποιούν και τα ωθούν στο να συνερ-
γάζονται από κοινού, δημιουρ-
γούν μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί 
να αλλάξει και να έρθουν κάποια 
στιγμή καλύτερες μέρες. 

Η ενασχόληση με το χώμα και 

με τη φύση είναι ό,τι καλύτερο μπο-
ρεί να συμβεί στα παιδιά. Εμείς οι 
μεγαλύτεροι δεν φερθήκαμε καλά 
απέναντι στο περιβάλλον, γι’ αυτό 
και μας τιμωρεί, αυτό, ουσιαστι-
κά, πληρώνουμε τώρα. 

Ελπίδα, όμως, υπάρχει και θα συνε-
χίσει να υπάρχει, όσο οι μικρές κοι-
νότητες αναδεικνύουν αντίστοιχες 
ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες, σαν 
τη συγκεκριμένη. Θα ήθελα να δώσω 
πολλά συγχαρητήρια και στον οργανι-
σμό του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για όλες αυτές τις 
δράσεις που αναλαμβάνει να φέρει 
σε πέρας. Θυμάμαι ότι και τα σχο-
λεία μου, τα Ράλλεια Δημοτικά Πει-
ραιά, είχαν αναλάβει μια αντίστοιχη 
δράση πριν από πέντε χρόνια. Εμείς 
ως κυβέρνηση είμαστε στο πλευρό 
τέτοιων πρωτοβουλιών και επιθυ-
μούμε να τις στηρίξουμε όσο περισ-
σότερο μπορούμε. 

Κέντρος Γεώργιος 
(Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Δ’ Διεύθυνσης Αθήνας)

Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι βρίσκομαι 
στο ξεκίνημα μιας τέτοιας δράσης με 
εκλεκτούς καλεσμένους και κυρίως με 
τα παιδιά, τα οποία είναι έτοιμα για 
αυτή την δράση. Είναι πολύ ευχάρι-
στο για μας όταν βλέπουμε και για 
τους γονείς βέβαια και για όλη την 
κοινωνία γενικότερα, ότι το Σχολείο 
δεν είναι η Αίθουσα που προσφέρει 
τις ξερές γνώσεις, αλλά συνδέεται άμε-
σα με τον κοινωνικό περίγυρο, είναι 
ανοιχτό στην γειτονιά και δίνει την 
ευκαιρία να γνωρίζουν τα παιδιά και 
αυτά τα οποία στερούνται με το σύγ-
χρονο τρόπο ζωής. 

Πολλά παιδάκια, τα οποία δεν είχαν 
της ευκαιρία και δεν έχουν την δυνα-
τότητα να επισκεφτούν την ύπαιθρο, 
τα χωριά τους, να δουν πως γεννιέται 
το φυτό, πως μεγαλώνει, πως βγάζει 
τους καρπούς, πιστεύω ότι θα είναι 

μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διαπι-
στώσουν, να καταλάβουν όλη αυτή την 
διαδικασία, να μάθουν από πού προ-
έρχεται η τροφή που τρώμε και γενιά 
να συνδέσουν την Φύση με την ζωή.

Θέλω να συγχαρώ και να ευχαρι-
στήσω ξανά το Σχολείο και την πρω-
τοβουλία του, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. που στή-
ριξε και στηρίζει αυτή την δράση, 
την Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσί-
ες, όλους μαζί τους εκπαιδευτικούς, 
τα παιδιά, τους γονείς. 

Θα είμαστε εδώ, ότι χρειαστεί από 
την μεριά της Διεύθυνσης, αν χρεια-
στεί κάτι και θα περιμένουμε να συλ-
λέξουμε τους καρπούς. 

Στεφανόπουλος Νικόλαος 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Δ’ Αθήνας)

Είναι δεύτερη φορά που επισκέ-
πτομαι το σχολείο σας, είχα έρθει και 
πέρσι και βλέπω ότι πραγματικά κάνε-
τε πολύ ωραία πράγματα. Όπως και 
πέρσι με τα προγράμματα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών 
θεμάτων, αγωγής υγείας που είχανε 
βιωματικό στοιχείο και προετοιμάζα-
νε εσάς για την Ζωή και το Μέλλον. 

Έτσι και φέτος βλέπω με θαυμα-
σμό πραγματικά, ότι ξεκινάτε με την 
συμμετοχή σας σε πολύ ωραία δρά-
ση, με το Κήπο. Νοιώσω ότι βρίσκο-
μαι αγαπητά παιδιά, γονείς, κύριοι και 
κυρίες σε ένα Δημιουργικό Σχολείο. 

Ένα Σχολείο, το οποίο πραγματι-
κά ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Ένα 
Σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά 
για το Μέλλον στη βάση ενός νέου 
ήθους σε σχέση τους με το Περιβάλ-
λον και στη βάση ενός νέου ήθους σε 
σχέση μεταξύ των ανθρώπων. 

Είναι σημαντική δράση που θα 
λάβετε μέρος, γιατί έχει το βιωμα-
τικό στοιχείο μέσα και ξέρουμε ότι 
βιώνουμε, ότι κάνουμε εμείς οι ίδιοι, 
σε ότι συμμετέχουμε, το μαθαίνουμε 
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καλύτερα. Για το Δημιουργικό Σχο-
λείο σημαντικό θεωρούμε το ρόλο 
όχι μόνο του Συλλόγου Διδασκόντων- 
Εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται 
μέσα στο σχολείο, αλλά σημαντική 
και η συμβολή άλλων ομάδων εκτός 
σχολείων, όπως είναι οι Μη Κερδο-
σκοπικές Οργανώσεις, που δραστη-
ριοποιούνται σε θέματα διαχείρισης 
και προστασίας περιβάλλοντος, όπως 
είναι φορείς – χορηγοί τέτοιων δρά-
σεων, που γίνονται στα σχολεία μας, 
όπως είναι οι Τοπικές κοινωνίες που 
στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοιες δρά-
σεις, στις οποίες συμμετέχετε και που 
κάνουν το σχολείο δημιουργικό, είναι 
Υπόθεση όλων μας.  

 
Ευτυχής συγκυρία η 
σύμπτωση των εγκαινίων του 
λαχανόκηπου με την ανάπλαση 
του «Πάρκου του λαού»
Μαρία Τσέλιου  
(Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής του Δήμου Ταύρου 
– Μοσχάτου): 

Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 
συνεργασίας, διότι εκτός του ότι τα 
παιδιά μαθαίνουν να καλλιεργούν 
τα διάφορα φυτά, όπως τα ζαρζαβα-
τικά κ.λπ., καλλιεργούν και ανθρω-
πιστικές αξίες, που είναι σημαντι-
κές για τα ίδια και τη μετέπειτα 
ζωή τους, όπως είναι η επιμονή, 
η υπομονή, η βούληση και η ομα-
δοσυνεργατικότητα. Ο Δήμος ήταν 
αρωγός σε όλο αυτό, βοήθησε όσο 
μπορούσε, παραδίδοντας τον καταλ-
ληλότερο δυνατό χώρο, για τη δημι-
ουργία του συγκεκριμένου λαχανόκη-
που. Τώρα επαφίεται στα ίδια τα 
παιδιά αν θα το αγαπήσουν και 
αν θα το εξελίξουν. 

Διότι ο βασικός στόχος τέτοιων 
εγχειρημάτων είναι, θαρρώ, να βγει το 
παιδί από την τάξη, να έρθει σε επα-
φή με την οικολογία, κάτι που είναι 
πολύ αναγκαίο, αν θέλουμε να σφυ-
ρηλατήσουν τη στοιχειώδη οικολο-
γική συνείδηση, που εμείς οι μεγα-
λύτεροι, δυστυχώς, δεν διαθέτουμε. 
Ευελπιστώ ότι τα παιδιά θα υιο-
θετήσουν κατά κάποιο τρόπο το 
πάρκο αυτό, αφού, ακόμη κι αν, 
στο πρόσφατο παρελθόν, δεν έρχο-
νταν συστηματικά εδώ, τώρα, με 
αφορμή τη δράση του λαχανόκη-
που, θα έχουν έναν επιπλέον λόγο 
να το επισκέπτονται.

 Ο Δήμος Ταύρου, ξέρετε, δημι-
ουργεί κοιτίδες πρασίνου, διότι, ως 
δήμος, έχει γενικότερα αναπτυγμένη 
περιβαλλοντική ευαισθησία. Απόδειξη 
γι’ αυτό είναι ότι πολλά σχολεία του 
δήμου μας σκέφτονται τη δημιουρ-
γία πρασίνου ή λαχανόκηπων, κάτι 
που μας βρίσκει πολύ θετικούς. Εξί-
σου θετικό, όμως, είναι και το γεγο-

νός ότι τα εγκαίνια του λαχανόκη-
που του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
συμπίπτουν σχεδόν με αυτά της 
ανάπλασης του Πάρκου, οπότε η 
θετική αρχή, που είναι το ήμισυ 
του παντός, πιστεύουμε πως έχει 
ήδη γίνει. 

Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τον 
λαχανόκηπο, έχουμε χρέος να 
βοηθήσουμε έμπρακτα
Γεώργιος Δαμηλάκος 
(αντιδήμαρχος 
 του Δήμου Ταύρου)

Είναι ένα εγχείρημα που μας βρί-
σκει απόλυτα σύμφωνους, διότι, χάρη 
σε αυτό, τα παιδιά έρχονται κοντά στη 
φύση και αποκτούν νέες εμπειρίες, 
έτσι ώστε να καταλάβουν έγκαιρα το 
νόημα της οικολογίας αλλά και την 
αξία της προστασίας του περιβάλλο-
ντος σε όλη της την έκταση. Πιστεύ-
ουμε ότι αυτή η γενιά των παι-
διών πρωταγωνιστεί, καθώς, με 
τη δική της θέληση, προχωρά σε 
αυτή την ενέργεια. Αυτό που προσ-
δοκά ο Δήμος μας είναι να φτάσουν 
τα παιδιά αυτά κάποτε σε μια ηλι-
κία, κατά την οποία θα έχουν ανα-
πτύξει πλήρη οικολογική συνείδηση, 
σε σημείο που θα επιδιώκουν να τη 
μεταδώσουν και στους συγγενείς τους 
ή στους άλλους φίλους τους. 

Από τη Διοίκηση του Δήμου 
υπάρχει κοινή γραμμή, ώστε το 
συγκεκριμένο εγχείρημα να προ-
στατευτεί πάση θυσία και να πετύ-
χει, γι’ αυτό, άλλωστε, και παρα-
χωρήσαμε τον συγκεκριμένο χώρο 
στο σχολείο, ώστε να εξυπηρε-
τεί πρωτίστως τα ίδια τα παιδιά, 
καθώς βρίσκεται ακριβώς απένα-
ντι από το σχολείο τους. Επομένως, 
δεν θα καταφεύγουν σε αυτό μόνο 
κατά τις διδακτικές ώρες αλλά και 
κατά τις εξωσχολικές, πόσω μάλλον 
όταν θα έχει αποδοθεί και το πάρκο, 
οπότε θα μπορούν να το προστατεύ-
ουν από μόνα τους -με τη συνδρομή, 
φυσικά, και των γονιών τους- πάντοτε 
σε στενή συνεργασία και με τις υπη-
ρεσίες του Δήμου, ο οποίος θα είναι 
σίγουρα αρωγός. Θεωρώ ότι δεν θα 

αποδειχθεί πυροτέχνημα η όλη προ-
σπάθεια, διότι όλοι όσοι εμπλεκόμα-
στε με αυτή, έχουμε χρέος να βοηθή-
σουμε έμπρακτα, ώστε να ορθοποδή-
σει και, με τον καιρό, να συνεχιστεί 
και να πάει και σε άλλες γειτονιές του 
Δήμου μας. 

Οι μαθητές θα αντιληφθούν 
όλα τα στάδια εξέλιξης των 
λαχανικών, από την παραγωγή 
έως την κατανάλωσή τους
Απόστολος Κασσελούρης  
(Διευθυντής του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ταύρου – Μοσχάτου)

 Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά και 
συγκίνηση, κάναμε τα εγκαίνια του 
πρότυπου λαχανόκηπου, σε συνεργα-
σία με το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., και είμαστε πάρα 
πολύ ευχαριστημένοι, γιατί και τα παι-
διά και οι γονείς ανταποκρίθηκαν στο 
ακέραιο. Όλοι, συμπεριλαμβανομένου 
και του Δήμου μας, έχουμε αγκαλιά-
σει αυτή την προσπάθεια, και χαιρό-
μαστε ιδιαίτερα για την εξέλιξή της. 

Πρώτα απ’ όλα, χαιρόμαστε, διό-
τι τα ίδια τα παιδιά θα έρθουν σε 
επαφή με τη φύση, θα πιάνουν 
το χώμα, στο οποίο παίζαμε όλοι 
από μικροί, θα το αισθάνονται, θα 
μάθουν να φυτεύουν το δικό τους 

γυμνόρριζο, θα το δουν να μεγα-
λώνει, να εξελίσσεται, να ωριμά-
ζει, θα δούνε όλη την πορεία της 
ζωής του και, μετά, θα μπορού-
νε να το πάρουνε στο σπίτι τους 
να το καταναλώσουνε, οπότε θα 
έχουν βιώσει από κοντά όλη τη δια-
δικασία και τη διαδρομή ζωής ενός 
φυτού, από την παραγωγή έως την 
κατανάλωσή του. 

Στην προσπάθειά μας αυτή έχου-
με τα ίδια τα παιδιά αρωγούς, όπως, 
εξυπακούεται, και τους εκπαιδευτι-
κούς μας, ούτως ώστε όλοι μαζί να 
συμβάλλουμε στη διατήρηση της αει-
φορίας. Μέσα από προγράμματα, σαν 
και το συγκεκριμένο, αντιλαμβανό-
μαστε επαρκέστερα ότι οι άνθρω-
ποι είμαστε, πρωτίστως, διαχει-
ριστές της φύσης, ότι κατά βάθος 
δεν μας ανήκει, και ότι χρέος μας 
είναι να τη συντηρούμε σε καλή 
κατάσταση και να τη φροντίζου-
με, για να την παραδώσουμε -ακό-
μη καλύτερη απ’ ό,τι την παραλάβα-
με- και στους επόμενους. 

Οι μαθητές, άπαξ και 
«κρατήσουν στη ζωή» τον 
λαχανόκηπο, θα μπορούν να 
πετύχουν το οτιδήποτε μετά

Επειδή είναι κάτι το πρωτόγνωρο, 
πιστεύω ότι, ως δράση, θα κρατήσει 
μέχρι το τέλος και θα δούμε τους καρ-
πούς της, όταν, με το καλό, μεγαλώ-
σουν τα φυτά και τα παιδιά τα πάρου-
νε, για να τα καταναλώσουν σπίτι 
τους. Το «Πάρκο του λαού» έχει ένα 
καλό, ξέρετε ότι βρίσκεται απένα-
ντι στο σχολείο και το γνώριζαν 
πολύ καλά, τόσο τα παιδιά όσο 
και οι γονείς τους, αφού το επι-
σκέπτονταν συχνά κατά το παρελ-
θόν και παίζανε σε αυτό. Κατά τη 
γνώμη μου, ο πρότυπος λαχανόκηπος 
είναι ένας επιπλέον τρόπος ανάδειξης 
του πάρκου, το οποίο θα αναβαθμι-
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στεί ακόμη περισσότερο, μιας και θα 
προσφέρει εφεξής πολλά κίνητρα για 
να το επισκεφτείς. Επίσης, είναι ένας 
πολύ καλός λόγος να υπάρχει εκτός 
του σχολείου, αφού τα παιδιά αρχί-
ζουν και αντιλαμβάνονται με μεγά-
λη ευκολία ότι μπορούν να φτιάξουν 
και να λειτουργήσουν τα πάντα στην 
περιοχή τους και στη γειτονιά τους, 
αρκεί τα ίδια να το θελήσουν και να 
το θέσουν ως στόχο.

Η επιτυχία του θεσμού 
εξαρτάται από τη «γραμμή» που 
θα κρατήσει ο διευθυντής
Γιώργος Νιουνιούσκος  
(δάσκαλος στο 2ο Δημοτικό Σχο-
λείο Ταύρου – Μοσχάτου): 

Αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, 
χάρη στην ευαισθητοποίηση που είχε 
δείξει ο τότε διευθυντής του σχολεί-
ου, ο οποίος είχε μεγάλο καημό με τα 
φυτά. Μιλάμε για παλιά, πολύ παλιά, 
για το έτος 1992… 

Τότε είχαμε έντεκα τσάπες και 
βγαίναμε έξω, όποτε είχαμε χρόνο, 
και δουλεύαμε. Αυτό το σχολείο που 
βλέπεις δεν ήταν έτσι, ήταν όλο 
τσιμέντο… Αυτά τα δέντρα, περι-
μετρικά του προαυλίου, τα έχουμε 
φυτέψει εμείς. Οπότε, εκείνα τα 
χρόνια, είχαμε καταπιαστεί με μια 
-αντίστοιχη περίπου με τη σημε-
ρινή- ενασχόληση. Αυτό κράτησε 
5-6 χρόνια. 

Είχαμε οργανωθεί πάρα πολύ τότε, 
κάναμε έργο, αλλά, επαναλαμβάνω, 
ότι όλο αυτό εξαρτάται από το πρό-
σωπο που διοικεί, διότι το πρόσω-
πο είναι αυτό που παίζει, τελικά, τον 
σπουδαιότερο ρόλο. 

Πιστεύω ότι, με τη λειτουργία 
του πρότυπου λαχανόκηπου, όλο 
αυτό θα ξαναπάρει πάλι μπροστά 
και θα «δουλέψει», οπότε θα «περ-
πατήσει» ως θεσμός. 

Θα είναι λίγο…μανούρα  
η μετάβαση σε αυτόν

Είναι, βέβαια, λιγάκι αρνητικό που 
ο λαχανόκηπος βρίσκεται έξω από το 
σχολείο και, μάλιστα, στην απένα-
ντι -από το συγκρότημα- πλευρά του 
δρόμου. Βλέπεις, αν τον φτιάχναμε 
εδώ μέσα, θα ήταν πιο εύκολα τα 
πράγματα, θα είχαμε «λυμένα τα 
χέρια» μας, γιατί, τώρα, θα πρέπει 
να βγεις έξω από τη μονάδα, να 
περάσεις τη λεωφόρο, κ.λπ. Νομί-
ζω ότι δεν είναι και κάτι τόσο απλό. 
Φυσικά, εμείς, οι δάσκαλοι, θα βοη-

θήσουμε με όλη μας την καλή θέλη-
ση, αλλά, κακά τα ψέματα, κάθε 
φορά θα πρέπει να στήνεται ολό-
κληρο σχέδιο. 

Θα πρέπει να βγάζουμε τα παιδιά 
τμήματα – τμήματα έξω, να υπάρχει 
διαθέσιμο προσωπικό για αυτή τη 
δουλειά, προκειμένου να τα εποπτεύ-
ει, θα πρέπει να κλειδώνουμε και να 
ξεκλειδώνουμε τις καγκελόπορτες, έχει 
πολλά, μοιάζει με μανούρα το πράγμα. 
Αλλά, απ’ την άλλη, είναι, λες, τόσα 
πολλά τα οφέλη από αυτή την πρωτο-
βουλία, που αισθάνεσαι ότι αξίζει να 
τη φέρεις σε πέρας, έστω και σιγά – 
σιγά, με την κατάλληλη υπομονή και 
προσπάθεια, μέχρι όσο χρειαστεί, για 
να στεφθεί με επιτυχία. 

Το «Πάρκο του λαού» ήταν 
παλιότερα αθλητικό πάρκο
Αποστόλης Κασσελούρης 
(γυμναστής στο 2ο Δημοτικό Σχο-
λείου Ταύρου – Μοσχάτου): 

Είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμ-
μα, γιατί γίνεται για τα παιδιά. Γίνεται 
για να τα βοηθήσει να μάθουν πώς 
είναι να φυτεύουν, να καλλιεργούν, 
να φροντίζουν τα φυτά κ.λπ. Έτσι, 
αρχίζουν σιγά –σιγά κι εκείνα να 
συνειδητοποιούν κάποια βασικά 
πράγματα πάνω στην υγιεινή δια-
τροφή, τι χρειάζεται να κάνουν, 
για να μπουν στο πνεύμα του πώς 
σχετίζονται όλα αυτά μεταξύ τους. 
Θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει συνέχεια 
από εμάς και τα παιδιά, δεν θα υπάρ-

ξει κανένα εμπόδιο στη συνέχιση και 
την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
Εμείς θα είμαστε δίπλα στα παιδιά, 
ούτως ή άλλως το πάρκο είναι ένα 
βήμα μόλις από το σχολείο… Εδώ 
ήταν, ξέρετε, αθλητικό πάρκο παλιά, 
υπήρχαν μπασκέτες, γίνονταν εκδη-
λώσεις και αθλοπαιδιές στον χώρο, 
αλλά εδώ και κάποια χρόνια είχαν 
φύγει οι μπασκέτες, είχε παραμελη-
θεί το πάρκο και ήταν αφημένο στην 
τύχη του… 

Ευτυχώς, τώρα αναπλάθεται, γίνεται 
ξανά καθαρό, φυτεύεται, οπότε πιστέ-
υω ότι θα διασωθεί και θα συντηρη-
θεί σαν θεσμός όλο αυτό που πάει να 
γίνει. Θα έρχονται τα παιδιά με τους 
δασκάλους 1-2 φορές την εβδομάδα, 
θα επιβλέπουν τα φυτά τους, θα τα 
φροντίζουν και, σταδιακά, ευελπιστώ 
ότι θα τα αγαπήσουν. 

Θα γνωρίσουν τον…εαυτό τους 
και θα του επιβάλλονται
Νάταλι Σταυροπούλου  
(γονέας): 

Η φύτευση και η φροντίδα των 
φυτών είναι, αναμφίβολα, μια μονα-
δική ευκαιρία για τα παιδιά, ειδικά 
στη μεγαλούπολη που ζουν, να απο-
κτήσουν μια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία να γνωρίσουν τη φύση και να την 
αγαπήσουν, πόσω μάλλον όταν δεν 
έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν 
αυτό στους περιορισμένους χώρους 
που τα έχουμε κλείσει, όπως είναι τα 
σπίτια με μπαλκόνια, αφού δεν ζού-



#103 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ / 9

με πλέον σε μονοκατοικίες, για να 
έχουμε κήπους και να τους μαθαί-
νουμε στην πράξη πώς είναι να 
φυτεύουν έναν σπόρο, να καλλι-
εργούν ένα φυτό, να τρέφονται 
από αυτό κ.λπ.. 

Αν μη τι άλλο, είναι πολύ ωραία η 
επαφή με τη φύση, αφού, έτσι, ίσως 
ευαισθητοποιηθούν και σε άλλα πράγ-
ματα, εκτός από το να σώσουν τον 
πλανήτη, όπως το πώς θα γνωρίσουν 
τον εαυτό τους, το πώς θα του επιβλη-
θούν, το πώς θα παράγουν κάτι δικό 
τους, οπότε νομίζω, γενικότερα, ότι 
θα τους κάνει καλό. 

Για να ευαισθητοποιηθούν 
σε θέματα περιβάλλοντος και 
διατροφής, πρέπει να έρχονται 
σε καθημερινή τριβή με αυτά 

Τα παιδιά, ξέρετε, είναι παιδιά, 
συνήθως τις πρώτες μέρες ενθουσι-
άζονται πολύ με κάτι καινούργιο και, 
μετά, το ξεχνάνε. Είναι στο χέρι του 
κάθε γονέα να κρατήσει το παιδί 
του σε μια εγρήγορση, πόσω μάλ-
λον σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα, 
όπως είναι η καλλιέργεια οικολογι-
κής συνείδησης. 

Για να ευαισθητοποιηθείς με τη 
φύση, δεν αρκεί η προσπάθεια μιας 
μέρας, δυο ημερών, τριών! Πρωτί-
στως, έχει να κάνει με την καθημε-
ρινότητα του παιδιού. Λόγου χάρη, 
όταν θα μαγειρέψει η μητέρα στο σπί-
τι, θα ήταν χρήσιμο να τους εξηγήσει 
τι θα φάνε, πώς θα το φάνε, από πού 
έχει έρθει η συγκεκριμένη τροφή, τι 
θα τους προσφέρει, κ.λπ. Είναι πολύ 
σπουδαίο πράγμα, ξέρετε, να εξηγού-
με στα παιδιά, όταν είναι πολύ μικρά 
ακόμη, τι προσφέρει στον οργανισμό 
τους το κάθε τι και το τι προβλήματα 
μπορούν να αποφύγουν στη μετέπει-
τα πορεία της ζωής τους. Το βλέπω, 
άλλωστε, και από τη δική μας τη 

γενιά, που δεν ήμασταν και τόσο 
ενημερωμένοι… Οι περισσότεροι 
έχουμε αποκτήσει, δυστυχώς, χρό-
νια προβλήματα με την υγεία μας, 
από τα τριάντα και ύστερα, οπότε 
είναι πολύ σπουδαίο να τα μάθου-
με τα παιδιά μας από πολύ μικρά 
στις καλές συνήθειες. 

Πρέπει να εξηγούμε τα πάντα 
στο παιδί και να το πηγαίνουμε 
συχνά στην ύπαιθρο 

Είναι στο χέρι του κάθε γονιού να 
βοηθήσει ουσιαστικά το παιδί του και 
αυτό μπορεί να το καταφέρει με πολ-
λούς απλούς τρόπους, όπως με την 
προβολή ποιοτικών ντοκιμαντέρ -εμείς 
καθόμαστε στο σπίτι και βλέπουμε 
πολλά ντοκιμαντέρ- ή με τη βόλτα στα 
πάρκα και όπου αλλού αναπτύσσονται 
δράσεις, στις οποίες να επιτρέπεται 
να συμμετέχουν τα παιδιά, ή με την 
καθημερινότητα, μέσω της επιλογής 
των κατάλληλων λαχανικών, ή με το 
να κάνουμε μια δραστηριότητα μαζί, 
όπως να πάμε να ψωνίσουμε μαζί, να 
διαλέξει εκείνο που του είναι απαραι-
τήτως χρήσιμο και ωφέλιμο, να του 
εξηγήσει η μητέρα ή ο πατέρας του τα 
κριτήρια της επιλογής, ποιο είναι το 
φρέσκο, ποιο το φυσιολογικό χρώμα, 
ποιο το τυποποιημένο, γενικότερα με 
την ενημέρωση, νομίζω, μπορούν να 
επιτευχθούν πολλά. Το μυστικό βρί-
σκεται, κατά τη γνώμη μου, στη 
συχνότητα κατά την οποία γίνο-
νται όλα αυτά. Πολλά από τα παιδιά 
δεν έχουν επαφή με τα χωριά τους 
και αυτό σίγουρα τους κοστίζει… Και 
αυτό το καταλαβαίνω, γιατί κατάγο-
μαι από την επαρχία, οπότε έχω τη 
δυνατότητα να πάω τα παιδιά μου 
στην ύπαιθρο. Είναι πολύ δύσκολο 
να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
περιβάλλοντος και διατροφής τα 
παιδάκια, που δεν έχουν στενούς 

δεσμούς με την ύπαιθρο. Οι ρυθμοί 
ζωής και εργασίας στην τσιμεντούπο-
λη είναι, το βλέπετε και εσείς, πάρα 
πολύ γρήγοροι, οπότε οι γονείς δεν 
προλαβαίνουν να γυρίσουν το παι-
δί παντού, για να βλέπει, να μαθαί-
νει, να συγκρίνει, να κατανοεί. Οπότε, 
έστω και μέσα στο σπίτι, προσπαθού-
με να παίρνουμε την πληροφόρηση 
που μας είναι απαραίτητη, είτε από 
μία εγκυκλοπαίδεια, είτε από ένα ποι-
οτικό βιβλίο, αλλά επ’ ουδενί από τα 
τάμπλετ και τα κινητά, διότι παράγι-
νε πια το κακό με δαύτα! 

Χάρη στη φύση ευδοκιμούμε
Σταυρούλα (γονέας): Αναντίρ-

ρητα, τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει 
να γίνονται, πρέπει τα παιδάκια να 
έρχονται σε επαφή με τη φύση, διότι 
χάρη σε αυτή κρατιόμαστε στη ζωή, 
τρώμε, μαγειρεύουμε, θεραπευόμαστε 
κ.λπ. Πιστεύω ότι αν το σχολείο οργα-
νώσει τη συστηματική εποπτεία και 
φροντίδα του λαχανόκηπου και αν οι 
σχολικοί τροχονόμοι κάνουν σωστά 
τη δουλειά τους, τότε τα παιδάκια θα 
προσέρχονται με μεγάλη χαρά στον 
χώρο αυτό και θα τον αντιμετωπί-
ζουν σα δικό τους δημιούργημα, σα 
δικό τους πεδίο έκφρασης. 

Τους προτρέπω να μιμηθούν 
τον παππού και τη γιαγιά τους 
στην Κομοτηνή!

Σουζάνα Χαλίλι (γονέας): Εμάς, 
ως γονείς, μας αρέσει πάρα πολύ όλο 
αυτό που γίνεται, είναι και μια πολύ 
καλή εμπειρία για τα παιδιά, για να 
ασκούνται με το χώμα, να μάθουν 
να ζουν μέσα στη φύση, γιατί αν το 
μάθουν τώρα που είναι μικρά, θα προ-
στατέψουν πιο καλά το περιβάλλον. 
Νομίζω πως θα αποκομίσουν πολύ 
ευχάριστες αναμνήσεις και, κυρίως, 
γνώσεις από τη συγκεκριμένη δράση. 

Έχω δύο παιδάκια στο σχολείο, δρά-
σεις σαν και τη συγκεκριμένη τους 
αρέσει πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς ο 
παππούς και η γιαγιά στην Κομοτη-
νή κάνουνε αυτή τη δουλειά, έχουνε 
λαχανόκηπο εκεί, οπότε τα παροτρύ-
νω να κάνουνε κι εκείνα ό,τι κάνει 
ο παππούς και η γιαγιά! Κι αυτή η 
παρακίνηση τους άρεσε πάρα πολύ! 
Πιστεύω πάντως ότι επειδή η φρο-
ντίδα του λαχανόκηπου θα γίνε-
ται κυρίως υπό την επίβλεψη των 
δασκάλων, θα έχει συνέχεια ως 
θεσμός και θα επιζήσει. 

Γρηγόρης (Πέμπτη Δημοτικού): 
Έχω μεγάλη ανυπομονησία και χαρά, 
για να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. 
Το περιμένω πώς και πώς!

Χριστόφορος (Πέμπτη Δημοτι-
κού): Έχω ξαναφυτέψει πολλές φορές 
στο χωριό μου. Έχω φυτέψει και με 
γυμνόρριζο και με σπόρο. Οπότε περί-
που τη γνωρίζω τη διαδικασία… 

Μίνα (Τετάρτη Δημοτικού): 
Είμαι λίγο αγχωμένη ως προς το πώς 
θα το κάνουμε, αλλά νομίζω πως θα 
περάσουμε πολύ ωραία. Τα καταλά-
βαμε αρκετά καλά, όπως μας τα εξή-
γησε η κυρία Παπαδοπούλου, αλλά το 
θέμα είναι το πώς θα συνεργαστούμε. 
Ως σχολείο δεν έχουμε φυτέψει στο 
παρελθόν, αν και με τη γιαγιά μου το 
έχω κάνει μια – δυο φορές. 

Λυδία (Τετάρτη Δημοτικού): 
Έχω φυτέψει ξανά στο παρελθόν με 
τους γονείς μου και μου άρεσε σαν 
διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν θα έχω 
κανένα πρόβλημα με τον λαχανόκη-
πο και όλα θα πάνε καλά.

Έλενα (Δευτέρα Δημοτικού): 
Γνωρίζω τη διαδικασία, γιατί έχω 
φυτέψει ντομάτα στο χωριό με τους 
γονείς μου. Βέβαια, δεν έχω πάει 
απέναντι στο πάρκο, για να ξέρω το 
μέρος πώς είναι. Ποτέ δεν μας έχουν 
πάει σα σχολείο εκεί, ούτε τα παιδιά 
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έχουμε πάει ποτέ μόνα μας σε αυτό 
το πάρκο. Εγώ θέλω να φροντίσω όσο 
περισσότερο μπορώ τα φυτά που θα 
μου δώσουν, για να τα δω να μεγα-
λώνουν. Δεν θέλω να μαραθούν, για-
τί θα στεναχωρηθώ.

Ίριδα (Πέμπτη Δημοτικού): 
Μας αρέσει πολύ όλο αυτό που πάει 
να γίνει, γιατί, απλούστατα, δεν είναι 
κάτι συνηθισμένο στη σχολική μας 
καθημερινότητα. Θέλουμε πολύ να 
φυτέψουμε τα λαχανικά που θα μας 
δώσουν και θα κάνουμε ό,τι μπορού-
με για να τα μεγαλώσουμε. 

Ευαγγελία (Δευτέρα Δημοτι-
κού): Είναι ξεχωριστή εμπειρία για 
εμάς και θα προσπαθήσουμε να δια-
σώσουμε πάση θυσία τον λαχανό-
κηπο αυτό!

Δανάη (Τετάρτη Δημοτικού): 
Μου αρέσει πάρα πολύ που θα μάθω 
για τη λειτουργία των φυτών και για 
το πώς θα πρέπει να τα φροντίζω. 
Έχουμε έναν κήπο στην αυλή και εκεί 
έχουμε φυτέψει πολλές φορές με τους 
γονείς μου, και πατάτες και καρπού-
ζια, τα οποία έχουν πιάσει! Έχω μάθει 
να φυτεύω μόνη μου. Βέβαια, τώρα 
πρόκειται για λαχανικά, αλλά ελπίζω 
πως θα τα καταφέρω… 

Παναγιώτης (Δευτέρα Δημοτι-
κού): Θα φρόντιζα όλα τα φυτά, εκτός 
από τα δικά μου, γιατί αν μαραθεί 
το φυτό ενός φίλου μου και στενο-
χωρηθεί, τότε θα στεναχωρηθώ και 
εγώ μαζί του! 

Ανδριανή (Δευτέρα Δημοτι-
κού): Ο θείος μου στο χωριό καλλι-
εργεί τοματίνια και τον βοηθάω και 
εγώ. Με τις γνώσεις που έχω, νομί-
ζω πως μπορώ να βοηθήσω και τους 
συμμαθητές μου, αν χρειαστούν βοή-
θεια σε κάτι! 

Κώστας (Πέμπτη Δημοτικού): 
Νομίζω ότι θα μάθω πολλά πράγμα-
τα. Και, κυρίως, θα μάθω να φροντί-
ζω όλα τα φυτά, όχι μόνο τα δικά μου 
αλλά και όλα όσα θα έχουν φυτευτεί 
στο παρτέρι. 

Έτσι, θα αποκτήσουμε συνείδηση. 
Επίσης, αν μαραθεί το δικό μας φυτό, 
θα φροντίσει ο διπλανός μας στη διά-
σωσή του, όπως θα κάναμε και εμείς 
για το δικό του φυτό. 

Αν οι άνθρωποι καταστρέφουν τα 
φυτά, ο λόγος είναι ότι δεν ξέρουν 
πόσα πολλά πράγματα τους προσφέ-
ρουν και ούτε ποτέ τους ενδιαφέρθη-
καν να το μάθουν. Οι μαθητές, δυστυ-
χώς, δεν ενδιαφερόμαστε για τα φυτά, 
γιατί στην ηλικία που βρισκόμαστε 
μάς νοιάζουν άλλα πράγματα.

Αντρέας (Πέμπτη Δημοτικού): 
Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που θα 
κάνουμε σήμερα, γιατί δεν φυτεύου-
με φυτά συχνά και θέλω να μάθω όσο 
το δυνατόν πιο πολλά πράγματα μέσα 
από τη διαδικασία αυτή. Θα κοιτάξου-
με να μην αφήσουμε τα λαχανικά να 

μαραθούν και θα προσέχουμε όλοι 
τα φυτά όλων. Μέσα από το λαχανό-
κηπο θα μάθουμε όλη τη διαδικασία 
της φύτευσης και για την υπόλοιπη 
ζωή μας. Οι άνθρωποι δεν ασχολού-
νται με το πράσινο, τα έχουν παρατή-
σει τα φυτά και τα δέντρα, γιατί ασχο-
λιούνται κυρίως με τις εργασίες τους 
και την τεχνολογία. Αυτό, όμως, δεν 
είναι σωστό, γιατί πρέπει να προλα-
βαίνουμε να ασχολιόμαστε με όλα. 

Σπύρος (Τετάρτη Δημοτικού): 
Έχω ξαναφυτέψει φυτά και εδώ στην 
Αθήνα αλλά και στο εξοχικό των γονιών 
μου. Στο εξοχικό είχα φυτέψει μια 
μηλιά. Ήταν μοναδική εμπειρία. Εγώ 
βέβαια έχω φυτέψει με σπόρους και 
δεν ξέρω πώς θα είναι η διαδικασία 
με τα γυμνόρριζα…

Έλλη (Πέμπτη Δημοτικού): Είναι 
ωραίο να μαθαίνουμε από μικρά να 
φυτεύουμε, γιατί αποκτούμε καλές 
συνήθειες για τη συνέχεια. Ελπίζω 
ότι θα φροντίζουμε τον λαχανόκηπο 
διαρκώς και με τον ίδιο ενθουσια-
σμό που δείχνουμε τώρα στην αρχή… 

Άιμαν (μαθητής Δημοτικού): 
Οι άνθρωποι δεν αγαπάμε τα δέντρα. 
Τα καταστρέφουμε για να πάρουμε το 
χαρτί από αυτά. Το σωστό είναι να 
φτιάχνουμε χαρτί από χρησιμοποιη-
μένα χαρτιά, που έχουν ανακυκλωθεί. 

Στην πόλη, άλλοι άνθρωποι τα προ-
σέχουν τα φυτά κι άλλοι όχι. Αντίθετα, 
στα χωριά όλοι τα προσέχουνε. Εγώ, 
στον κήπο του σπιτιού μου, είχα φυτέ-
ψει μια μηλιά αλλά και πολλά άλλα 
δέντρα, τα οποία μεγάλωσαν αρκε-
τά, γιατί τα φροντίζαμε. Τώρα τρώμε 
τα μήλα από αυτή τη μιλιά. Βέβαια, 
τα λαχανικά που θα φυτέψουμε τώρα, 
είναι πιο ευαίσθητα, αλλά ελπίζω ότι 
θα πιάσουν και αυτά και θα μεγαλώ-
σουν αρκετά.

Κατερίνα (Τρίτη Δημοτικού): 
Πρέπει να μάθουμε να φροντίζου-
με τα φυτά από μικρή ηλικία και όχι 
σε μεγαλύτερες, γιατί αποκτάμε από 
νωρίς την καλή συνήθεια και ύστερα 
δεν μας φαίνεται δύσκολο να φυτέ-
ψουμε ξανά και ξανά. Αυτό που θα 
πρέπει να κάνουμε στο λαχανόκηπό 
μας είναι να φροντίζουμε ο ένας τα 
φυτά του άλλου και, όπου κάποιος 
μας δυσκολευτεί, οι συμμαθητές μας 
πρέπει να μας βοηθάνε, ώστε να «πιά-
σουν», αν είναι εφικτό, τα φυτά όλων 
μας! Έτσι, μαθαίνουμε να λειτουργού-
με και σαν ομάδα! 

Άγγελος (Πέμπτη Δημοτικού): 
Μας έχει πάρει τα μυαλά η τεχνολο-
γία, γι’ αυτό δεν ασχολιόμαστε με το 
φύτεμα και τη φροντίδα των φυτών. 
Ενώ ξέρουμε ότι από την τεχνολογία 

δεν μπορούμε να ζήσουμε, εμείς ασχο-
λιόμαστε κυρίως με αυτήν. 

Κυρίως οι ηλικιωμένοι ενδιαφέ-
ρονται για τη διατήρηση των φυτών. 
Οι άλλες ηλικίες όχι τόσο. 

Αυτά μας είπαν εν ολίγοις οι πρω-
ταγωνιστές του «πρότυπου λαχανό-
κηπου»…

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ήδη, 
από σήμερα κιόλας, οι μαθητές 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου του 
Ταύρου θα σχημάτισαν μια πιο 
σαφή αντίληψη του τι σημαίνει 
«αειφόρος ανάπτυξη» και «πρά-
σινη ταυτότητα» στην καθημερι-
νή τους πρακτική. 

Γιατί ωραία τα μεγαλόσχημα 
λόγια και οι παχυλές υποσχέσεις, 
αλλά χωρίς βιωματική επαφή με 
το μικροκλίμα και το τοπικό οικο-
σύστημα, τα παιδιά δεν μπορούν 
να κατανοήσουν το μεγαλείο της 
φύσης και τους στενούς δεσμούς 
εξάρτησης που έχουμε μαζί της. 

Το μέλλον θα δείξει αν αυτές οι 
πολύ όμορφες εμπειρίες θα έχουν 
συνέχεια και συνέπεια, ώστε οι 
νέοι μας να εξασφαλίσουν έναν 
πιο υγιεινό και φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο ζωής από αυτόν 
που οι μεγαλύτεροι τους κληρο-
δοτήσαμε.
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Επιβολή τέλους επιτηδεύ-
ματος στο Σχολικό Συνε-
ταιρισμό

Στη διακοπή της λειτουργίας 
του Σχολικού Συνεταιρισμού του 
Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, 
προχωρούν οι υπεύθυνοι της συγκε-
κριμένης σχολικής μονάδας της Χαλ-
κιδικής, καθώς οδηγήθηκαν σε μία 
άνευ προηγουμένου περιπέτεια με 
την εφορία. Παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, οι 
ισχύουσες διατάξεις της φορο-
λογικής νομοθεσίας δεν προ-
βλέπουν εξαιρέσεις για τέτοιου 
είδους περιπτώσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση-ευχαρι-
στήρια επιστολή, η οποία αναρτή-
θηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να κλεί-
σουμε τον Σχολικό Συνεταιρισμό του 
Δημ. Σχολείου Ολύνθου «Το Περιβόλι» 
διότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε 
οικονομικά στο «τέλος επιτηδεύματος» 
που μας επέβαλε η Εφορία! Δεν είμα-
στε έμποροι! Δεν είμαστε εμπορι-
κή επιχείρηση! Είμαστε Σχολικός 
Συνεταιρισμός που προωθούμε 
την σχολική καινοτομία και επι-
χειρηματικότητα η οποία σε όλα τα 
δυτικά κράτη επιδοτείται, δυστυ-
χώς στην χώρα μας φορολογείται.

Προσφέραμε στους μαθητές 
μας την μάθηση της υπευθυνό-
τητας, της δημοκρατικότητας, της 
αυτοβοήθειας, της αλληλεγγύης. 
Η δημοκρατία στην τάξη, ο καθένας 
προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότη-
τές του. Μαθαίνει το παιδί να ζει ομα-
δικά, να αναπτύσσεται, να έχει γνώμη, 
να λαμβάνει αποφάσεις, να υποτάσσε-
ται στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, 
να παίρνει τα πρώτα μαθήματα ενός 
υπεύθυνου πολίτη. Πραγματικά, ένας 
μαθητής συνεταιριστής είναι ήδη ένας 
υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος 
μικρός πολίτης του τόπου του.»

Το Τέλος Επιτηδεύματος είναι 
ένα είδος φόρου που επιβάλλεται 
σε όλους τους επαγγελματίες. Αυτός 
ο φόρος θεσπίστηκε ως ένας κατώ-
τατος φόρος που πρέπει να πληρώ-
σουν οι επιτηδευματίες και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες που δηλώνουν 
μικρά ποσά στη δήλωση τους, με την 
προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία Β και 
Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων. 

Όμως το Σχολείο… και ο Σχολι-

κός Συνεταιρισμός, τι σχέση έχει με 
αυτό το φόρο;

Για την ιστορία
Θελήσαμε να διδάξουμε την νομι-

μότητα και την συνεταιριστική αγωγή 
στους μαθητές μας και απογοητευτή-
καμε. Η καταστατική και σύννομη λει-
τουργία του Σχολικού Συνεταιρισμού 
απαιτεί Τραπεζικό Λογαριασμό που 
για να εκδοθεί χρειάζεται ΑΦΜ. Εδώ 
το νομικό πλαίσιο του ΥΠΠΕΘ έρχε-
ται σε αντίθεση με του Υπουργείου 
Οικονομικών! διότι δεν υπάρχει καμιά 
πρόβλεψη για τους Σχολικούς Συνεται-
ρισμούς. Το Μητρώο του Υπουργεί-
ου Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη 

μόνο την λέξη «Συνεταιρισμός» σύμφω-
να με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 
έρχεται και επιβάλλει τέλος επιτηδεύ-
ματος 800 € στον «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟ»!! το οποίο έγινε γνωστό 
σε μας με την συμπλήρωση της Φορο-
λογικής Δήλωσης του Συνεταιρισμού 
για το οικονομικό έτος 2017.

Παρακαλέσαμε για την άμεση νομο-
θετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ 
που θα επίλυε το πρόβλημα αλλά τίποτα!

Οι εντυπώσεις μας και οι αναμνή-
σεις μας είναι άριστες και προτείνουμε: 
Την οργανωτική στήριξη του θεσμού 
των σχολικών συνεταιρισμών και η 
θεσμική τους κατοχύρωση μέσα από 
την απλοποίηση του σημερινού νομικού 

πλαισίου λειτουργίας τους, το οποίο 
είναι πολύ σύνθετο και απαιτεί μεγά-
λη, άσκοπη και ιδιαίτερα κουραστική 
γραφειοκρατική ενασχόληση από τα 
παιδιά, με τη δημιουργία ενός νέου 
πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού 
πλαισίου που θα λειτουργεί ενισχυτι-
κά και όχι κατασταλτικά στην προσπά-
θεια για την εδραίωση των σχολικών 
συνεταιρισμών.

Ευχαριστούμε από καρδιάς ΟΛΟΥΣ 
αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας και 
μας στήριξαν στο δύσκολο έργο μας».

Το ΠΑΚΟΕ επειδή έχει οργα-
νώσει αρκετούς σχολικούς λαχα-
νόκηπους, γι’ αυτό λέει απλά 
«ΑΙΣΧΟΣ».

Η …Αντίθεση. Ένας λαχανόκηπος στην… Εφορία
Κλείνει λόγω… εφορίας ο λαχανόκηπος του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου
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Πριν από λίγο καιρό, 
είδαμε και φωτογρα-
φήσαμε ένα απορριμ-

ματοφόρο να μαζεύει έναν 
μπλε κάδο ανακύκλωσης και 
έναν πράσινο κάδο μαζί! Με 
αφορμή αυτό το κάθε άλλο 
παρά μεμονωμένο περιστατι-
κό, ας πούμε μερικά πράγμα-
τα για το πώς (δεν) γίνεται η 
ανακύκλωση στη χώρα μας.

Η εικόνα του μπλε και του 
πράσινου κάδου που μαζεύ-
ονται μαζί, δεν αποτελεί το 
σύνολο του προβλήματος, 
αλλά είναι ενδεικτικό της 
κατάστασης της ανακύκλω-
σης στη χώρα μας. Μια κατά-
σταση τραγική, η οποία επι-
βεβαιώνεται, κατ’ αρχήν, από 
το ποσοστό των απορριμμά-
των που ανακυκλώνονται.

Σύμφωνα με στοιχεία της 
Εurostat, υπολογίζεται ότι το 
2016 τα απορρίμματα που 
ανακυκλώθηκαν ήταν μόλις 
18% του συνόλου. Αυτά είναι 
τα επίσημα στοιχεία(!) που 
προκύπτουν από τους αριθ-
μούς που δίνουν οι δήμοι και 
οι εταιρείες ανακύκλωσης οι 
οποίοι έχουν κάθε λόγο, όπως 
θα φανεί και στην συνέχεια, 
να τα φουσκώνουν!

Στην πράξη, το ποσοστό 
αυτό είναι ακόμη μικρότερο – 
αυτό καταγγέλλουν άλλωστε 
πολλά περιβαλλοντικά κινή-
ματα ανά την Ελλάδα.

Το αιώνιο επιχείρημα: 
φταίει ο κόσμος

Το τελευταίο διάστημα, 
πληθαίνουν τα δημοσιεύμα-
τα που «εξηγούν» ότι για την 
ελλιπή ανακύκλωση ευθύνε-
ται η αδιαφορία, ή η έλλει-
ψη ενημέρωσης των πολι-
τών. Αυτός που φταίει, δεν 
είναι οι Δήμοι και οι εται-
ρείες που έχουν αναλάβει 
την ανακύκλωση, αλλά οι 
πολίτες που δεν ανακυκλώ-
νουν και πετάνε το σύνολο 
των σκουπιδιών τους στους 
μπλε κάδους.

Για το λόγο αυτό, ισχυρί-
ζονται οι υποστηριχτές της 
πιο πάνω άποψης, οι μπλε 
κάδοι καταλήγουν να μαζεύ-
ονται μαζί με τους πράσι-
νους, αφού το περιεχόμενό 
τους αποτελείται εν μέρει από 
ανακυκλώσιμα υλικά και εν 

μέρει από κοινά σκουπίδια.
Κατ’ αρχήν το αν ενδια-

φέρεται ή όχι ο κόσμος να 
συμβάλει σε κάθε μορφής 
προσπάθεια προστασίας του 
περιβάλλοντος έχει να κάνει 
με το κατά πόσο έχει πει-
στεί για την αποτελεσματι-
κότητά της. 

Κατά δεύτερον, ιδιαίτερα 
σε συνθήκες οικονομικής κρί-
σης, έχει να κάνει με το αν 
βλέπει κάποιο όφελος όπως 
π.χ. μείωση των δημοτικών 
τελών, ή περιορισμό / κλείσι-
μο των χωματερών (πράγμα 
πολύ σημαντικό για την ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων – 
πχ της Δ. Αττικής) κ.α. Αντι-
θέτως, παρότι μπλε κάδοι 
υπάρχουν παντού, τα δημο-
τικά τέλη παραμένουν αμεί-
ωτα ή αυξάνονται.

 Όσον αφορά τις χωματε-
ρές, είτε επεκτείνονται (στις 
υφιστάμενες χωματερές ανοί-
γουν νέα «κύτταρα») είτε δημι-
ουργούνται νέες χωματερές 
(π.χ. Γραμματικό).

Ας δεχτούμε όμως ότι σε 
ένα βαθμό αυτό το επιχείρη-
μα έχει βάση και ότι οι μπλε 

κάδοι περιέχουν κοινά σκου-
πίδια μαζί με τα ανακυκλώ-
σιμα. Είναι λόγος αυτός να 
μαζεύονται απευθείας από 
τα κοινά απορριμματοφόρα;

Οι μπλε κάδοι δεν πηγαί-
νουν στα Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) ακριβώς για να δια-
χωριστούν τα χάρτινα από 
τα πλαστικά, τα αλουμινέ-
νια, κλπ. και από τα μη ανα-
κυκλώσιμα υλικά που μπο-
ρεί να έχουν μπει στον κάδο 
από λάθος (γιατί πάντα και 
παντού υπάρχει ένα ποσοστό 
λάθους και μάλιστα μεγάλο); 
Αυτή είναι η δουλειά που 
έχουν αναλάβει οι εταιρείες 
ανακύκλωσης, για την οποία 
πληρώνονται με διάφορους 
τρόπους που θα δούμε παρα-
κάτω! Γιατί δεν την κάνουν 
λοιπόν;

Η περίπτωση  
του Ασπρόπυργου

Το καλοκαίρι του 2015, η 
Αττική πνίγηκε στον τοξικό 
καπνό από τη φωτιά σε ΚΔΑΥ 
της περιοχής του Ασπρόπυρ-
γου, που ανήκε στην εταιρεία 

«Γενική Ανακύκλωση Α.Ε.».
Το «ατύχημα» αυτό ανέ-

δειξε μια σειρά από συγκα-
λυμμένα μυστικά των εται-
ρειών ανακύκλωσης, αφού 
βέβαια η συγκεκριμένη εται-
ρεία είναι μία από τις πολ-
λές που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο.

Για παράδειγμα μέσα 
στο ΚΔΑΥ βρέθηκαν υλικά 
τα οποία δεν έχουν καμία 
δουλειά σε ένα κέντρο δια-
λογής ανακυκλώσιμων, 
όπως π.χ. διάφορων ειδών 
βιομηχανικά και βιοτεχνι-
κά απόβλητα, που σύμφω-
να με το νόμο πρέπει να 
ακολουθούν εντελώς δια-
φορετικούς «δρόμους» και 
διαδικασίες για να μην 
κινδυνεύει το περιβάλ-
λον και η υγεία των πολι-
τών και όχι να βρίσκονται 
ανάμεσα σε αστικά απορ-
ρίμματα.

Πολύ σημαντικό όμως 
είναι επίσης ότι, το ατύχημα 
στάθηκε ως αφορμή για να 
κυκλοφορήσουν φωτογραφί-
ες που είχαν τραβηχτεί ένα 
χρόνο νωρίτερα στο συγκε-

κριμένο ΚΔΑΥ και δείχνουν 
φορτηγό να φορτώνει αδια-
χώριστα σκουπίδια (ανακυ-
κλώσιμα και μη ανακυκλώ-
σιμα μαζί) με προορισμό... τι 
άλλο; Το μεγαλύτερο σκουπι-
δότοπο της χώρας, τον ΧΥΤΑ 
Φυλής, που δηλητηριάζει εδώ 
και δεκαετίες όλες τις γύρω 
περιοχές.

Αυτές είναι οι συνθή-
κες στις οποίες λειτουργεί 
η συντριπτική πλειοψηφία 
των κέντρων «διαλογής» 
και «ανακύκλωσης». Ανα-
κύκλωση στην ουσία δεν 
γίνεται, είτε ο μπλε κάδος 
φορτωθεί απευθείας μαζί 
με τον πράσινο, είτε περά-
σει πρώτα από ένα ΚΔΑΥ!

Οι «κλέφτες»  
της ανακύκλωσης

Μια άλλη συνηθισμένη 
«εξήγηση», ή μάλλον δικαιολο-
γία για τα μικρά ποσοστά της 
ανακύκλωσης στη χώρα μας, 
είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα 
των αντικειμένων των μπλε 
κάδων που αξίζει να ανακυ-
κλωθεί «κλέβεται» από ρακο-
συλλέκτες και παλιατζήδες.

E.E.A.A.: ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΣ

Η μαφία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα
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Οι «κλέφτες» των ανακυ-
κλώσιμων, ανήκουν βέβαια 
στις πιο ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες: Ρομά, μετανά-
στες, άνεργοι Έλληνες και 
άλλοι, που δε θα έχουν ποτέ 
την ευκαιρία να υπερασπι-
στούν τον εαυτό τους και να 
απαντήσουν στις κατηγορί-
ες που τους αποδίδονται. 
Οι άνθρωποι αυτοί, όπως 
περιγράφεται στο ντοκι-
μαντέρ «Φαβέλες στη σκιά 
της Ακρόπολης» δουλεύ-
ουν μέρα νύχτα κυριολε-
κτικά για ψίχουλα, κάτω 
από εξαιρετικά δύσκολες 
και ανθυγιεινές συνθήκες, 
κάνοντας αυτό που δεν 
κάνουν οι καθωσπρέπει 
εταιρείες που έχουν ανα-
λάβει την ανακύκλωση!

Σύμφωνα με τον δημι-
ουργό του ντοκιμαντέρ, 
Χρήστο Καρακέπελη:

«Στην Ελλάδα οι ρακοσυλ-
λέκτες και οι μικροέμποροι 
υπολογίζονται γύρω στους 80 
– 100.000. Αν ήταν κοινωνικά 
οργανωμένοι και μπορούσαν 
να σταματήσουν τη δουλειά 
για ένα μήνα, θα παρέλυε η 
βιομηχανία και θα δημιουρ-
γούνταν χρηματιστηριακή 
κρίση σε όλο το real estate 
γιατί θα ανέβαινε κατακόρυ-
φα η τιμή της μπετόβεργας. 
Θα υπήρχε δραστική αλλαγή 
στο τοπίο».

Δεδομένου όμως ότι δεν 
είναι κοινωνικά οργανωμέ-
νοι, αποτελούν τους αποδι-
οπομπαίους τράγους για τις 
αμαρτίες του συστήματος 
ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Επιπλέον, σύμφωνα με 
το ίδιο ντοκιμαντέρ, ένα 
μέρος από τα ανακυκλώσι-
μα υλικά που συλλέγουν οι 
«κλέφτες», κάνει μια πολύ 
ενδιαφέρουσα διαδρομή: 
τα υλικά αυτά, αφού περ-
νάνε από το ρακοσυλλέκτη 
στη μικρή μάντρα, μετά 
στη μεγαλύτερη, κλπ, οι 
τελικοί αποδέκτες τους, 
είναι είτε απευθείας οι 
μονάδες παραγωγής μετάλ-
λου, είτε εταιρείες ανακύ-
κλωσης (που τους κατη-
γορούν για «κλοπή») οι 
οποίες λειτουργούν ως 
«μεσάζοντες» για τις προ-
αναφερόμενες μονάδες 
παραγωγής μετάλλου.

Αξιοποιώντας τη «συγκο-
μιδή» των «ρακοσυλλεκτών», 
τους οποίους πληρώνουν με 
ψίχουλα, οι εταιρείες ανα-

κύκλωσης καταφέρνουν να 
δικαιολογούν την ύπαρξή 
τους, να βγάζουν κέρδη από 
την μεταπώληση των μετάλ-
λων, χαρτιών, κλπ στη βιομη-
χανία καθώς και να εξασφαλί-
ζουν «πράσινες» επιδοτήσεις 
στο όνομα της ανακύκλω-
σης. Την ίδια στιγμή φορ-
τώνουν την ευθύνη για τα 
μικρά ποσοστά ανακύκλω-
σης στους ανθρώπους που 
κάνουν όλη τη δουλειά. Πόσο 
βολικό αλήθεια...

Μια μαφία αντάξια  
της Σικελικής...

Η παραπάνω πρακτική, 
όπως και πολλές άλλες, περι-
γράφονται και σε ρεπορτάζ 

της εφημερίδας «Καθημερι-
νή», που έγινε επίσης λίγο 
καιρό μετά την πυρκαγιά 
στον Ασπρόπυργο, το 2015.

Επιπλέον το ρεπορτάζ 
περιγράφει σκηνές εκδίω-
ξης των αρμόδιων ελεγκτών 
από τις εγκαταστάσεις των 
εταιρειών «ανακύκλωσης», 
τσιλιαδόρους που ειδοποι-
ούν τους ιδιοκτήτες αν πλη-
σιάζει κάποιος ελεγκτής την 
ώρα που το εκάστοτε ΚΔΑΥ 
«ξεφορτώνεται» ποσότητες 
σκουπιδιών που δεν έχει 
καμία πρόθεση να διαχω-
ρίσει και να προωθήσει για 
ανακύκλωση, κλπ.

Κοινώς, μιλάμε για μια 
κανονική μαφία, που κλέ-

βει, εκφοβίζει, παρανομεί 
ασύστολα και δηλητηριάζει 
το περιβάλλον. Ούτε τα προ-
σχήματα δεν προσπαθούν 
να κρατήσουν οι σκουπιδο-
εργολάβοι, που βρίσκονται 
βέβαια σε στενή συνεργασία 
με πολλούς από τους δήμους 
της χώρας.

Γιατί συμβαίνουν  
όλα αυτά;

Αφού δεν πρόκειται να 
κάνουν ανακύκλωση, γιατί 
στήνουν εταιρείες «ανακύ-
κλωσης», γιατί κάνουν βόλ-
τα τα σκουπίδια, αφού έτσι 
κι αλλιώς δεν πρόκειται να 
τα ανακυκλώσουν, αλλά θα τα 
στείλουν σε κάποια χωματε-

ρή; Η απάντηση στην παρα-
πάνω ερώτηση έχει αρκετές 
πτυχές.

Καταρχήν, η Ελλάδα, όπως 
και όλες οι χώρες της Ε.Ε. 
είναι υποχρεωμένη να παρου-
σιάζει κάποιο «έργο» ως προς 
την ανακύκλωση των απορ-
ριμμάτων που παράγει. Θεω-
ρητικά ο στόχος της Ε.Ε. 
είναι μέχρι το 2020 ο μέσος 
όρος της ανακύκλωσης στα 
κράτη – μέλη της να φτά-
σει το 50% των παραγόμε-
νων σκουπιδιών. Η Ελλά-
δα, που βρίσκεται πολύ πίσω 
από αυτό τον αριθμό, εξακο-
λουθεί να πληρώνει τεράστια 
πρόστιμα για την κατάσταση 
που επικρατεί στις χωματε-
ρές της. Υπολογίζεται ότι 
από τα 100 εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο που πλη-
ρώνουμε για μια σειρά 
περιβαλλοντικές παρα-
βάσεις, τα μισά έχουν να 
κάνουν με τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Πρέ-
πει επομένως να παρουσια-
στεί κάποια πρόοδος, ή έστω 
μια «βιτρίνα» ανακύκλωσης.

Το βασικό όμως είναι, 
ότι το σύστημα των μπλε 
κάδων είναι ένα πραγμα-
τικό χρυσορυχείο για τις 
εταιρείες που το ελέγχουν. 
Πρόκειται για μια καλο-
στημένη δουλειά που απο-
φέρει τεράστια κέρδη ενώ 
το κόστος, τόσο το οικονο-
μικό όσο και το περιβαλ-
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λοντικό, το πληρώνουν οι 
πολίτες.

Ας δούμε τι συμβαίνει, 
λίγο πιο αναλυτικά:

Τι κερδίζουν οι εταιρείες;
Η εταιρεία που έχει 

αναλάβει το μεγαλύτερο 
μέρος της ανακύκλωσης 
στη χώρα μας και ελέγχει 
τους μπλε κάδους, είναι η 
ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). 
Πρόκειται στην ουσία για 
μια «ομπρέλα» επιχειρήσεων 
που παράγουν συσκευασμέ-
να προϊόντα. Οι ίδιοι δηλαδή 
οι παραγωγοί των συσκευα-
σιών, είναι αυτοί που έχουν 
αναλάβει να τα ανακυκλώ-
νουν. Στην ιστοσελίδα της, 
η ΕΕΑΑ συστήνεται ως εξής:

«Η Ελληνική Εταιρεία Αξι-
οποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ 
(ΕΕΑΑ) ιδρύθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2001 από βιομηχα-
νικές και εμπορικές επιχει-
ρήσεις που, είτε διαθέτουν 
συσκευασμένα προϊόντα στην 
ελληνική αγορά, είτε κατα-
σκευάζουν διάφορες συσκευ-
ασίες. H ΕΕΑΑ οργάνωσε 
και λειτουργεί το γνωστό σε 
όλους μας «Σύστημα των 
μπλε κάδων».

Από πού κερδίζουν λοι-
πόν οι εταιρείες αυτές, πέρα 
βέβαια από τα προϊόντα που 
παράγουν και πουλάνε;

Αρχικά, στην τιμή κάθε 
συσκευασμένου  προϊόντος 
ενσωματώνουν το τέλος ανα-
κύκλωσης – το κόστος δηλα-
δή της ανακύκλωσης της 
συσκευασίας. Έτσι, κάθε φορά 
που αγοράζουμε ένα συσκευ-
ασμένο προϊόν, πληρώνουμε 
και για το κόστος της ανα-
κύκλωσής του, άσχετα από 
το γεγονός ότι ανακύκλωση 
δεν γίνεται ή γίνεται για ένα 
πολύ μικρό ποσοστό.

Στο δε ποσοστό στο οποίο 
όντως γίνεται ανακύκλωση 
οι εταιρείες της ΕΕΑΑ κερ-
δίζουν από την πώληση των 
διαχωρισμένων ανακυκλώ-
σιμων υλικών στις βιομη-
χανίες – αυτές είναι που θα 
τα  ανακυκλώσουν και θα τα 
αξιοποιήσουν.

Επιπλέον, για τα  ανα-
κυκλώσιμα υλικά που που-
λάνε οι εταιρείες ανακύ-
κλωσης στις βιομηχανίες, 
επιδοτούνται με ένα έξτρα 
ποσό που υπολογίζεται στα 
20 – 25 ευρώ ανά τόνο – για 
τον «κόπο» που έκαναν να 
τα μεταφέρουν, να τα δια-

χωρίσουν στα επί μέρους 
υλικά κοκ.

Το μεγαλύτερο όμως μέρος 
των απορριμμάτων που φτά-
νουν στα κέντρα διαλογής, 
συμφέρει περισσότερο να 
καταλήξουν στους ΧΥΤΑ 
σαν «υπόλειμμα» ανακύκλω-
σης, παρά να διαχωριστούν 
και να ανακυκλωθούν. Κι 
αυτό καθώς η διαδικασία 
του διαχωρισμού των απορ-
ριμμάτων κλπ, απαιτεί και 
επενδύσεις κάποιων κεφα-
λαίων και περισσότερα εργα-
τικά χέρια.

Έτσι, οι εταιρείες επιλέ-
γουν τη «λύση» του  να στέλ-
νουν το μεγαλύτερο μέρος 
των αποβλήτων (ανακυκλώ-
σιμων και μη) στους ΧΥΤΑ. 
Αυτό μάλιστα, γίνεται στην 
ουσία χωρίς κόστος, αφού 
το «υπόλειμμα ανακύκλω-
σης» θάβεται στις διάφορες 
χωματερές, όχι με έξοδα του 
κέντρου διαλογής, ή της εται-
ρείας που δεν το διαχώρισε 
και δεν το προώθησε για ανα-
κύκλωση, αλλά με έξοδα του 
δήμου από τον οποίο η εται-
ρεία παρέλαβε το περιεχόμε-
νο του μπλε κάδου!

Σε κάθε περίπτωση ο 
δημότης πληρώνει αρχι-
κά σαν καταναλωτής από 
την ώρα που θα αγοράσει 
ένα συσκευασμένο προϊόν. 

Παράλληλα, μέσω των 
δημοτικών τελών, πληρώ-
νει για το κόστος ταφής 
των σκουπιδιών που δεν 
ανακυκλώνονται. Ακόμα, 
πληρώνει για το κόστος 
μεταφοράς στα ΚΔΑΥ των 
υλικών που προορίζονται 
για ανακύκλωση, τα οποία 
βάζει στους μπλε κάδους. 
Από τα ΚΔΑΥ, το μεγαλύτερο 
τμήμα των προοριζόμενων 
για ανακύκλωση απορριμμά-

των... πηγαίνει και πάλι στις 
χωματερές όπου οι πολίτες 
καλούνται και πάλι να πλη-
ρώσουν για την ταφή τους. 
Όσο για το περιβαλλοντικό 
κόστος της ταφής των σκου-
πιδιών στους ΧΥΤΑ και τις 
επιπτώσεις στην υγεία μας, 
αυτό είναι ανυπολόγιστο...

ΕΟΑΝ: ή πώς επιτρέπο-
νται τα οικονομικά και περι-
βαλλοντικά σκάνδαλα.

Μα δεν υπάρχει κανείς 
να τους ελέγχει; Αυτή είναι η 
φυσιολογική απορία που προ-
κύπτει από όλα τα παραπάνω.

Υπάρχει, μόνο που σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα του 
ίδιου το Εθνικού Οργανι-
σμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
του φορέα δηλαδή που έχει 
την ευθύνη να εποπτεύει τις 
εταιρείες ανακύκλωσης, αυτό 
δε πραγματοποιείται!

Ο ΕΟΑΝ έχει στο παρελ-
θόν παραδεχτεί μια σειρά 
«προβλήματα» τα οποία δεν 
είναι σε θέση να λύσει. Συνο-
ψίζοντας την κατάσταση, σε 
παλιότερο άρθρο της η κινη-
ματική συλλογικότητα «Πρω-
τοβουλία Συνεννόησης για 
τη διαχείριση απορριμμά-
των Αττικής» (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) 
συγκέντρωσε μια σειρά παρα-
δοχών του οργανισμού για τα 
όσα συμβαίνουν γύρω από 
τη μαφία της ανακύκλωσης. 

Αντιγράφουμε μερικές:
• Ύπαρξη αισχροκερδικών 
κυκλωμάτων.
• Εισφοροδιαφυγή και μη 
εγγραφή όλων των υπόχρεων 
διαχειριστών σε Συστήματα.
• Ατελέσφορη επιβολή κυρώ-
σεων.
• Νομοθετικά κενά που δημι-
ουργούν εμπόδια.
• Προβλήματα με την επίτευ-
ξη των στόχων.

Κοινώς, ο ίδιος ο δημό-

σιος φορέας που οφείλει 
να εποπτεύει τις ιδιωτι-
κές εταιρείες ανακύκλω-
σης, παραδέχεται δημό-
σια ότι δεν μπορεί να το 
κάνει και ότι ακόμα και 
οι κυρώσεις που επιβάλ-
λει πέφτουν στο κενό – με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
απλά δεν ισχύουν.

Παρότι ο ΕΟΑΝ έχει κάνει 
δημόσια τις παραπάνω παρα-
δοχές, αντί να κλείσει την 
ΕΕΑΑ και να αναλάβει την 
ανακύκλωση ένας δημόσι-
ος φορέας, συνεχίζει να την 
αφήνει στα χέρια της.

Έχουμε δηλαδή ένα 
κράτος που παραδέχεται 
ότι δεν μπορεί να σταμα-
τήσει τους ιδιώτες από το 
να παρανομούν και αρκε-
τά χρόνια μετά από αυτές 
τις παραδοχές, εξακολου-
θεί να τους αναθέτει την 
ανακύκλωση, ξέροντας ότι 
θα συνεχίσουν να παρα-
νομούν! Συνοψίζοντας, η 
ΕΕΑΑ ρυπαίνει και βγάζει 
κέρδη στις πλάτες δήμων, 
δημοτών και περιβάλλο-
ντος. Ο ΕΟΑΝ «δεν μπο-
ρεί» να την ελέγξει. Και το 
σύστημα παραμένει ίδιο 
όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό δεν είναι αδυναμία 
λύσης του προβλήματος. Αυτό 
είναι συνενοχή στην παρα-
νομία. Τους επιτρέπουν να 
αισχροκερδούν και να κατα-
στρέφουν το περιβάλλον και 
το λένε δημόσια!

Κοροϊδία
Μέσα σε αυτές τις συνθή-

κες, μια εικόνα που δείχνει 
έναν μπλε και έναν πράσινο 
κάδο να φορτώνονται από 
το ίδιο απορριμματοφόρο, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί 
«πταίσμα». 

Και πράγματι είναι, αν 
σκεφτεί κανείς το μέγεθος της 
μπίζνας, της περιβαλλοντικής 
καταστροφής, των οικονομι-
κών σκανδάλων και των επι-
κίνδυνων παιχνιδιών με την 
υγεία ολόκληρων κοινωνιών. 
Δεν παύει όμως να αποτελεί 
την πιο εξόφθαλμη ένδειξη 
της κοροϊδίας που συντελεί-
ται στις πλάτες μας. Μιας 
κοροϊδίας που έχει έρθει η 
ώρα να αντιληφθούμε σαν 
κοινωνία και να παλέψουμε 
για την ανατροπή της. Γιατί 
οι επιχειρηματίες της «ανα-
κύκλωσης» δε βγάζουν μόνο 
τεράστια κέρδη για τα οποία 
πληρώνουμε εμείς αλλά απει-
λούν και το περιβάλλον, την 
υγεία και τη ζωή μας.

Μόνος τρόπος να σταμα-
τήσουμε την καταστροφή που 
συντελείται, είναι μέσα από 
μαζικά, μαχητικά κινήμα-
τα των τοπικών κοινωνιών. 
Κινήματα που θα διεκδικούν 
την άμεση απομάκρυνση των 
ιδιωτικών εταιρειών από την 
ανακύκλωση και τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων και το 
άμεσο πέρασμά τους στους 
Δήμους, σε συνθήκες δια-
φάνειας και ελέγχου από τις 
τοπικές κοινωνίες, τους εργα-
ζόμενους στην καθαριότητα, 
επιστημονικούς φορείς, περι-
βαλλοντικά κινήματα, κλπ. 

Με τον τρόπο αυτό, μπο-
ρεί να υπάρξει πραγματική 
ανακύκλωση. Τα σκουπίδια 
μπορούν πραγματικά να επι-
στρέψουν ως πλούτος στην 
κοινωνία, αντί να συνεχίσουν 
να στοιβάζονται σε χωματε-
ρές και να απειλούν το περι-
βάλλον και τη δημόσια υγεία.

Μια τέτοια πρόταση 
δεν είναι ουτοπική. Είναι 
άμεσα εφαρμόσιμη, όπως 
άλλωστε έχουν αποδείξει 
και τα σχέδια διαχείρισης 
απορριμμάτων που έχει 
καταθέσει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ 
σε μια σειρά Δήμους.

Αυτό που λείπει είναι η 
πολιτική βούληση να εφαρ-
μοστούν σχέδια πραγματικής 
διαχείρισης των απορριμμά-
των, που δεν θα υπηρετούν 
την αισχροκέρδεια των σκου-
πιδοεργολάβων αλλά θα ωφε-
λούν την κοινωνία. Αυτή τη 
λύση μπορούν να την επιβά-
λουν μόνο τοπικά κινήματα 
– που χρειάζεται να αναπτυ-
χθούν σ’ αυτή την κατεύθυν-
ση και μ’ αυτό το στόχο.

Βαγγέλης Στογιάννης

Το βασικό όμως έσοδο αυτής της πολυδιαφημιζόμενης 
δήθεν «κοινωνικής» εταιρείας, είναι οι 2800 πελάτες 

της που πληρώνουν για το «συγχωροχάρτι» από 
200.000-1.500.000€ η κάθε μια, δηλαδή το ποσό αυτό 

φτάνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε 
χρόνο, και η λίστα συνεχώς αυξάνεται.  

Η «καθαρίστρια» καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια 
φυλάκισης, ενώ αυτοί οι «τύποι» είναι ακόμη έξω,  

και γελούν με τα χαλιά μας. 
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Από τη δική μας πλευ-
ρά, ως ΠΑΚΟΕ, ήδη 
από τον Οκτώβριο του 

2016 έχουμε καταθέσει αίτη-
ση χορήγησης εισαγγελικής 
παραγγελίας για βεβαίωση 
από τον ΕΟΑΝ της σύννο-
μης ανανέωσης λειτουργίας 
του συστήματος διαχείρισης 
συσκευασιών, βεβαίωση που 
ακόμη δεν έχουμε λάβει… 

Το ίδιο διάστημα υποβά-
λαμε αναλυτική καταγγελία-
αίτηση προς τον υπουργό 
Οικονομικών για διενέργεια 
ελέγχου στην ΕΕΑΑ εξαιτίας 
σωρείας οικονομικών ατα-
σθαλιών που είχαν υποπέσει 
στην αντίληψή μας αναφορι-
κά με τις εμπορικές δραστη-
ριότητες της ΕΕΑΑ. Επίσης, 
στις 13.2.2017 καταθέσαμε 
μηνυτήρια αναφορά προς τον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών κατά των υπευθύνων, 
τόσο του ΕΟΑΝ όσο και της 
ΕΕΑΑ, υποστηρίζοντας ότι η 
ΕΕΑΑ σφετερίζεται το σύστη-
μα εναλλακτικής ανακύκλω-
σης «ΣΣΕΔ-Ανακύκλωση» για 
ιδιοτελείς σκοπούς, χωρίς 
μάλιστα να έχει ανανεωθεί 
η άδεια λειτουργία της, ενώ 
ο ΕΟΑΝ ασκεί πλημμελώς τα 
εποπτικά καθήκοντά του ένα-
ντι της ΕΕΑΑ, αιτούμενοι την 
ποινική δίωξη κάθε πιθανού 
υπαιτίου.

Σε ειδικό ένθετο αφιέρωμα-
έρευνα με τον τίτλο «Απάτη… 
η ανακύκλωση» του συντά-
κτη μας Ηλία Τσαρούχα στο 
φύλλο Οκτωβρίου-Νοεμβρί-
ου 2016 της εφημερίδας μας, 
είχαμε εντοπίσει και συζητή-
σει αναλυτικά, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, δώδεκα σκάνδαλα συν-
δεόμενα με τις δραστηριό-
τητες της ΕΕΑΑ, του ΕΟΑΝ 
αλλά και ορισμένων υπουρ-
γών Περιβάλλοντος. Τα σκάν-
δαλα αυτά μπορούν να απο-
δελτιωθούν ως εξής:
1ο σκάνδαλο: Εφόσον δεν 
υπήρξαν και δεν υπάρχουν 
οργανωμένα προγράμματα 
του ΕΟΑΝ περί εναλλακτι-
κής διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας, για ποιον λόγο 
ξοδεύτηκε πάνω από μισό 
δισεκατομμύριο ευρώ από 
επιχειρήσεις και καταναλω-
τές προς όφελος της ΕΕΑΑ;

2ο σκάνδαλο: Εφόσον ο 
ΕΟΑΝ γνωρίζει ότι οι δρα-
στηριότητες της ΕΕΑΑ δεν 
συνεχίζονται σύννομα, λόγω 
του ότι ο ίδιος δεν έχει ανα-
νεώσει από 07.04.2015 την 
άδεια λειτουργίας της εξαι-
τίας της λήξης της λειτουρ-
γίας του συστήματος ΣΣΕΔ-
Ανακύκλωση, πώς επιτρέπει 
στην ΕΕΑΑ να λειτουργεί και 
να εξακολουθεί να εισπράτ-
τει εκατομμύρια ευρώ από 
2.800 καλόπιστες τρίτες επι-
χειρήσεις-πελάτες της και με 
τον νέο νόμο η τρίμηνη διάρ-
κεια πέρασε, άδεια ακόμα δεν 
ανανεώθηκε, πως λειτουργεί 
η ΕΕΑΑ;
3ο σκάνδαλο: Γιατί ο υπουρ-
γός δεν εκδίδει την κατά τον 
νόμο προβλεπόμενη απόφα-
ση για διανομή των κερδών 
από τη λειτουργία του προ-
ηγούμενου συστήματος σε 
υφιστάμενα ή νέα συστήμα-
τα διαχείρισης συσκευασιών;
4ο σκάνδαλο: Γιατί ο ΕΟΑΝ 
δεν επιβάλλει πρόστιμο επί 
της ΕΕΑΑ εξαιτίας της παρά-
νομης λειτουργίας της;
5ο σκάνδαλο: Γιατί δεν ειση-
γείται ο ΕΟΑΝ στον υπουρ-
γό τη διακοπή λειτουργίας 
της ΕΕΑΑ, όπως πράττει με 
την ανταγωνίστρια της ΕΕΑΑ 
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση»; 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε 
νέο σχέδιο νόμου, προβλέπε-
ται η αδειοδότηση της ΕΕΑΑ 
δίχως την υποχρέωση έντα-
ξης του συστήματος που αυτή 
εκμεταλλεύεται σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης που 
οφείλει να εκπονεί ο ΕΟΑΝ.

6ο σκάνδαλο: Υπάρχουν 
στοιχεία για το ότι το νέο, 
επωφελές για την ΕΕΑΑ, νομο-
σχέδιο δεν εκπονήθηκε από 
την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος!
7ο σκάνδαλο: Επίσης, με το 
ίδιο σχέδιο νόμου καταργείται 
η υποχρέωση των συστημά-
των εναλλακτικής διαχείρισης, 
επομένως και των συσκευα-
στών-εισαγωγέων συσκευασί-
ας και της ΕΕΑΑ, να προβαί-
νουν σε συλλογή και διαλογή 
των αποβλήτων στην πηγή 
παραγωγής τους κατά παρά-
βαση του Κοινοτικού Δικαί-
ου. Παράλληλα, και ενώ ήδη 
η ΕΕΑΑ εισπράττει πολλα-
πλάσιες εισφορές από αυτές 
που δικαιούται, χωρίς μάλι-
στα να προχωρεί σε ανακύ-
κλωση, όπως αναφέρει σχε-
τική έκθεση του Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης, καταρ-
γείται από τον ΕΟΑΝ και τον 
υπουργό η υποχρέωση της 
ΕΕΑΑ να αποδίδει στο Ελλη-
νικό Δημόσιο τις εισφορές-
έσοδα από τη διαχείριση απο-
βλήτων συσκευασίας!
8ο σκάνδαλο: Σύμφωνα με 
τον Ν 2939/2001, η ΕΕΑΑ 
εισέπραττε χρήματα επειδή 
υποκαθιστούσε τον οφειλέ-
τη-επιχείρηση στην εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων του 
άρθρου 12. Τώρα που το άρθρο 
12 καταργείται, γιατί πρέπει 
να πληρώσει μια επιχείρηση 
την ΕΑΑ και να μην πληρώ-
σει το Δημόσιο, όπως γίνεται 
στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ;
9ο σκάνδαλο: Πότε προέβη 
ο ΕΟΑΝ σε έλεγχο της ΕΕΑΑ, 

όπως όφειλε κατά νόμο; Εκδό-
θηκαν πιστοποιητικά εναλ-
λακτικής διαχείρισης που να 
νομιμοποιούν τη λειτουργία 
της ΕΕΑΑ για το διάστημα 
2003-2005; Γιατί ο υπουργός 
Περιβάλλοντος δεν απάντησε 
σε ερώτηση βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ (22.01.2016) σχετικά 
με τη λειτουργία της ΕΕΑΑ; 
Γιατί τα όργανα ελέγχου του 
Υπουργείου Οικονομικών δεν 
ελέγχουν από τον Ιανουάριο 
του 2016 καταγγελία περί εικο-
νικότητας τιμολογίων που 
έχει εκδώσει η ΕΕΑΑ;
10ο σκάνδαλο: Η ΕΕΑΑ, μαζί 
με άλλες 18 εταιρείες δραστη-
ριοποιούμενες στον χώρο της 
βιομηχανίας τροφίμων και 
ποτών, έχει δικαίωμα ελέγχου 
των οικονομικών στοιχείων 
των 2800 επιχειρήσεων-πελα-
τών της αλλά και κατάρτισης 
βάσεων απόρρητων οικονο-
μικών δεδομένων τους. Γνω-
ρίζει ο υπουργός Ανάπτυξης 
αν υπάρχει άλλη χώρα στην 
ΕΕ όπου μια εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να κοινοποιεί 
απόρρητα οικονομικά στοι-
χεία, και μάλιστα με θεσμικό 
τρόπο, σε μια ομάδα πολυε-
θνικών ανταγωνιστών της; 
Και πιστεύει ότι με συστή-
ματα όπως αυτό της ΕΕΑ θα 
προσελκυσθούν επενδύσεις; 
Αν όχι, γιατί εξακολουθεί να 
ευνοείται η ΕΕΑΑ με το νέο 
σχέδιο νόμου;
11ο σκάνδαλο: Σύμφω-
να με την Κοινοτική Οδηγία 
1994/62/ΕΚ, άρθρο 7, περί επι-
στροφής, συλλογής και ανά-
κτησης συσκευασιών ή/και 

απορριμμάτων συσκευασίας, 
προβλέπεται ότι «τα συστήμα-
τα αυτά πρέπει να επιτρέπουν 
τη συμμετοχή των οικονομι-
κών παραγόντων». Ως οικονο-
μικοί παράγοντες, στο άρθρο 
3, σημείο 11, της ίδιας Οδη-
γίας, σε σχέση ειδικά με τις 
συσκευασίες ορίζονται: «οι 
προμηθευτές υλικών συσκευ-
ασίας, οι παραγωγοί και μετα-
τροπείς συσκευασιών, τα εμφι-
αλωτήρια και οι χρήστες, οι 
εισαγωγείς, οι έμποροι και οι 
διανομείς, οι δημόσιες Αρχές 
και οι δημόσιοι οργανισμοί». 
Γιατί ο ΕΟΑΝ και ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος αγνοούν 
το Κοινοτικό Δίκαιο, ευνοώ-
ντας την «ένταξη» των 1.700 
πελατών της ΕΕΑΑ σε αυτήν, 
μόνο αφού της μεταβιβάσουν 
τα απόρρητα επιχειρηματικά 
δεδομένα τους και χωρίς να 
έχουν καμία δυνατότητα συμ-
μετοχής στους συσσωρευμέ-
νους οικονομικούς πόρους, 
στη διαχείριση και στον έλεγ-
χο της εταιρείας;
12ο σκάνδαλο: Στο νέο 
σχέδιο νόμου εντοπίζονται 
πέντε ακόμη καραμπινάτες 
περιπτώσεις καταστρατήγη-
σης του Κοινοτικού Δικαίου: 
άρθρο 3, παρ. ε, άρθρο 7, παρ. 
3, άρθρο 8, παρ. 4, άρθρο 4Α, 
παρ. 16, και άρθρο 16, παρ. 
8. Γιατί αυτή η προκλητική 
παραθεώρηση του Κοινοτι-
κού Δικαίου; Ποιον ευνοεί 
αυτή η συμπεριφορά;

Δυστυχώς, παρά τα επα-
νειλημμένα διαβήματα και 
τις καταγγελίες, όχι μόνο του 
ΠΑΚΟΕ αλλά και άλλων οικο-
λογικών οργανώσεων, φαίνε-
ται ότι δεν έχει αλλάξει τίπο-
τε το τελευταίο διάστημα σε 
ό,τι αφορά το σύστημα δια-
χείρισης υλικών συσκευα-
σίας. Η διαπίστωση αυτή, 
άλλωστε, ώθησε ακόμη και 
επιφανείς αυτοδιοικητικούς 
παράγοντες να εγκαλέσουν 
την ΚΕΔΕ και να τοποθετη-
θούν ανοιχτά υπέρ ενός νέου 
συστήματος διαχείρισης, με 
απόλυτη διαφάνεια, αποτελε-
σματικότητα και ενεργή και 
υπεύθυνη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών, 
χωρίς ευνοιοκρατία και απο-
κλεισμούς.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την ΕΕΑΑ: 

Δύο χρόνια μετά… από το κακό στο χειρότερο
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Την Τρίτη 23 Οκτω-
βρίου 2018 επιστη-
μονικό συνεργείο του 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μετέβη στο Δήμο 
των Δελφών, για να εξετά-
σει από κοντά την κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται το 
πόσιμο νερό της ευρύτερης 
περιοχής. Για τον λόγο αυτό 
διενεργήσαμε μετρήσεις 
δειγμάτων νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης στην 
Άμφισσα, στην Ιτέα και 
στην Κίρρα, τα αποτελέ-
σματα των οποίων, με εξαί-
ρεση τον συνοικισμό της 
Κίρρας, είναι άκρως απο-
θαρρυντικά για τη δημό-
σια υγεία (βλέπε επισυνα-
πτόμενους πίνακες). Παράλ-
ληλα, ρωτήσαμε αρκετούς 
δημότες, για να μας πουν αν 
είναι ενήμεροι του προβλήμα-

τος και αν είναι ικανοποιημέ-
νοι από την ενημέρωση που 
τους προσφέρει ο δήμος όσο 
και από… την πρόοδο που έχει 
τυχόν σημειωθεί στη διόρ-
θωση των προβλημάτων της 
υδροδότησής τους. 

Πλήρες…ξεχαρβάλωμα!
Δυστυχώς, από την έρευνά 

μας συμπεράναμε ότι, παρά τις 
ακατάπαυστες οχλήσεις μας 
των τελευταίων ετών, δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτα ούτε 
στον τομέα του πόσιμου νερού 
(οι άλλοι είναι οι τομείς της 
λειτουργίας των βιολογικών 
καθαρισμών και του αποχε-
τευτικού), από τη στιγμή που 
το διυλιστήριο του δήμου 
εξακολουθεί να είναι πλή-
ρως διαλυμένο, ενώ και οι 
χλωριώσεις που γίνονται 

Κλιμάκιο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επισκέφτηκε την Άμφισσα, την Ιτέα και την Κίρρα (23.10.2018),  
για να δει… την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα έργα υδροδότησης του Δήμου Δελφών…

ΑΤΟΠΟ … ΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Μια… «τρύπα στο νερό» οι εξελίξεις στο θέμα του νερού της ανθρώπινης κατανάλωσης –  

Οι μετρήσεις του κέντρου μας κρούουν ξανά τον κώδωνα!
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στο νερό των γεωτρήσε-
ων είναι υποτυπώδεις και 
ανεπαρκείς! Αλγεινή εντύ-
πωση, μας προκάλεσε ακόμη 
η πληροφορία που μας μετέ-
φερε ο δημοτικός σύμβουλος 
κύριος Γιώργος Δρακάκης, 
ότι οι δειγματοληψίες που 
διενεργεί ο Δήμος, για να 
ελέγξει την ποιότητα του 
πόσιμου νερού, διεξάγονται 
ανά… δύο μήνες! Αναρωτιό-
μαστε, αλήθεια, αν με τόσο… 
αραιή εποπτεία μπορεί ένας 
Δήμος να ελέγχει και να επι-
θεωρεί την διαρκώς μεταβαλ-
λόμενη σύσταση και ποιότητα 
των νερών που παράγει και 
διανέμει…

Ορισμένοι 
επιχειρηματίες έχουν 
άγνοια ή συγκαλύπτουν 
τη δυσάρεστη αλήθεια

Μιλώντας με αρκετούς 
δημότες και, πρωτίστως, επι-
χειρηματίες της Άμφισσας, της 
Ιτέας και της Κίρρας αντιλη-
φθήκαμε, δυστυχώς, την 
μεγάλη πλάνη στην οποία 
έχουν περιέλθει, αφού από 
τα λεγόμενά τους αποδεί-
κνυαν ότι δεν γνώριζαν τα 
αποτελέσματα των μετρή-
σεων του κέντρου μας στην 
περιοχή τους (από το 2016 
κιόλας), αλλά ούτε και τα αντί-
στοιχα που έχει κοινοποιήσει 
το εργαστήριο της ΒΙΟLΑΒ, 
που δικαιώνουν πανηγυρικά 
τους φόβους του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Ή, 
ότι, ακόμη και αν τα γνώρι-
ζαν, δεν δέχονταν την αξι-
οπιστία των περιεχομένων 
τους. Αυτό μας έβαλε σε υπο-
ψίες διότι, ως επιχειρηματίες 
που είναι, ίσως δεν θέλουν να 
παραδεχτούν την ακαταλληλό-
τητα του νερού της περιοχής 
τους, είτε επειδή το χρησιμο-
ποιούν και οι ίδιοι στα κατα-
στήματά τους είτε γιατί δεν 
θέλουν να ανοίξουν μέτωπο 
με το δήμαρχο και τη δημο-
τική αρχή γι΄αυτό…

Τα… τεκμήρια της 
ακαταλληλότητας  
του πόσιμου νερού

Πάντως, κάποιοι δημότες 
– επιχειρηματίες παραδέχτη-
καν ότι έχουν καταγραφεί 
κρούσματα γαστρεντερί-
τιδας και δυσεντερίας στα 
δημοτικά διαμερίσματα του 
δήμου των Δελφών, ενώ 
σχεδόν όλοι ομολόγησαν 
ότι προμηθεύονται καλού 
–κακού νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης από διάφορες 
πηγές και γεωτρήσεις του 
Παρνασσού ή από μηχανή-
ματα που το φιλτράρουν… 

Άλλοι μας είπαν ότι το νερό 
της βρύσης μυρίζει, ενώ οι 
πιο πολλοί παραδέχτηκαν ότι 
ο δήμος, συνήθως, δεν τους 
ειδοποιεί ούτε για τις απλές 
διακοπές που γίνονται στο 

νερό, πόσω μάλλον για την 
ακαταλληλότητά του! Μόνο 
μια φορά… «βγήκε μπροστά» 
και τους μίλησε για την ακα-
ταλληλότητά του, τον Δεκέμ-
βρη του 2017, στην Κίρρα… Και 
αυτό ενδεχομένως να μην το 
έκανε και ποτέ, εάν οι δημό-
τες δεν ξεσηκώνονταν σύσ-
σωμοι να διαμαρτυρηθούν…

Τα δημοτικά 
διαμερίσματα ερίζουν 
διαρκώς μεταξύ τους!

Πάντως, το γεγονός ότι 
δεν υδροδοτούνται όλοι οι 
δημότες των Δήμου Δελ-
φών από το νερό του Μόρ-
νου, αλλά ορισμένοι από 
τον Μόρνο και ορισμένοι 

από…γεωτρήσεις, αυτό από 
μόνο του δημιουργεί σοβα-
ρές διχαστικές τάσεις μέσα 
στα δημοτικά διαμερίσμα-
τα… Ένας επιχειρηματίας στην 
Κίρρα έκανε, μάλιστα, λόγο 
μέχρι και…για Τζιχάντ! 

Επιπλέον, το γεγονός ότι 
μέχρι και οι πολίτες έχουν 
αντιληφθεί τις έριδες που 
έχουν προκληθεί μεταξύ των 
δημοτικών διαμερισμάτων για 
τη διευθέτηση των ζητημάτων 
αυτών, μόνο ως δυσάρεστη 
εξέλιξη μπορεί να το εκλάβει 
κάποιος, για τον απλούστα-
το λόγο ότι οι εξελίξεις «δεν 
τρέχουν» και τα καθημερι-
νά προβλήματα του κοσμά-
κη συνεχίζουν και παρα-
μένουν άλυτα… 

Τέλος, η απροθυμία του 
δημάρχου να επιλύσει το 
πρόβλημα του…χειμάρρου 
που κατακλύζει την Άμφισ-
σα, όποτε…βρέχει, αποδει-
κνύει μάλλον τη γενικότερη 
αντίληψη που τρέφει για τον 
ρόλο και την αποστολή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέ-
ναντι στα τρέχοντα και ζωτι-
κά προβλήματα των συμπο-
λιτών του… 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. τα επιση-
μαίνει σε ένα ακόμα αφιέ-
ρωμά του και προσδοκά στη 
λύση τους, πριν αυτά διογκω-
θούν και γίνουν ανυπέρβλη-
τα και ανυπόφορα τόσο για 
τους δημότες όσο και για τους 
παραθεριστές του πιο ιστορι-
κού δήμου της χώρας μας…

Ας δούμε, όμως, αναλυτι-
κότερα τι (δυσάρεστες) εκπλή-
ξεις μας επιφύλαξε το ρεπορ-
τάζ:
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Όλα τα προβλήματα ξεκίνησαν 
από την Καλλικρατική εποχή
Γιώργος Δρακάκης (δημοτικός 
σύμβουλος του Δήμου Δελφών 
και επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Απολλώνιο φως –
Καθαρή λύση»): Δυστυχώς, στον 
Δήμο Δελφών υπάρχουν χρονί-
ζοντα προβλήματα, όσον αφορά 
αφενός την υδροδότηση της περι-
οχής και αφετέρου την ποιότητα 
του νερού. 

Τα προβλήματα έρχονται από το 
παρελθόν, από την εποχή των καπο-
διστριακών δήμων και λίγο νωρίτερα. 
Ελπίζαμε όμως ότι τουλάχιστον από 
το 2010 και την μετά Καλλικρατική 
εποχή της αυτοδιοίκησης οι Δήμαρ-
χοι και τα δημοτικά συμβούλια θα 
αντιμετώπιζαν το θέμα αποτελεσμα-
τικά και θα έκαναν τις απαιτούμενες 
ενέργειες και παρεμβάσεις για την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων, με πρωταρχικό μέλημα την 
αποκατάσταση όλων των προβλημά-
των της υδροδότησης…

Διαλυμένο το διυλιστήριο, 
ανύπαρκτες οι χλωριώσεις, 
ανειδίκευτο το προσωπικό! 

Μάταια όμως! Ήδη διανύουμε τον 
όγδοο χρόνο της καλλικρατικής επο-
χής και η υδροδότηση εξακολουθεί 
να πάσχει, αφού το νερό που παρο-
χετεύεται στην περιοχή προέρχεται 
μερικώς από τη λίμνη του Μόρνου 
και μερικώς από γεωτρήσεις. Και αφε-
νός το νερό από τον Μόρνο δεν διυ-
λίζεται σωστά, αφού η διύλιση γίνε-
ται από ένα απαρχαιωμένο και δια-
λυμένο διυλιστήριο (οι λεκάνες διύ-
λισης υπολειτουργούν), αφετέρου οι 
γεωτρήσεις δεν είναι ασφαλείς, 
καθότι το νερό που παροχετεύουν, 
δεν διυλίζεται παρά μόνον χλω-
ριώνεται και, μάλιστα, η χλωρί-
ωση γίνεται και από ανειδίκευτο 
προσωπικό! 

Τα συμπεράσματα δικά σας περί 
της ποιότητας του νερού! Η δημο-
τική αρχή, βέβαια, υποστηρίζει ότι, 
βάσει του νόμου, ενεργεί αναλύσεις 
κάθε δύο μήνες. 

Το νερό των γεωτρήσεων 
πρέπει να διυλίζεται 
καθημερινά

Να ξέρετε, όλες οι δημοτικές κοι-
νότητές μας έχουν πρόβλημα με 
το νερό. Η ΕΥΔΑΠ δεν μας δίνει 
διυλισμένο νερό, όπως κάνει στην 
Αθήνα. Μας δίνει αδιύλιστο νερό. 
Άρα, ο δήμος έχει το δικό του διυλι-

στήριο, για να διυλίσει το νερό. Το διυ-
λιστήριο βρίσκεται βορειοδυτικά της 
Άμφισσας, κοντά στις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΗ. Ο δήμος μας υδροδοτεί-
ται μερικώς από τον Μόρνο και, 
όπου δεν επαρκεί, από τις γεω-
τρήσεις, που εμπλουτίζουν τις δεξα-
μενές παροχετεύοντάς τες με το νερό 
αυτό. Όταν μιλάμε για γεωτρήσεις, 
εξυπακούεται ότι μιλάμε για πηγές. 
Κι όταν μιλάμε για πηγές, ποτέ δεν 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι για 
την ποιότητα του νερού ούτε ασφα-
λείς ότι είναι καλό. 

Κάθε νερό, από όπου κι αν προέρ-
χεται, πρέπει να διυλίζεται. Οι πηγές 
μπορεί σήμερα να εκβάλλουν νερό 
διαυγές , καθαρό και πόσιμο, αλλά 
την επόμενη μέρα μπορεί και να 
μην το κάνουν. Όλα αυτά είναι, καλώς 
ή κακώς, φαινόμενα που τα βλέπου-
με και τα αντιμετωπίζουμε καθημε-
ρινά και συνεχώς. 

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη 
παρακολουθούν συστηματικά 
το νερό τους 

Και το ερώτημα που τίθεται είναι: 
Οι διμηνιαίες αναλύσεις είναι αρκε-
τές; Τυπικά, βάσει νόμου, ναι, είναι 
αρκετές… Ουσιαστικά, όμως, όπως και 

αποδείχθηκε, ουσιαστικά δεν είναι, 
αφού όλοι γνωρίζουμε ότι εάν θέλουμε 
να έχουμε νερό καθαρό, διαυγές και 
κατάλληλο προς πόση, οι μετρήσεις 
πρέπει να είναι καθημερινές. 

Γι΄ αυτό, άλλωστε, Δήμοι που σέβο-
νται τους πολίτες τους -αναφέρομαι 
στους μεγάλους δήμους- έχουν δικά 
τους εργαστήρια και παρακολουθούν 
καθημερινά την ποιότητα του νερού 
(βλέπε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ο.κ.)…

Δεν σχηματίζεις  
καλή εικόνα με δειγματοληψίες 
κάθε δύο μήνες 

Στον δικό μας δήμο, όπως και σε 
αρκετούς άλλους, συνάπτονται συμβά-
σεις με κάποιες εξειδικευμένες εται-
ρείες, οι οποίες καλούνται κάθε δύο 
μήνες να κάνουν δειγματοληψίες. 

Οι δειγματοληψίες, λοιπόν, αυτές 
γίνονται σε αραιά χρονικά διαστή-
ματα και, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν 
μπορούν να δείξουν την πραγματική 
εικόνα της κατάστασης. Η πραγματική 
εικόνα αναδεικνύεται μόνο μέσα από 
τις καθημερινές μετρήσεις και αναλύ-
σεις. Πόσω μάλιστα για δήμους, όπως 
ο Δήμος Δελφών, που παρουσιάζουν 
τα προβλήματα που προανέφερα. 

Οι μετρήσεις των εργαστηρίων 
ΒIOLAB δικαίωσαν 
πανηγυρικά το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

Άλλωστε, δεν λέμε «λόγια του αέρα», 
έχουμε αποδείξεις για την ακαταλλη-
λότητα του νερού, αφού τον Φλεβά-
ρη του 2016 το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έκανε 
μια ενδελεχή έρευνα, σύμφωνα με 
την οποία αποδεικνυόταν ότι το 
νερό ήταν ακατάλληλο προς πόση. 
Τότε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δέχτηκε άδικες 
επιθέσεις από τον δήμαρχο και τη 
δημοτική αρχή, ότι δήθεν προ-
σπαθεί να δυσφημήσει τον τόπο. 

Βεβαίως, ο οποιοσδήποτε λογι-
κός άνθρωπος αντιπαρέρχεται 
αυτές τις αστείες δικαιολογίες, 
διότι κανένας δεν τρελάθηκε να 
δυσφημήσει έναν τόπο, το αντί-
θετο μάλιστα, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προ-
σπάθησε να προστατεύσει τον τόπο 
και τους πολίτες μας. Με αφορμή, 
λοιπόν, τις μετρήσεις αυτές άρχισα 
να ψάχνω το θέμα λιγάκι πιο εμπε-
ριστατωμένα. Τον Ιούλιο του 2016 
συνεργάστηκα με άλλα πιστοποιη-
μένα εργαστήρια (BIOLAB), τα οποία 
διενήργησαν μετρήσεις στο Γαλαξί-
δι, στην Ιτέα και στην Άμφισσα, των 
οποίων οι αναλύσεις, προς απογοή-
τευση του δημάρχου, έδειξαν ακόμη 

Τι μας μετέφεραν δημοτικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες  
και απλοί πολίτες για το πόσιμο νερό του δήμου Δελφών
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χειρότερα αποτελέσματα από αυτά 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Και οι μετρήσεις του Δήμου 
στην Κίρρα και τα πάμπολλα 
παράπονα των πολιτών 
«φωνάζουν» για την ύπαρξη 
προβλήματος 

Επίσης, μια σειρά αλυσιδωτών 
γεγονότων απέδειξαν πόσο δίκιο είχε, 
τελικά, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Τον Δεκέμβρη 
του 2017 στην Κίρρα (τοπικό διαμέ-
ρισμα της Ιτέας), κατόπιν διαμαρτυρί-
ας συμπολιτών μου, το νερό εκρίθη 
από τον ίδιο τον Δήμο παντελώς 
ακατάλληλο και ειδοποιήθηκαν οι 
πολίτες να καταναλώσουν μόνο 
εμφιαλωμένο νερό μέχρι νεωτέ-
ρας. Το μέχρι νεωτέρας κράτη-
σε… σαράντα μέρες! Από τη σχετική 
έρευνα που διενήργησε η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απε-
δείχθη ότι οι γεωτρήσεις που παρο-
χέτευαν νερό την Ιτέα και την Κίρρα 
ήταν μολυσμένες, από τα ελαιοτριβεία 
και τους βιολογικούς της περιοχής. 

Επίσης, συστηματικά πολίτες 
επισκέπτονται την υπηρεσία Περι-
βάλλοντος του Δήμου και διαμαρ-
τύρονται για την θολερότητα , την 
οσμή και τη γεύση του νερού. 

Για όλα όσα σας καταμαρτυρώ, 
θα βρείτε πάμπολλες αναρτήσεις στο 
διαδίκτυο σχετικά με την ποιότητα 
του νερού. 

Δυστυχώς, οι παλαιοκομματι-
κές τακτικές και τα ψέματα είναι 
στην ημερήσια διάταξη του Δημάρ-
χου, ο οποίος υποσχέθηκε -από 
την πρώτη στιγμή που ανέλαβε 
τα ηνία του δήμου- ότι θα επιλύ-
σει αυτά τα χρονίζοντα προβλή-
ματα, αλλά, στην πορεία, αντί να 
τα επιλύσει, τα διόγκωσε. 

Η μυρωδιά του νερού  
και το περιεχόμενο του 
φίλτρου…σοκάρουν! 
Ευγενία Μαστρονικολοπούλου 
(Άμφισσα – Επιχειρηματίας): Υπάρ-
χει πρόβλημα με το νερό και, μάλιστα, 
σοβαρό, πολύ σοβαρό. Το καταλα-
βαίνεις με πολλούς τρόπους είτε 
από τη μυρωδιά του είτε από το 
φίλτρο που του βάζουμε και βλέ-
πουμε ύστερα τι έχει κατακρατή-
σει μέσα του... Επίσης, πολύ συχνά 
έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα 
δυσεντερίας και γαστρεντερίτιδας 
στην Άμφισσα! Δεν δείχνει κάτι αυτό; 
Έτσι, πολλοί συμπολίτες μας αναγκά-
ζονται και πηγαίνουν στις πηγές, για 
να προμηθευτούν το νερό, ενώ αρκε-
τοί άλλοι καταφεύγουν στην πιο εύκο-
λη λύση των εμφιαλωμένων… Οι πιο 
πολλοί δημότες θεωρούν ότι οι πηγές 
και οι γεωτρήσεις είναι αξιόπιστες, γι΄ 
αυτό και τις προτιμούν από το νερό 
της βρύσης. Ο κόσμος πηγαίνει και 

παίρνει νερό από εκεί που ξέρει, από 
εκεί που εμπιστεύεται. 

Έβαλα μηχάνημα με νερό
Αναστασία (Άμφισσα – Επιχει-
ρηματίας): Στην οικογένειά μας δεν 
πίνουμε καθόλου νερό από τη βρύ-
ση! Παίρνουμε από τις γύρω περιο-
χές, από τα βουνά, από τις πηγές, και, 
πιο συγκεκριμένα από το Προσήλιο, 
ενώ αγοράζουμε και πολλά εμφιαλω-
μένα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορεί-
τε και εσείς να δείτε, έχω βάλει στην 
επιχείρησή μου μηχάνημα με νερό, 
που μου το προμηθεύει μια εταιρεία, 
και δεν τολμάω καθόλου να πιω από 
το νερό της βρύσης! 

Δεν θα βγάλετε την άκρη,  
όσο και να ψάξετε!

Κοιτάξτε, η καταγωγή μου είναι 
από την Πάτρα. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια είμαι εδώ, αφότου παντρεύτη-
κα. Δηλαδή, δεν είμαι ντόπια, για να 
ξέρω τι προβλήματα υπήρχαν και πιο 
πριν από τα πέντε χρόνια που ζω στην 
Άμφισσα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, 
λοιπόν, και χάρη στο ραδιόφωνο 
και, ιδίως, τον Γαλαξία FM, που 
βάζω περιοδικά και ακούω, πλη-
ροφορούμαι πολύ άσχημα πράγ-
ματα σχετικά με το πόσιμο νερό… 
Τώρα, δεν ενδιαφέρονται; Χρωστάει 
πάρα πολλά χρήματα ο δήμος, οπότε 
δεν μπορεί να κάνει έργα; Δεν ξέρω 
τι φταίει, αγνοώ, για να σας πω τη 
«μαύρη» μου αλήθεια! Αν και νομίζω 
πως δεν θα βγάλετε άκρη, δεν θα βρεί-
τε την αλήθεια, όσο κι αν το ψάξετε! 
Καταρχάς, δεν έχουμε λάβει καμία 
καθησυχαστική ανακοίνωση από 
τον δήμο! Απολύτως καμία! Ούτε 
που τους νοιάζει! Αυτό δεν σας 
λέει κάτι;

Όποτε πιάνει μπόρα, το νερό 
κατεβαίνει ποτάμι!

Για να καταλάβετε, σε ό,τι αφορά 
εμένα, τουλάχιστον, τα όσα συζητά-
με τώρα ή μου επισημαίνετε εσείς για 
το πόσιμο νερό, έρχονται, δυστυχώς, 
.…δεύτερα. Εδώ μπροστά, αν κοιτά-
ξετε, έξω ακριβώς από το κατάστημά 
μου, όταν θα πιάσει μπόρα, το νερό 
κατεβαίνει ποτάμι. Οι δύο επιχειρη-
ματίες που εργαζόμαστε εδώ και 
έχουμε τα μαγαζιά μας δίπλα – 
δίπλα, έχουμε πάει πολλές φορές 
στο Δημαρχείο -όπως και πολλοί 
άλλοι επιχειρηματίες, φυσικά- με 
παράπονα, μπας και κάνουν κάτι, 
το οτιδήποτε, να μην μας πνίξουν 
τα νερά! Και επειδή δεν βγάζαμε 
άκρη, όπως σας είπα, κάναμε κατα-
σκευές δικές μας, με την καθοδήγη-
ση κάποιων αλουμινάδων, και βάλα-
με στην είσοδο των καταστημάτων 
μας μπροστά ένα πράγμα, σαν πόρ-
τα φανταστείτε, για να μην πλημμυ-
ρίσουμε. Επίσης, εγώ κι ο σύζυ-
γός μου φέρνουμε τα αυτοκίνητά 
μας και τα παρκάρουμε πάνω στο 
πεζοδρόμιο, επιστρατευόμαστε, με 
άλλα λόγια, για να κόψουμε κάπως 
το νερό και να μην πετάγεται και 
μπαίνει όλο εδώ από κάτω, στη 
χαραμάδα αυτή! 

Χρεωνόμαστε εμείς, επειδή του 
δημάρχου… «δεν του καίγεται 
καρφάκι»!

Για την ακρίβεια, θα χρεωθώ 
250 ευρώ και εγώ και ο ιδιοκτή-
της του μαγαζιού, για να βάλουμε 
ένα ρολό, επειδή ο δήμαρχος δεν 
κάνει τίποτα. Αυτά τα λεφτά όλα τα 
βάζουμε από την τσέπη μας, φυσικά! 
Και του δημάρχου, απ’ την άλλη, δεν 
του καίγεται καρφάκι! Είτε για τη μια 

περίπτωση, του πόσιμου νερού που 
συζητήσαμε, είτε για την άλλη. Πιστέψ-
τε με! Ο Δήμαρχος δεν βοηθά ουσια-
στικά τον κόσμο. Και είμαστε πολλοί 
οι επιχειρηματίες που έχουμε παρεμ-
φερή παράπονα, όχι μόνο εγώ και η 
επιχειρηματίας δίπλα! 

Όποτε πιάνουν έντονα καιρικά 
φαινόμενα, ζούμε με τον φόβο 
της καταστροφής…

Ο δρόμος εδώ έξω, ο κεντρικός, 
λέγεται λεωφόρος Σαλώνων. Αυτό με 
τον χείμαρρο που σας ανέφερα είναι, 
κατά τη γνώμη μου, το νούμερο ένα 
πρόβλημα, γιατί πλημμύρισαν κι άλλα 
καταστήματα και θα ξαναπλημμυρί-
σουν πάλι. 

Επίσης, εμείς εδώ το σώσαμε το 
κατάστημά μας, μία φορά έχουμε 
πλημμυρίσει μόνο εδώ και δύο χρό-
νια, όμως άλλα καταστήματα έχουνε 
πλημμυρίσει και δυο και τρεις και 
τέσσερις φορές!

 Δεν ενδιαφέρονται για ένα απλό 
πράγμα…Η δίπλα κοπελιά έπαθε μεγά-
λη ζημιά, η αλήθεια να λέγεται, αλλά 
ήρθε η ασφαλιστική της, έκανε κατα-
μέτρηση, της δόθηκε αποζημίωση, το 
έφτιαξε το μαγαζί της. Εγώ, όμως, 
δεν είμαι ασφαλισμένη και ό,τι 
πλήρωσα, το έβαλα από την τσέ-
πη μου... Λένε ότι τα φρεάτια τα είχα-
νε ξεβουλώσει. 

Δεν μπορώ να σας το αποδεί-
ξω αυτό…Για μένα ίσως φταίει ότι ο 
δρόμος είναι παλιός, πολύ πρέπει να 
είναι τουλάχιστον από το 1960 - 70, 
αν δεν κάνω λάθος! Κατά τη γνώμη 
μου, πρέπει να κατέβει ο δρόμος, 
να ανέβουν κι άλλο τα πεζοδρό-
μια, γιατί σε κάθε έντονο καιρικό 
φαινόμενο τρέμει το φυλλοκάρδι 
μας! Όποτε πιάνουν έντονα καιρι-
κά φαινόμενα, ζούμε διαρκώς με τον 
φόβο της καταστροφής και μόνο στη 
δουλειά δεν έχουμε το μυαλό μας…

Μπορεί να μην είναι τέλειο το 
νερό, είναι, όμως,… κανονικό!
Ιωάννης Κουλός (Άμφισσα - Επι-
χειρηματίας): Έχουμε ένα πρόβλη-
μα με το πόσιμο νερό, μην λέμε ό,τι 
θέλουμε, αλλά δεν έχει γίνει δα και η 
καταστροφή που περιγράφετε! Το νερό 
πίνεται, όλος ο κόσμος το πίνει! Προ-
σέξτε, εγώ πίνω από τη βρύση παρότι 
παίρνω και από την πηγή… Αν, όμως, 
χρειαστώ και επείγομαι, θα πιω -χωρίς 
δεύτερη σκέψη- από τη βρύση! Είναι 
και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου 
το πρόβλημα με το νερό είναι ακόμη 
πιο τραγικό… Τ

ο νερό μας μπορεί να μην είναι 
τέλειο, είναι, όμως, κανονικό! Και δεν 
είναι μες τα όρια! Μην ακούτε τα 
ψέματα που διαδίδουν! Είναι πιο 
κάτω από τα όρια! Εγώ πίνω από τη 
βρύση κανονικά. Θα πάω να πάρω 
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εμφιαλωμένο, μόνο όταν το νερό 
της βρύσης κοπεί για κάποιον 
λόγο... Έχουμε το καλύτερο νερό. 
Οι πηγές της Άμφισσας φημίζονται, 
άλλωστε! Απλώς σε άλλες πηγές μπο-
ρεί το νερό να είναι στη γεύση λίγο 
πιο βαρύ, αν μου επιτρέπεις να στο 
αποδώσω λαϊκά, και σε άλλες λιγότε-
ρο… Όμως, όποια και να είναι η υφή 
και η γεύση του, είναι πολύ καλό και 
πολύ καθαρό! 

Αν υπήρχε και η παραμικρή 
υποψία, θα άφηνα τα παιδιά 
μου να το πιουν;

Από την πηγή το νερό είναι φρε-
σκότατο, αλλά και από τη βρύση μπο-
ρείς να το πιεις! Φανταστείτε ότι εγώ 
πίνω και ένα και δύο ποτήρια από το 
δίκτυο! Δεν θα κάτσω, δηλαδή, να 
σκεφτώ να μην πιω, μήπως και 
τυχόν οι φήμες που διαδίδουν 
ότι είναι χάλια, ευσταθούν. Μα, 
αν ήταν χάλια, πείτε μου, δεν θα 
είχε πάει ένας σωρός κόσμος στο 
νοσοκομείο; Σίγουρα έχουμε ανά 
περιόδους προβλήματα, αλλά το νερό 
μας πίνεται! Δίνω άφοβα και στα παι-
διά μου! Αν είχε κάτι, αν υπήρχε υπο-
ψία για κάτι, το παραμικρό, τι λέτε, 
θα έδινα στα παιδιά μου να πιουν 
ένα δηλητήριο; Από την πηγή, ναι, 
σίγουρα παίρνω! Όμως, στην ανύπο-
πτη στιγμή που θα χρειαστώ νερό, θα 
πιω και από τη βρύση. Το ξαναλέω: 
Έχουμε καλό νερό! Πάει και τελείω-
σε! Όλα τα άλλα… 

Δεν μπορώ να δεχτώ  
ότι ο δήμος δεν έχει εικόνα  
του προβλήματος

Ιωάννης Φιλιππίδης (Ιτέα - Παρα-
θεριστής): Δεν θεωρώ το πόσιμο 
νερό καλό. Γι’ αυτό και παίρνω εμφι-
αλωμένο νερό. Επίσης, τώρα τελευ-
ταία, έχω βάλει από τα μηχανήμα-
τα εκείνα που καθαρίζουν το νερό 

με φίλτρο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι 
ο δήμος δεν έχει εικόνα ή δεν γνω-
ρίζει τα περί ακαταλληλότητας του 
νερού! Δεν μπορεί να μην τα γνω-
ρίζει! Όπως, φυσικά, δεν μπορώ και 
να ξέρω γιατί δεν έχει λύσει το πρό-
βλημα αυτό τόσα χρόνια! Ίσως το 
νερό που έρχεται από τον Μόρνο 
να είναι τέτοιο, που να μην μπο-
ρεί ο δήμος να κάνει τίποτα, δηλ. 
να πέφτουν κι άλλα νερά μέσα σε 
αυτό και να αλλοιώνουν την ποι-
ότητά του! Πάντως, δεν είναι καλό 
το νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο... 
Το γιατί δεν το διορθώνουν, είναι 
ένα καλό ερώτημα. Δεν είμαι μέσα 
στον δήμο για να σας δώσω μια 
επαρκή και τεκμηριωμένη απά-
ντηση… Πάντως το νερό τους δεν 
είναι καλό! Γι’ αυτό και αναγκάζομαι 
και βάζω φίλτρα , να αγοράζω εμφια-
λωμένα κ.λπ. γιατί τον πιο πολύ και-
ρό μένω στην Αθήνα και δεν μπορώ 
να παρακολουθώ τις προόδους που 
γίνονται ή δεν γίνονται πάνω στο 
θέμα αυτό…

Δυσκολευόμαστε να πιούμε το 
νερό… της Αθήνας!
Ιωάννης Αλεξανδράτος (Ιτέα - 
Αρτοποιός): Καλό νερό έχουμε, δεν 
έχουμε κάποιο σημαντικό πρόβλημα 
με αυτό, μην ακούτε τι διαδίδεται. Το 
νερό μας είναι αρκετά καλό! Για να 
καταλάβετε, όποτε πηγαίνουμε στην 
Αθήνα και προσπαθούμε να πιούμε 
από το νερό της, δυσκολευόμαστε! 
Τότε αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά 
του νερού, που πίνουμε εμείς εδώ, με 
το νερό της Αθήνας… Παρόλο που η 
Αθήνα υδρεύεται από εδώ πέρα! Κοι-
τάχτε, για μένα λένε πολλά ψέματα. 

Εμείς είμαστε αρτοποιοί και 
φτιάχνουμε -χρόνια ολόκληρα!- 
ψωμιά και άλλα παρασκευάσμα-
τα… Άρα, τι καταλαβαίνετε; Και 
φανταστείτε ότι το νερό είναι για 
εμάς, τους φουρναραίους, το σπου-

δαιότερο αγαθό… Ο δήμος κάνει ό,τι 
μπορεί, κατά καιρούς μας ενημερώνει 
για την ποιότητά του, αλλά αυτό που 
πιο πολύ θα έπρεπε να μας απασχολεί 
είναι το πρόβλημα με τις σωληνώσεις, 
επειδή είναι αμιαντοσωλήνες. Όμως, 
εγώ δεν είμαι ειδικός, για να εκφέ-
ρω γνώμη πάνω σε ένα τέτοιο θέμα... 

Τι δουλειά έχουμε εμείς  
με το Χρισσό;

Δεν υπάρχουν κολοβακτηρίδια 
και τέτοια… Εγώ νομίζω πως όλα 
αυτά είναι προϊόντα της φαντασίας 
τους! Δεν νομίζω ότι ισχύουν τέτοια 
πράγματα… Το νερό είναι ωραιότατο 
και πεντακάθαρο… Μια φορά έγινε 
μια βλάβη εδώ, στο υδραγωγείο, και 
το νερό είχε μέσα σκουριά… Εδώ και 
κανά πεντάμηνο - εξάμηνο περίπου… 

Ωστόσο, διορθώθηκε… Γιατί εμείς 
εδώ το βλέπουμε το νερό, διαρκώς το 
παρακολουθούμε! Μάλιστα, έχουμε 
και ειδικά μπετόνια, τα οποία επι-
στρατεύουμε, ιδίως σε περιπτώσεις 
που γίνει καμιά στραβή… Τα γεμί-
ζουμε από πηγή, από τις γεωτρήσεις, 
που λένε, γιατί τα νερά του Παρνασ-
σού είναι πολύ καλά… Στο Χρισσό, 
όπου βρήκανε κολοβακτηρίδια στους 
βόθρους του χωριού και τέτοια, εκεί 
έχουνε βάλει ταμπέλες «μην πίνετε 
νερό»! Εμείς, όμως, τι δουλειά έχου-
με με το Χρισσό; 

Εμείς έχουμε το δικό μας υδρα-
γωγείο, παίρνουμε από τις υπώ-
ρειες του Παρνασσού το νερό μας, 
ωραίο νεράκι, ευλογία Θεού! Και 
εκείνη τη φορά που μύρισε η θάλασ-
σα της Ιτέας, αυτοί το κάνανε μείζον 
θέμα, Ανατολικό ζήτημα! Δεν έχου-
νε με τι να ασχοληθούνε, φαίνεται… 

Ο κόσμος ρίχνει 
στις αποχετεύσεις του  
ό,τι του έρχεται!

Να, προχθές, βούλωσε ο βιολογικός, 
κάτι ρίξανε οι ηλίθιοι μέσα στις σωλη-

νώσεις, ό,τι του έρχεται του κοσμάκη 
το ρίχνει στις αποχετεύσεις του, οπό-
τε αυτά κάποια στιγμή θα φτάσουν 
και στις σωληνώσεις του δικτύου και 
θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλή-
ματα! Να ξέρετε ότι μόνο τα οργανι-
κά λύματα βιοδιασπώνται, τα ανόρ-
γανα με τίποτα! Άμα ο άλλος ρίχνει 
μέσα στη λεκάνη του σερβιέτες, τότε 
τι περιμένεις; Πάει, βουλώσανε μετά 
οι κινητήρες. Και τι δεν βρήκανε ότι 
είχανε μέσα! Δεν καταλαβαίνετε τι 
είχανε; Και επειδή το αντλιοστάσιο 
είναι στο κέντρο της πόλης, δημιουρ-
γήθηκε όλη αυτή βαβούρα… Εκπλήσ-
σομαι πώς ορισμένοι παίρνουν την 
τρίχα και την κάνουν τριχιά…

Όποτε το νερό ξανάρχεται, μετά 
από κάποια διακοπή, είναι μες 
τη λάσπη
Χρήστος Πεχλιβανίδης: (Ιτέα - 
Επιχειρηματίας με στεγνοκαθα-
ριστήριο): Το νερό στην Ιτέα είναι 
μια χαρά, πίνεται, δεν έχει κάτι σοβα-
ρό, πάντα έχουμε νερό και, μάλιστα, 
καλής ποιότητας… Δεν υπάρχει, θεω-
ρώ, κάποιο ανησυχητικό πρόβλημα… 
Μόνο στην Κίρρα ακούγονται πολ-
λά προβλήματα, δεν τα έχω δει με τα 
μάτια μου, αν και, φυσικά, δεν έχω 
λόγο να μην πιστέψω αυτά που λένε! 

Δεν έχει λόγο να πει ο κόσμος ψέμα-
τα… Το νερό, άλλωστε, είναι βασικό 
αγαθό για την επιβίωσή του… Αυτό 
που θα είχα εγώ να προσάψω 
στον δήμο είναι ότι δεν ενημε-
ρώνει κανέναν, αν συμβεί κάποιο 
έκτακτο πρόβλημα, και σας το λέω 
αυτό, επειδή εγώ το ζω «από πρώ-
το χέρι», γιατί έχω μηχανήματα 
με νερό, οπότε παθαίνω συνέχεια 
ζημιές, επειδή δεν μας ειδοποιούν 
ότι θα διακοπεί το νερό, και, έτσι, 
καίγονται οι ασφάλειες, καίγεται 
το ένα, καίγεται το άλλο, κ.λπ…. 
Δεν κόβεται βέβαια συχνά, ευτυχώς, 
απλά, μόλις κόβεται και ξανάρχεται, 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 21#103 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

είναι όλο λάσπη, και αυτό δημιουρ-
γεί προβλήματα και στα φίλτρα και 
στα μηχανήματα, οπότε εμείς, ως 
κατάστημα, παθαίνουμε τότε σημα-
ντικές ζημιές. 

Ο Καλλικρατικός δήμος μάς 
πήγε πολύ πίσω

Γενικώς, όμως, στην Ιτέα δεν έχου-
με πρόβλημα. Πίνουμε άφοβα το νερό 
μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μυρω-
διά που αναδύεται από τη θάλασσα, 
αυτό συμβαίνει μία στις τόσο! Τώρα, 
φερειπείν, είναι πάρα πολύ καθαρή, 
όσα δείγματα και να έχουνε πάρει, η 
θάλασσα δείχνει ότι είναι καθαρή! Σε 
ό,τι αφορά τον βιολογικό καθαρισμό, 
αυτός δουλεύει κανονικά… Κι αν δια-
κόπτεται πού και πού το νερό, κάποια 
ζημιά θα έχει πάθει το δίκτυο, κάποιος 
σωλήνας θα έχει σπάσει, εντάξει αυτά 
είναι στο πρόγραμμα, συμβαίνουν… 
Κοιτάξτε, όλα έχουν μια εξήγηση…Η 
Ιτέα είναι μια πόλη που αναπτύσ-
σεται διαρκώς στη Φωκίδα, δεν 
υπάρχει άλλη πόλη με τη δυναμι-
κή της Ιτέας, για να αναπτυχθεί 
όσο αυτή… Εμάς εδώ, και λόγω των 
Δελφών και λόγω της παραλίας που 
έχουμε αλλά και του λιμανιού μας, το 
οποίο προσελκύει πάμπολλους τουρί-
στες, ο Καλλικρατικός δήμος, μας πήγε 
πολύ πίσω. Και σας το λέω αυτό διότι 
η Ιτέα ήταν ένας δήμος που δεν 
χρώσταγε πουθενά τίποτα, ήταν 
πάντα καθαρός σε όλα του, ενώ 
όλοι οι άλλοι δήμοι ήταν βουλιαγ-
μένοι στα χρέη και, αναγκαστικά, 
όταν έγινε ένας ο δήμος, όλα τα 
έσοδα της Ιτέας διαμοιραστήκανε 
μέσω όλων των δήμων… Και έτσι 
σταμάτησαν να γίνονται έργα στην 
Ιτέα και η πόλη μας έμεινε στάσιμη, 
βάλτωσε…τα τελευταία δέκα χρόνια! 
Σκεφτείτε ότι μεγάλο πρόβλημα για 
εμάς συνιστά και η «Αλουμίν»... 

Δεν μπορούμε να 
μαγειρέψουμε με αυτό το νερό!
Γιώργος (Κίρρα – Δημότης - Συντα-
ξιούχος): Είναι δράμα η κατάσταση. 
Δεν πίνεται με τίποτα το νερό μας! 
Όλοι έχουμε μηχάνημα που καθα-
ρίζουμε το νερό. Δεν μπορούμε ούτε 
να μαγειρέψουμε με αυτό του δικτύ-
ου... Το πλύσιμο εντάξει, κουτσά – 
στραβά γίνεται, μικρό το κακό, αλλά 
με το φαγητό τι κάνεις; Είναι δρά-
μα… Έχουμε μπλεξίματα μεγάλα με 
τον δήμο… Καθώς μπήκε ο Καπο-
δίστριας, ενωθήκαμε, και μαλώ-
νει ο ένας με τον άλλονε, σαν τα 
κοκόρια, ποιος θα βγάλει πρώτος 
το μάτι του άλλου! Γιατί να φτιά-
ξουμε αυτό, γιατί να φτιάξουμε 
το άλλο; Είναι πολλά τα προβλή-
ματα εδώ, γι’ αυτό σας λέω, αφή-
στε το, δεν μπορεί να συνεννοη-
θεί κανείς με κανέναν… 

Εμείς εδώ 
 είμαστε…Τζιχάντ!
Κύριος Κούτσος (Κίρρα – Επι-
χειρηματίας με σούπερ μάρκετ): 
Έχουμε πρόβλημα εδώ με το απο-
χετευτικό, μας κοροϊδεύουνε δέκα – 
δεκαπέντε χρόνια τώρα, κάποιο έργο 
της προκοπής δεν έχει γίνει ακόμη… 
Ρίχνουν απόβλητα από το Χρισσό και 
απ’ τους Δελφούς, από τα ελαιοτριβεία 
απάνω, κάθε χρόνο ρίχνουνε, και το 
καλοκαίρι αλλά, ειδικότερα τον χει-
μώνα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα… Το 
νερό δεν πίνεται… Πώς να σας το πω; 
Πέρυσι το είχανε βγάλει ακατάλληλο, 
για μήνα και! Ενώ οι άλλοι παίρνου-
νε από τον Μόρνο, εμείς παίρνουμε 
νερό από γεώτρηση… Καταλαβαίνετε… 
Ξέρετε τι είμαστε εμείς εδώ; Τζιχάντ 
είμαστε… Με ακούτε τι σας λέω; Τζι-
χάντ! Ενώ δικαιούμαστε να παίρ-
νουμε νερό από τον Μόρνο, το 
παίρνουμε… από γεώτρηση! Άλλο 
νερό πίνουνε αυτοί, άλλο εμείς! 
Ενώ δικαιούμαστε να παίρνουμε 
νερό από τον Μόρνο, το παίρνου-

νε και το δίνουνε σε άλλους… Δεν 
ξέρω τι γίνεται με εμάς, με το νερό, 
πάντως δεν έχουμε το ίδιο νερό με 
τους γείτονες, έχουμε σοβαρό πρό-
βλημα, συν ότι σκάβουμε μια δεκαε-
τία τώρα για αποχέτευση και καταλα-
βαίνεις ότι, όταν γίνεται μία εκσκα-
φή, για μια εβδομάδα, μην σου πω 
για δέκα μέρες το λιγότερο, το νερό 
γίνεται λάσπη μετά… 

Αν το νερό μας ήτανε καλό, 
θα ξοδευόμασταν εμείς στα 
εμφιαλωμένα;

Αναγκαζόμαστε και πίνουμε νερά-
κι από τα εμφιαλωμένα. Και οι πηγές 
εξυπηρετούν, σίγουρα, αλλά είναι ψηλά 
απάνω στις ελιές, στον ελαιώνα, και 
οι γεωτρήσεις αυτές μπλέκονται με το 
δίκτυο, και μολύνεται το νερό αυτό, 
υπάρχει πρόβλημα με αυτό, ίσως διότι 
έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας 
από κάτω… Σας λέω ότι πέρυσι, που 
ξεσηκώθηκε ο κόσμος, πήραν δείγ-
ματα, τα εξετάσανε και μας είπανε 
για κανά δυο μήνες να μην πίνουμε 

νερό από τη βρύση, γιατί είναι ακα-
τάλληλο… Εξάλλου, αν ήταν πράγμα-
τι καλό, θα θέλαμε εμείς να ξοδευό-
μαστε και να αγοράζουμε εμφιαλω-
μένα; Μας δουλεύουνε; Παλιά, εδώ 
κοντά υπήρχε μια ιαματική πηγή 
και ερχότανε ο κόσμος και έπινε 
νερό. Το νερό ήτανε άλλο πράγ-
μα, καθαρίζανε τα πάντα μέσα… 
Όπως πας για Δεσφίνα, υπάρχει 
στον δρόμο απάνω ο Άγιος Ιωάν-
νης…Από εκεί ξεκινάει ένα μονοπά-
τι που στα 200-300 μέτρα σε βγάζει 
στην πηγή μέσα.. Οι δήμαρχοι όλοι 
προεκλογικά υπόσχονται ότι θα αξι-
οποιήσουν αυτή την ιαματική πηγή, 
μας το υπόσχονται κάθε τετραετία, 
αλλά, φυσικά, στο τέλος, τίποτα δεν 
κάνουν! Δεν έχει γίνει καμία απολύ-
τως αξιοποίηση! 

Το χωριό μας είναι μεγάλο,  
δεν είναι για να παίζεις  
με τα θέματα αυτά!
Αντρέας Τουλιάτος: (Κίρρα - Επι-
χειρηματίας με καφενείο): Εγώ δίνω 
νερό στους πελάτες μου από το νερό 
του δήμου. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω 
με αυτό το νερό, δεν βάζω εμφιαλω-
μένο. Έχουν έρθει και από τον δήμο 
πολλές φορές και παίρνουν δείγματα, 
όπως κάνετε και εσείς τώρα. 

Μας λένε ότι είναι καλά τα νερά. 
Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, 
για να σας πω επακριβώς και να σας 
διαφωτίσω… Εγώ έχω τριάντα χρό-
νια που είμαι εδώ, από το 1990, 
κάθε μέρα… Από το νερό αυτό δίνω 
κάθε μέρα στους πελάτες μου, για να 
μην λέω ψέματα… Αν το νερό παρου-
σιάσει κάποιο πρόβλημα, καταρχάς, 
μας ειδοποιούνε… Έρχονται εδώ πολ-
λές φορές τα παιδιά από τον δήμο και 
κάνουνε μετρήσεις… Βγάζουνε ανα-
κοίνωση, τα πάντα… Το χωριό είναι 
μεγάλο, καταλάβατε; Δεν είναι για να 
παίζεις με τα θέματα αυτά!
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1 1328 Άμφισσα. Οδός Λιανοπούλου. Κατάστημα Υαλοπίνακες Τζαμζης. 1 0 0 0

2 1329 Άμφισσα. Πλατεία. Οδός Κανάτα Β και Λεωφόρος Σαλώνων. 0 0 0 0

3 1330 Άμφισσα. Πλατεία Ησαΐα. Ζαχαροπλαστείο. 1 0 0 0

4 1331 Άμφισσα. Λεωφόρος Σαλώνων. Δικαστικό Μέγαρο. 0 0 0 0

5 1332 Ιτέα. Ε. Ο. Ιτέας – Άμφισσας και Μεταμορφώσεως. Βενζινάδικο. 2 0 0 0

6 1333 Ιτέα. Γωνία οδός Ακτή Ηρώων και Αθ. Διάκου. 3 2 2 0

7 1334 Ιτέα. Οδός Αθ. Διάκου και Ευθυμίου. 0 0 0 0

8 1335 Ιτέα. Οδός Μεταμορφώσεως και Γ. Καραϊσκάκη. Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος. 0 0 0 0

9 1336 Ιτέα. Οδός Καραϊσκάκη και Μιχαλόπουλου. Απέναντι το 1ο Σχολείου. 2 2 0 0

10 1337 Κίρρα. Οδός Αγ. Ιωάννου και Πολυκάμπου. Δίπλα Παιδική Χαρά . 0 0 0 0

11 1338 Κίρρα. Οδός Πλάτη. Εκκλησία Αγ. Νικολάου. Κοντά Ταβέρνα «ο Φάρος» 0 0 0 0

12 1339 Κίρρα. Οδός Αγίου Ιωάννου και Πλάτη. 0 0 0 0

13 1340 Κίρρα. Οδός Δ. Κένεδι και Παναγιάς. Εκκλησία 0 0 0 0

14 1341 Κίρρα. Οδός Αγ. Νικολάου και Κρίσσης 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 
39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0 0 0 0

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης, από Άμφισσα, Ιτέα, Κίρρα στις 23/10/2018.
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«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ: Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι στην Άμφισσα, αλλά περισσότερο στην Ιτέα, το νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης είναι προβληματικό και επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.  Προσοχή, λοιπόν, ιδιαίτερα για τα παιδιά!».
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Τους τελευταίους μήνες 
έως και σήμερα, συνε-
χή είναι τα προκλητικά 

περιστατικά όπου Τουρκικές 
μηχανότρατες εντοπίζονται 
να ψαρεύουν στα ελληνικά 
νερά, όχι απλώς παραβιάζο-
ντας την οριογραμμή, αλλά 
βαθιά μέσα στο Αιγαίο, προ-
σεγγίζοντας ακόμα 100 μέτρα 
από τα ελληνικά νησιά. Αυτές 
οι παραβιάσεις γίνονται, όχι 
μόνο κατά τη διάρκεια της 
νύχτας αλλά ακόμα και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, 
κοντά σε τουριστικές περιο-
χές, όπως καταγράφηκαν τις 
περασμένες ημέρες από το 
ερευνητικό σκάφος του Ινστι-
τούτου Θαλάσσιας Προστα-
σίας Αρχιπέλαγος, ανάμεσα 
στην Πάτμο και τους Αρκιούς!

Περισσότερο προκλητι-
κή από τη στάση των μεγά-
λων τουρκικών αλιευτικών, 
θεωρούμε την αδιαφορία και 
ανεπάρκεια των ελληνικών 
αρχών, δεδομένου ότι παρό-
λες τις επανειλημμένες καταγ-
γελίες που λαμβάνουν καθη-
μερινά από πολίτες, αλιείς, 
τουριστικά σκάφη και από 
το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, 
επί μήνες δεν είναι σε θέση 
να απωθήσουν τα τουρκικά 
αλιευτικά από τα ελληνικά 

χωρικά ύδατα.
Αξιοσημείωτα είναι όμως 

και τα πολυάριθμα περιστα-
τικά όπου Έλληνες ψαράδες 
καταγγέλλουν στις λιμενικές 
αρχές την παράνομη δραστη-
ριότητα των τουρκικών αλιευ-
τικών, αλλά τελικά καταλήγουν 
να είναι οι ίδιοι υπόλογοι και 
στόχος ελέγχων, αντί να αξιο-
ποιούνται οι πληροφορίες που 
προσφέρουν για την αντιμε-

τώπιση αυτών των παραβιά-
σεων από τα τουρκικά σκάφη.

Οι τουρκικές μηχανότρα-
τες παραμένουν επί μήνες στα 
ελληνικά νερά και επιστρέ-
φουν στην Τουρκία μόνο για 
να εκφορτώσουν την ψαριά 
τους. 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε 
μία εποχή όπου τα αντίστοι-
χα ελληνικά αλιευτικά απα-
γορεύεται να ψαρεύουν, ενώ 

οι Έλληνες παράκτιοι αλιείς 
της περιοχής, με δυσκολία 
επιβιώνουν ψαρεύοντας τα 
ήδη υπεραλιευμένα ιχθυα-
ποθέματα.

Παράνομες 
μηχανότρατες

Σε όλες τις προσεγγίσεις 
προς τις παράνομες μηχα-
νότρατες από το ερευνητικό 
σκάφος του Ινστιτούτου Αρχι-
πέλαγος δεχόμαστε απειλές 
και προσβλητικές χειρονομί-
ες, αλλά και την αίσθηση ότι 
χρόνο με το χρόνο επεκτείνε-
ται το «κεκτημένο τους δικαί-
ωμα» να ψαρεύουν στα ελλη-
νικά νερά. 

Με τον τρόπο αυτό δημι-
ουργούνται επικίνδυνα προη-
γούμενα που μας προβλημα-
τίζουν ιδιαίτερα, καθώς εάν 
οι κρατικές αρχές δεν είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν 
τέτοια προκλητικά περιστατικά 
κατά τους θερινούς μήνες, τι 
πρέπει να περιμένουμε όταν 
θα επικρατούν οι δύσκολες 
καιρικές συνθήκες του χειμώ-
να, σε ένα Αιγαίο που εγκα-
ταλείπεται, μόλις αναχωρή-
σουν οι τελευταίοι επισκέπτες.

Για την επίλυση αυτού 
του προβλήματος, πρέπει να 

ληφθούν οι κατάλληλες απο-
φάσεις σε κεντρικό επίπεδο, 
για το ποια είναι η εθνική μας 
πολιτική σε αυτό το σημαντι-
κό χρόνιο πρόβλημα, το οποίο 
δεν αφορά ένα μεμωνομένο 
περιστατικό στην περιοχή της 
Πάτμου, αλλά παρατηρείται 
τακτικά σε όλη την ανατολι-
κή ακτογραμμή του Αιγαίου. 

Δεδομένου ότι δεν πρό-
κειται για πτήσεις πάνω από 
τον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά 
για μία ξεκάθαρη κλοπή των 
φυσικών μας πόρων και κατα-
στροφή των αλιευτικών μας 
πεδίων, η ανοχή αυτής της 
κατάστασης πιθανώς να έχει 
και άλλες προεκτάσεις!

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλα-
γος κάνει μία μεγάλη προ-
σπάθεια τα τελευταία χρόνια 
για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος που εξελίσσε-
ται στις ελληνικές θάλασσες 
με τεράστιο κόστος στα αλι-
ευτικά αποθέματα και κατα-
στροφή των θαλάσσιων οικο-
συστημάτων.

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει εδώ και δέκα χρόνια 
της τακτική αυτή των Τούρ-
κων αλλά και την αδράνεια 
των Ελληνικών αρχών. Οι 
«Έλληνες» τι κάνουν;

Τουρκικές Μηχανότρατες Αλιεύουν επι Μήνες στα Ελληνικά Νερά! 

Προκλητική και η Αδιαφορία  
των Ελληνικών Αρχών
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Τους τελευταίους μήνες 
καταγράφεται στις 
ελληνικές θάλασσες 

μία νέα σημαντική απειλή, 
που αυτή τη φορά κινδυνεύ-
ει να αφανίσει άλλο ένα προ-
στατευόμενο θαλάσσιο είδος 
– την Πίννα (Pinna nobilis): 
το μεγαλύτερο δίθυρο στη 
Μεσόγειο που φτάνει και τα 
1,2 μέτρα σε μήκος. Καθώς η 
Πίννα αντιμετωπίζει πολυά-
ριθμες ανθρωπογενείς απειλές 
(παράνομη αλιεία, καταστρο-
φή οικοτόπων κ.α.), πρόσφα-
τα ήρθε να προστεθεί και μία 
νέα, ακόμα μεγαλύτερη απει-
λή: η έξαρση του παράσιτου 
Haplosporidum pinnae. Το 
παράσιτο αυτό εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά στις ακτές 
της Ισπανίας το 2016 και 
έχει ήδη εξαλείψει ολόκλη-
ρους πληθυσμούς Πίννας στη 
δυτική Μεσόγειο.

Στις ελληνικές θάλασσες 
η μαζική θνησιμότητα πλη-
θυσμών Πίννας ξεκίνησε να 
παρατηρείται το φετινό καλο-
καίρι. Σε περιοχές του βορεί-
ου Αιγαίου έχει ήδη αφανι-
στεί περισσότερο από το 90% 
πληθυσμού, ενώ αναφορές για 
μαζική θνησιμότητα υπάρχουν 
σε πολλές άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. Ευτυχώς μέχρι στιγ-
μής εντοπίζονται ακόμα υγι-
είς πληθυσμοί του είδους στα 
βόρεια Δωδεκάνησα.

Αν και δεν έχει εξακρι-
βωθεί ακόμη το πώς εμφα-
νίστηκε το Haplosporidum 
pinnae, πιθανολογείται ότι 
η παρουσία κάποιου ξενικού 
είδους μπορεί να μετέδωσε το 
παράσιτο στο νερό. Η Πίννα 
δεν διαθέτει κάποια φυσική 
προστασία εναντίον του οπό-
τε είναι πλήρως εκτεθειμένη 
σε αυτό το παράσιτο.

Η Διεθνής Ένωση Προ-
στασίας της Φύσης (IUCN) 
έχει χαρακτηρίσει ως επεί-
γουσα την παρακολούθηση 
και καταγραφή της εξάπλωσης 
του παρασίτου και συντονί-
ζει τη συγκέντρωση των σχε-
τικών δεδομένων στο σύνολο 
της Μεσογείου. Πέραν από 
την παρακολούθηση, προτε-
ραιότητα είναι η ανάπτυξη 
όποιων μέτρων είναι δυνα-
τόν να ανακόψουν αυτό το 
φαινόμενο.

Με στόχο την εκτίμηση 
της έκτασης του φαινομένου 
μαζικής θνησιμότητας Πίνας 
στις ελληνικές θάλασσες, το 
Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος υλο-
ποιεί έρευνα σε συνεργασία 
με το University of the West 
of England, Bristol, τα αποτε-
λέσματα της οποίας καταχω-
ρούνται στη διαμεσογειακή 
βάση δεδομένων της IUCN.

Kαταγραφές 
επιστημόνων

Πέραν από τις καταγραφές 
των επιστημόνων, πολύτιμες 
είναι και οι αναφορές παρα-
τηρήσεων θνησιμότητας Πίν-
νας που αποστέλλονται από 
πολίτες (δύτες, αλιείς, λουόμε-
νους κλπ) από διάφορες περι-
οχές της Ελλάδας. Κάθε νέα 
αναφορά από πολίτες αποτε-
λεί ιδιαίτερα σημαντική πλη-
ροφορία και μπορεί να απο-
στέλλεται στο observations@
archipelago.gr, συνοδευόμενη 
από στοιχεία όπως η τοποθε-
σία, η ημερομηνία, ο αριθμός 
και το μέγεθος των νεκρών 
Πιννών, το βάθος, καθώς και 
σχετικές φωτογραφίες.

Αυτή η νέα απειλή που 
κινδυνεύει να εξαφανίσει για 
πάντα ένα ακόμα προστατευ-
όμενο θαλάσσιο είδος, είναι 
ενδεικτική της έντονης ανθρω-

πογενούς πίεσης που προκα-
λούμε στις θάλασσες και τους 
ωκεανούς. Τις τελευταίες δεκα-
ετίες, ενώ δεν μπορούμε να 
λύσουμε ούτε ένα από τα προ-
βλήματα που έχουμε προκαλέ-
σει στα θαλάσσια οικοσυστή-
ματα, δημιουργούμε ολοένα 
και περισσότερα. 

Είναι προφανές ότι οι 
θάλασσες μας δεν είναι δυνα-
τόν να διαχειριστούν τον 
καταιγισμό απορριμμάτων 
και λυμάτων, που γίνεται σε 
συνδυασμό με την καταστρο-
φή των οικοτόπων, την εντα-

τική αλίευση των ιχθυαποθε-
μάτων και πολυάριθμες άλλες 
επιβαρύνσεις και καταστρο-
φές. Είναι πλέον καιρός να 
σταματήσουμε να αγνοούμε 
το γεγονός ότι οι θάλασσές 
μας είναι ο τελικός αποδέ-
κτης όλων των προβληματι-
κών ανθρώπινων δραστηρι-
οτήτων που προκαλούμε όλοι 
μας σε στεριά και θάλασσα.

Η Πίννα Pinna nobilis
H Πίννα (Pinna nobilis) 

είναι το μεγαλύτερο δίθυρο 
στη Μεσόγειο – φτάνει τα 

1,20 μέτρα σε μήκος. 
Είναι είδος εδραίο στον 

θαλάσσιο πυθμένα (δεν μπορεί 
να κινηθεί) και καθώς τρέφε-
ται φιλτράροντας το θαλασσι-
νό νερό, συμβάλει στη διατή-
ρηση της καθαρότητας των 
παράκτιων νερών. 

Η μέση διάρκεια ζωής της 
είναι τα 20 χρόνια. Συναντά-
ται σε βάθη από 0,5 έως 60 
μέτρα, μέσα ή κοντά σε λιβάδια 
Ποσειδωνίας. Αναπαράγεται 
μόνο μία φορά το χρόνο κατά 
τη διάρκεια λίγων εβδομάδων 
στο τέλος του καλοκαιριού. Η 
Πίννα προστατεύεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικοτό-
πων 92/43, από τη Συνθήκη 
της Βαρκελώνης, καθώς και 
από την Ελληνική Νομοθεσία. 
Κύριοι παράγοντες απειλής 
της Πίννας είναι η παράνο-
μη αλιεία, αλλά και η κατα-
στροφή των οικοσυστημάτων 
όπου ζει λόγω αγκυροβολίας 
ή παράνομης αλιείας με συρό-
μενα εργαλεία.

Καταπολέμηση της 
παράνομης αλιείας

Οι πληθυσμοί της Πίννας 
στην Ελλάδα έχουν μειωθεί 
ανησυχητικά λόγω της παρά-
νομης αλιείας, κυρίως από μη-
επαγγελματίες ψαράδες, αλλά 
και της ευρείας προώθησής 
τους ως έδεσμα gourmet από 
πολλά εστιατόρια. Το Ινστι-
τούτο Θαλάσσιας Προστα-
σίας Αρχιπέλαγος έχει κάνει 
μία μεγάλη προσπάθεια τα 
τελευταία χρόνια για να απο-
δείξει την έκταση αυτών των 
πρακτικών παράνομης αλιεί-
ας και εμπορίας προστατευ-
όμενων ειδών.. 

Αυτή η δράση στοχεύει να 
ενεργοποιήσει διεθνείς οργα-
νισμούς και μηχανισμούς από 
τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσ-
σιων Υποθέσεων της ΕΕ και 
τη Συνθήκη της Βέρνης, με 
στόχο να δοθεί ένα τέλος σε 
αυτή την παράνομη και παρά-
λογη αλιεία.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλοη-
μένα έχει καταγγείλει την 
παράνομη αλιεία με τον 
φόβο να εξαφανισθεί η 
Πίνα. 

Ας βοηθήσουμε όλοι για 
μια σωστή και αντικειμε-
νική ενημέρωση.

Ακόμα ένα είδος παράνομης αλιείας
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Στις ελληνικές θάλασσες 
υπάρχουν εκατοντά-
δες διάσπαρτες μικρές 

παραλίες ωοτοκίας θαλάσσι-
ων χελωνών. 

Σε αυτές κάθε χρόνο 
φωλιάζουν λίγες μόνο χελώ-
νες, ίσως μόνο μία ή λίγο 
περισσότερες. Καθώς όμως 
δεν έχουν αναγνωριστεί ως 
περιοχές ωοτοκίας, οι παραλί-
ες αυτές δεν προστατεύονται, 
αλλά ούτε παρακολουθούνται. 
Συχνά οι πρωτοβουλίες των 
πολιτών που θα εντοπίσουν 
τις φωλιές ή τα νεαρά χελω-
νάκια και θα ειδοποιήσουν 
τους αρμόδιους φορείς, είναι 
καταλυτικές για την προστα-
σία αυτών των χαρισματι-
κών ζώων.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσι-
ας Προστασίας Αρχιπέλαγος, 
παρακολουθεί τα τελευταία 
χρόνια πολλές από αυτές τις 
μικρές παραλίες ωοτοκίας και 
σε συνεργασία με κατοίκους 
και επισκέπτες των νησιών, 
υλοποιεί μία μεγάλη προ-
σπάθεια για τον εντοπισμό 
και την προστασία τους. Έτσι 
και το φετινό καλοκαίρι πολί-
τες από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας, στα νησιά του βορεί-
ου Αιγαίου και της Δωδεκα-
νήσου μας ενημέρωσαν για 
φωλιές χελωνών και ανάλογα 
με την περίπτωση λήφθηκαν 
διάφορα μέτρα προστασίας.

Ένα καλό παράδειγμα 
συνεργασίας ανάμεσα σε 
πολίτες και επιστήμονες

Στα μέσα του καλοκαι-
ριού σε μία ιδιαίτερα πολυ-
σύχναστη παραλία κάτοικοι 
της ΝΔ Σάμου εντόπισαν 3 
φωλιές θαλάσσιων χελωνών 
του είδους Caretta caretta. 
Αυτή ήταν μία από τις πολ-
λές περιπτώσεις όπου ντόπιοι 
και επισκέπτες, ενημέρωσαν 
εγκαίρως τους ερευνητές του 
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος που 
έλαβαν άμεσα δράση για την 
προστασία και παρακολού-
θηση των φωλιών, αλλά και 
για την ενημέρωση του κοι-
νού αναφορικά με τις φωλιές.

Εξ αιτίας της αυξημένης 
δραστηριότητας στη συγκε-

κριμένη παραλία, όπου πολ-
λοί επισκέπτες και κάτοι-
κοι της περιοχής πλησίαζαν 
τις φωλιές, οι ερευνητές και 
εθελοντές του Αρχιπελάγους 
οργάνωσαν πολύωρες περι-
πολίες έτσι ώστε να ελαχιστο-
ποιήσουν την ανθρωπογενή 
όχληση (θόρυβο, σκάψιμο, 
φωτορύπανση κλπ.) με στό-
χο να εξασφαλιστεί η μεγα-
λύτερη επιτυχία της διαδι-
κασίας εκκόλαψης. Αυτό το 
περιστατικό ήταν ένα από 
τα πολλά καλά παραδείγμα-
τα συνεργασίας, όπου κάτοι-
κοι και επισκέπτες, με μεγά-
λο ενθουσιασμό και σεβασμό 
σε αυτή τη σημαντική διαδι-
κασία, βοήθησαν τους ερευ-
νητές στην παρακολούθη-
ση των φωλιών, τηρώντας 
όλους τους κανόνες ασφα-
λείας (παρακολούθηση από 
απόσταση, απόλυτη ησυχία, 
αποφυγή φωτορύπανσης κα) 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν 
προκαλούσαν όχληση προς τα 
χελωνάκια. Ιδιαίτερα σημα-
ντικός είναι και ο ρόλος των 
πολιτών που συμβάλλουν 

ενεργά στη ευαισθητοποίηση 
και άλλων συμπολιτών τους 
αναφορικά με την ανάγκη 
εντοπισμού των διασκορπι-
σμένων φωλιών θαλάσσιας 
χελώνας που βρίσκονται σε 
μικρές παραλίες ωοτοκίας.

Tα αυγά χρειάζονται 40-60 
ημέρες για να εκκολαφθούν 
και να ξεκινήσουν το ταξίδι 
στη ζωή. 

Όταν πλέον είναι ώριμα, 
κάθε νύχτα λίγα μόνο χελω-
νάκια βγαίνουν από τη φωλιά 
τους και αυτή η διαδικασία 
διαρκεί συνήθως 1-7 ημέρες. 
Πολυάριθμες όμως είναι οι 
περιπτώσεις όπου τα φώτα 
των οικισμών αποπροσανατο-
λίζουν τις μικρές χελώνες σε 
κατεύθυνση αντίθετη από τη 
θάλασσα, γεγονός που συχνά 
προκαλεί το θάνατό τους.

Πέντε μέρες μετά τη λήξη 
της περιόδου εκκόλαψης, σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρωτόκολ-
λα, οι ερευνητές του Ινστιτού-
του Αρχιπέλαγος, ανοίγουν τις 
φωλιές με στόχο να συγκε-
ντρώσουν πολύτιμα δεδομέ-
να αναφορικά με τον αριθμό 

των αυγών που εκκολάφθη-
καν και αυτών που δεν εκκο-
λάφθηκαν, τα χαρακτηριστικά 
της φωλιάς, κα. Αυτά τα δεδο-
μένα βοηθούν στην κάλυψη 
των μεγάλων κενών γνώσης 
που υπάρχουν αναφορικά με 
τις θαλάσσιες χελώνες στη 
Μεσόγειο.

Δυστυχώς, πολλοί είναι οι 
παράγοντες από τους οποί-
ους εξαρτάται η επιτυχία της 
ωοτοκίας και της εκκόλαψης 
των αυγών, ενώ η άμεση και 
η έμμεση ανθρώπινη επιβά-
ρυνση προκαλεί το θάνατο σε 
χιλιάδες χελωνάκια, αλλά και 
σε ενήλικες χελώνες. Κάθε χρό-
νο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο 
πολλές εκατοντάδες χελώνες 
φωλιάζουν στις παραλίες και 
γεννώνται χιλιάδες χελωνά-
κια. Στη Μεσόγειο οι θαλάσ-
σιες χελώνες γενούν τα αυγά 
τους συνήθως κατά το Μάιο 
και τον Ιούνιο. 

Οι θηλυκές χελώνες κατα-
φτάνουν στην ακτή, συνήθως 
τη νύχτα και επιλέγουν ένα 
συγκεκριμένο σημείο για να 
σκάψουν και να αφήσουν τα 
αυγά τους. Οι αρσενικές χελώ-
νες μπορεί να μην βγουν ποτέ 
στη στεριά κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους. Η μελέτη και 
η παρακολούθηση αυτών των 
ζώων είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
και αυτό αποτελεί και το λόγο 
για τον οποίο οι επιστήμονες 
έχουν ακόμα πολλά κενά γνώ-
σης όσον αφορά τις θαλάσσι-
ες χελώνες και την αναπαρα-
γωγή τους.

Στις βέλτιστες συνθήκες η 

πιθανότητα επιβίωσης τους 
είναι ελάχιστες, εκτιμάται ότι 
μόνο μία στις χίλιες νεαρές 
χελώνες θα επιβιώσει έως την 
ενηλικίωσή της. Οι θαλάσσι-
ες χελώνες ζουν στις θάλασ-
σές μας για περισσότερα από 
120 εκατομμύρια χρόνια. Στις 
μέρες μας όμως, η ανθρώπινη 
δραστηριότητα θέτει σε κίν-
δυνο το μέλλον αυτών των 
χαρισματικών ζώων: έρχονται 
αντιμέτωπες με τα πλαστι-
κά που έχουν διασκορπιστεί 
ευρέως πλέον στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και συχνά 
προκαλούν το θάνατό τους, 
όπως επίσης και τα ταχύπλοα 
σκάφη. Οι παραλίες ωοτοκίας 
προσελκύουν χιλιάδες τουρί-
στες προκαλώντας τη σχετική 
ηχορύπανση και φωτορύπαν-
ση, ενώ η μείωση των αποθε-
μάτων της τροφής τους απο-
τελεί έναν ακόμα σημαντικό 
παράγοντα απειλής.

Από τις πράξεις όλων μας 
και από την αποτελεσματικό-
τητα των μικρών και μεγά-
λων δράσεων προστασίας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, 
η επιβίωση της μοναδικής 
φυσικής κληρονομιάς των 
θαλασσών μας.

18000 χμ αυτών έχει η 
Ελλάδα. Η προστασία τους 
είναι Εθνική υπόθεση και 
όχι μόνο ιδιωτικών εθελοντι-
κών οργανώσεων. Το ΠΑΚΟΕ 
πιστεύει στις δράσεις αυτές 
και ήταν ο πρώτος φορέας 
που το 1981 κατήγγειλε την 
ανύπαρκτη προστασία της 
Careta-careta στον Ζάκυνθο. 

H θαλάσσια κληρονομιά στην Ελλάδα 
αποτελεί Εθνική μας Υπόθεση!
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τροφίμων (FAO), 
ξοδεύονται πάνω από 50 δισ. 

δολάρια τον χρόνο σε ψάρια και θαλασ-
σινά, ένας αριθμός ο οποίος αυξάνε-
ται συνεχώς. Εντούτοις, ο FAO εκτι-
μά ότι τα δύο τρίτα των μεγαλύτερων 
ψαρότοπων παγκοσμίως ήδη έχουν 
αλιευθεί υπερβολικά ή δεν έχουν πια 
καθόλου ψάρια.

Καθώς τα αποθέματα των ελεύ-
θερων ψαριών μειώνονται συνεχώς, 
παρατηρείται τεράστια αύξηση των 
ιχθυοτροφείων που προσπαθούν να 
καλύψουν τις απαιτήσεις των κατα-
ναλωτών. Σύμφωνα με σύγχρονες 
μετρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, 
πάνω από το ένα τέταρτο ψαριών 
και των θαλασσινών που κατανα-
λώνονται διεθνώς αποτελεί προϊόν 
ιχθυοτροφείου και όχι ελεύθερης 
αλιείας. Οι αναλυτές της ιχθυοβι-
ομηχανίας προβλέπουν ότι, ως το 
2020, οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέρ-
γειας θα έχουν ξεπεράσει τις επιχει-
ρήσεις ελεύθερης αλιείας στην προ-
μήθεια των καταναλωτών με ψάρια 
σε όλο τον κόσμο.

Φορμόλη για τα ψάρια  
και δικαστήρια για όποιον 
τολμάει να μιλήσει

Τις τελευταίες μέρες έχει κυκλο-
φορήσει πλατιά η είδηση ότι εται-
ρείες ιχθυοκαλλιεργειών χρησιμο-
ποιούν όλες τις τελευταίες δεκαετίες 
καταστροφικές πρακτικές εκτροφής 
ψαριών, τόσο για το περιβάλλον και 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και 
για την ανθρώπινη υγεία. Η υπόθεση 
αυτή έχει δύο πτυχές. Η πρώτη έχει 
να κάνει με την ασυδοσία των εταιρει-
ών, που προκειμένου να αυξήσουν τα 
κέρδη τους, δε διστάζουν να ταΐζουν 
τον κόσμο με επικίνδυνες και τοξι-
κές ουσίες και παράλληλα να ρυπαί-
νουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η 
δεύτερη, έχει να κάνει με την ελληνι-
κή Δικαιοσύνη και τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους 
που αποφάσισαν να μη μένουν σιωπη-
λοί και να καταγγείλουν τις εταιρείες 
που πλουτίζουν σε βάρος της ανθρώ-
πινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι καταγγελίες για την 
καρκινογόνο ουσία, οι μηνύσεις 
και η αγωγή του 1 εκατ. ευρώ

Μια αγωγή εταιρείας που ζητά από 
πρώην υπάλληλό της να καταβάλει 1 
και πλέον εκατ. ευρώ ως αποζημίω-

ση, μηνύσεις για εξύβριση και απει-
λές, αλλά και σοβαρότατες καταγγελί-
ες για χρήση φορμόλης σε μονάδες 
ιχθυοτροφείων. Όσα συμβαίνουν μετα-
ξύ του ιχθυολόγου Χρήστου Λοβέρ-
δου-Στελακάτου και της εταιρείας 
Ανδρομέδα ΑΕ, η οποία διαχειρίζε-
ται μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, συν-

θέτουν ένα δικαστικό θρίλερ με σοβαρό-
τατες προεκτάσεις που δεν αποκλείεται 
να αφορούν και τη δημόσια υγεία. 
Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές 
καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες 
γίνεται χρήση φορμόλης στις μονά-
δες ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρεί-
ας, κάτι που διαπιστώθηκε και από 

έλεγχο της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Με 
τη μόνη διαφορά ότι, όπως υποστη-
ρίζει η εταιρεία, η χρήση ήταν νόμι-
μη και με βάση κτηνιατρικές συντα-
γές, ενώ ο Χρ. Λοβέρδος υποστηρίζει 
ότι μπορεί πράγματι να υπήρχε κτη-
νιατρική συνταγή, εντούτοις από τον 

Ιχθυοκαλλιέργειες – Μια λύση επικίνδυνη 
για την υγεία και το οικοσύστημα
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έλεγχο που έγινε δεν διαπιστώθηκε 
πως «η χορήγηση αυτή ήταν η ενδε-
δειγμένη ούτε σε ποιο είδους ψαριού 
χορηγήθηκε».

Το χρονικό των διώξεων
Στις καταγγελίες του Χρ. Λοβέρ-

δου η εταιρεία απάντησε με κατάθεση 
αγωγής. Σε αυτήν η εταιρεία αρνείται 
όλα όσα αναφέρει ο καταγγέλλων και 
μάλιστα ζητεί από τον Χρ. Λοβέρδο το 
ποσό του 1.000.055 ευρώ ως αποζη-
μίωση για ηθική βλάβη και διαφυ-
γόντα κέρδη. Η εν λόγω αγωγή έχει 
εκδικαστεί αλλά ακόμη δεν έχει γίνει 
γνωστή η απόφαση της Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος κάνει 
λόγο για προσπά-
θε ια  ο ικονομι -
κού αφανισμού 
του. «Είναι ξεκά-
θαρο πως ο οικο-
νομικά δυνατότε-
ρος προσπαθεί να 
συντρίψει τον ασθε-
νέστερο οικονομι-
κά» επισημαίνει, 
υπογραμμίζοντας 
μάλιστα ότι για όλα 
αυτά είχε ενημε-
ρώσει τους ανω-
τέρους του στην 
εταιρεία κατά το 
παρελθόν και είχε 
δεχτεί «ψυχολογι-
κό πόλεμο».

Από την πλευ-
ρά της η δικηγόρος 
Αννυ Παπαρούσου, 
η οποία έχει αναλά-
βει την υπεράσπι-
ση του Χρ. Λοβέρ-
δου από κοινού με 
τη δικηγόρο Χρύσα 
Πετσιμέρη, η οποία 
υπογραμμίζει: «Σε 
σχέση με τις υπό-
λοιπες καταγγελί-
ες, είναι ξεκάθαρο 

ότι πρόκειται για άσκηση δικαιολο-
γημένου ενδιαφέροντος ενός ενεργού 
πολίτη ο οποίος ενδιαφέρεται για τα 
κοινά και θέτει ερωτήματα τα οποία 
αντί να απαντηθούν επιστημονικά 
απαντώνται με αγωγές και μηνύσεις».

Παράλληλα, ασκήθηκε εναντίον του 
μήνυση από υπάλληλο της εταιρείας 
για εξύβριση και απειλή. Συγκεκρι-
μένα, στις 23 Αυγούστου 2017 εργα-
ζόμενη της επιχείρησης τον κατηγό-
ρησε ότι «με πρόθεση της προκάλεσε 
τρόμο και ανησυχία απειλώντας την 
με βία και απευθυνόμενος σε αυτήν 
με φράσεις όπως: “δεν θα σε πετύχω 
εκτός πόλης που δεν θα έχεις τους 
δικούς σου, θα δεις τι θα σου κάνω, 
θα σε απαγάγω, θα ζητήσω λύτρα και 
αν ο πατέρας σου δεν τα στείλει θα 
σε στέλνω κομμάτι κομμάτι, θα σου 
κάψω το Q3”».

 Ακόμη, όπως αναφέρεται στο 
κατηγορητήριο, προσέβαλε με λόγο 
την τιμή και την υπόληψη της εγκα-
λούσας λέγοντάς της «άντε μωρή που 
ξύνεις τα @ σου». 

Η ίδια ανέφερε πως αφορμή για 
αυτήν τη λεκτική επίθεση ήταν συνο-
μιλία που είχαν πριν από περίπου έναν 
χρόνο, κατά τη διάρκεια της οποίας 
του είχε ζητήσει να είναι πιο συνερ-
γάσιμος έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
συνεργασία και η δουλειά τους.

Η απόφαση που εκδόθηκε τον 
καταδίκασε σε επτά χρόνια φυλάκιση 
χωρίς αναστολή και χωρίς ανασταλ-

τικό δικαίωμα στην έφεση. 
Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι 

συνήγοροί του, για την εν λόγω από-
φαση δεν κλητεύθηκε σύννομα καθώς 
η κλήση παραδόθηκε στην παλιά του 
διεύθυνση, αν και ο ίδιος είχε δηλώ-
σει τη νέα. Οι δικηγόροι του υποστη-
ρίζουν ακόμη ότι είναι εσφαλμένη η 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Ηγουμενίτσας καθώς τα αδική-
ματα της εξύβρισης και της απειλής 
τιμωρούνται με ανώτατη ποινή μέχρι 
ένα έτος το καθένα. 

Ο Χρ. Λοβέρδος-Στελακάτος άσκη-
σε έφεση στις 26.10.2018 ζητώντας 
παράλληλα τη χορήγηση αναστολής 
στην έφεσή του, όπως και συνέβη.

«Είναι πρωτοφανές στα δικαστικά 
χρονικά να υπάρχει μία στην ουσία 
ανυπόστατη νομικά απόφαση η οποία 
καταδικάζει τον Χρήστο Λοβέρδο-Στε-
λακάτο σε καταδικαστική ποινή επτά 
ετών χωρίς αναστολή και χωρίς δικαί-
ωμα αναστολής στην έφεση για τα αδι-
κήματα της εξύβρισης και της απει-
λής που τιμωρούνται με ποινή έως 
ενός έτους έκαστο» η Αν. Παπαρού-
σου και συμπληρώνει: «Αν και κατά 
της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση 
και ζητήθηκε και επιτεύχθηκε η ανα-
στολή εκτέλεσής της, παραμένει ένα 
πολύ σοβαρό θέμα το πώς υπήρξε και 
διακινήθηκε εντός του πρωτοδικεί-
ου Ηγουμενίτσας αυτή η απόφαση».

Ομως αυτή δεν είναι η μοναδική 
μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος 
του Χρ. Λοβέρδο. 

Την περασμένη Παρασκευή επρό-
κειτο να εκδικαστεί μηνυτήρια ανα-
φορά που έχει κατατεθεί σε βάρος του 
από την πλευρά ανώτερου στελέχους 
της εταιρείας με την κατηγορία της 
εξύβρισης αλλά και της απαίτησης 
χρηματικού ποσού προκειμένου να 
μη δημοσιεύει τίποτα σε βάρος της 
εταιρείας. Η υπόθεση τελικά έλαβε 
αναβολή.

Ο Χρ. Λοβέρδος βέβαια δεν αποδέ-
χεται τις κατηγορίες και όλα αυτά τα 
αποδίδει σε μια προσπάθεια αποδό-
μησης της προσωπικότητάς του από 
την πλευρά της εταιρείας. «Είμαι 38 
χρόνων, δεν έχω καταδικαστεί ποτέ 
για τίποτα, δεν έχω δεχτεί ποτέ μήνυ-
ση για τίποτα, δεν έχω μηνύσει ποτέ 

πολίτη για τίποτα, το ποινικό μου 
μητρώο ήταν καθαρό και ξαφνικά 
στο δικαστήριο εμφανίζομαι ως απα-
γωγέας και τρελός. Ολα αυτά έχουν 
έναν και μόνο στόχο, να αποδομηθώ 
ως χαρακτήρας».

Φορμόλη, πλαστικά χρώματα 
και εγκεφαλίτιδα

«Πως είναι δυνατό να πέφτουν τόνοι 
φορμόλης καθημερινά μέσα στη θάλασ-
σα και να μη μιλάει κανείς;»

Αναρωτιέται ο Χρήστος Λοβέρδος, 
σε βίντεο που έχει αναρτήσει στη σελί-
δα του στο facebook. 

Η μεθανόλη ή φορμαλδεΰδη, γνω-
στή και ως φορμόλη, είναι μια χημι-
κή ένωση ιδιαίτερα τοξική για τον 
άνθρωπο και άλλους οργανισμούς, 
που χρησιμοποιείται για συντήρη-
ση ή απολύμανση. Η πιο γνωστή της 
χρήση έχει να κάνει με την ταρίχευ-
ση νεκρών οργανισμών, ενώ στην 
ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται ως 
αντιπαρασιτικό, αν και νόμιμη είναι 
η χρήση μόνο πολύ συγκεκριμένων 
σκευασμάτων που την περιέχουν και 
μόνο με κτηνιατρική συνταγή. 

Έρχεται η ερώτηση, από πότε οι 
Ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ιδιότητα κτη-
νιατρικού χαρακτήρα? Είναι προφα-
νές, ότι η ρίψη τόνων φορμόλης στη 
θάλασσα που περιγράφει ο Χ. Λοβέρ-
δος δεν έχει καμία σχέση με την επι-
τρεπόμενη χρήση, ακόμη κι αν δεχτού-
με ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις 
στις οποίες θα μπορούσε να συμβά-
λει στην καταπολέμηση παθογόνων 
οργανισμών που απειλούν τα ψάρια. 

Η ίδια η φορμόλη πάντως, κάθε 
άλλο παρά ακίνδυνη είναι. Μπορεί να 
προκαλέσει από σοβαρούς ερεθισμούς 
μέχρι καρκίνο, σύμφωνα με το Εθνικό 
Τοξικολογικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ. 

Όπως εξηγεί εξάλλου και ο ίδιος 
ο καταγγέλλων, η παραπάνω ουσία 
είναι ιδιαίτερα τοξική και επικίνδυνη 
(παρόλο που οι ίδιοι συνεχίζουν να 
την χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσό-
τητες), με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμή-
μα των ψαριών του ιχθυοτροφείου 
να νοσούν από διάφορες ασθένειες. 

Ανάμεσα σε άλλα, ο Χ. Λοβέρδος 
αναφέρει ότι σε συγκεκριμένη μονά-
δα ιχθυοκαλλιέργειας προσβλήθηκαν 
από εγκεφαλίτιδα το 1,5 εκατομμύ-
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ριο από τα 3 εκατομμύρια λαβράκια. 
Τα ψάρια αυτά δεν ελέγχονται, 

αλλά κατευθύνονται στην αγορά και 
στο πιάτο μας. Επιπλέον, όπως ανα-
φέρει, τα ψάρια που προσβλήθηκαν 
από την ασθένεια μπορούν να τη 
μεταδώσουν μαζικά και στα ελεύθερα 
ψάρια, αν βρεθούν σε ανοιχτή θάλασ-
σα, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο και τη 
θαλάσσια ζωή. 

Όλα αυτά, σε προστατευόμενη υπο-
τίθεται περιοχή «Natura». Αποτέλε-
σμα όλης της παραπάνω διαδικασί-
ας είναι η φορμόλη να διοχετεύεται 
στο αέριο και θαλάσσιο περιβάλλον, 
στον άνθρωπο που την χειρίζεται και 
στο ψάρι που θα καταναλωθεί. Τόνοι 
φορμόλης ρίχνονται στην Σαγιάδα, 
στον Όρμο Βάλτου (προστατευόμενη 
Α ζώνης περιοχή στο Δέλτα του Καλα-
μά NATURA), στο ευαίσθητο οικοσύ-
στημα του Αμβρακικού Κόλπου, στο 
Δέλτα του Αχελώου (επίσης προστα-
τευόμενη περιοχή NATURA),στον κόλ-
πο Ληξουρίου στη Κεφαλονιά, στον 
Μαλιακό Κόλπο, στον Πόρο στη περι-
οχή αρχαίας Επιδαύρου και αλλού.

Ποια είναι η επίδραση αυτών των 
ουσιών στον οργανισμό του ανθρώ-
που; Μακροχρόνια έκθεση στη φορ-
μαλδεΰδη έχει συσχετισθεί με αυξανό-
μενη πιθανότητα εμφάνισης ρινικού 
καρκίνου και των ιγμορείων, ρινο- 
και στοματοφαρυγγικού καρκίνου, 
και καρκίνου των πνευμόνων στον 
άνθρωπο. Έχουν πραγματοποιηθεί τα 
πειράματα σε ζώα, που αποδεικνύουν 
τη άμεση σχέση μεταξύ ρινικού καρ-
κίνου σε αρουραίους και την έκθεσή 
τους σε φορμαλδεΰδη. 

Η φορμόλη όμως δεν είναι το μονα-
δικό περιβαλλοντικό έγκλημα αυτών 
των εταιρειών. Σύμφωνα με τον Χ. 
Λοβέρδο, στις εγκαταστάσεις των εται-
ρειών λειτουργούν επίσης πλυντή-
ρια διχτυών. Όπως εξηγεί, τα δίχτυα 
βάφονται με πλαστικό χρώμα, προκει-
μένου να αποτραπεί ή να μετριαστεί 
ο σχηματισμός φυτικών οργανισμών 
πάνω τους, ώστε το νερό να κυκλο-
φορεί καλύτερα και έτσι να περνάει 
περισσότερο οξυγόνο στο εσωτερικό 
των διχτυών, όπου ζουν τα ψάρια. 
Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η όρε-
ξή τους για τροφή. 

Περισσότερη τροφή ίσον μεγαλύ-
τερα ψάρια, ίσον μεγαλύτερα κέρδη. 
Τα δίχτυα αυτά όμως, κάποια στιγ-

μή «αποχρωματίζονται». Το πλαστικό 
χρώμα που σταδιακά αποκολλάται από 
αυτά, μένει προφανώς στη θάλασσα. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να 
ξαναχρησιμοποιηθούν τα δίχτυα, 
πλένονται σε πλυντήρια δίπλα στις 
ακτές και ξαναβάφονται. Τα απόβλη-
τα των πλυντηρίων καταλήγουν επί-
σης στη θάλασσα. 

Όμως η καταγγελίες του ιχθυο-
λόγου Χρήστου Λοβέρδου δεν είναι 
μοναδικές, αναφέρουμε στην συνέ-
χεια άλλο σκάνδαλο με τον ίδιο τον 
πρωταγωνιστή, την Φορμόλη! 

Υπόθεση Φορμόλης: 
Διατροφικό σκάνδαλο  
με επίκεντρο τον Πόρο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουρ-
γήματος για αδίκημα δηλητηρίασης 
πηγών και τροφίμων άσκησε η Εισαγ-
γελία Πλημμελειοδικών Πειραιά κατά 
εταιρείας που δραστηριοποιείται στον 
Πόρο για κακουργηματική χρήση της 
καρκινογόνου ουσίας φορμόλης στα 
ιχθυοτροφία της. 

Η έρευνα είχε γίνει 2010-2012 έπει-
τα από καταγγελία της «Πρωτοβουλί-
ας για την Προστασία του Θαλασσί-
ου Περιβάλλοντος του Πόρου» και ο 
έλεγχος των Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος έδειξε ότι έχουν χρησιμοποι-
ηθεί «συστηματικά και εκτεταμένα» 
77 τόνοι φορμόλης στις μονάδες της 
εταιρείας.

Η χρήση της καρκινογόνου ουσί-
ας δεν προβλέπεται στις εγκριθείσες 
μελέτες και αντίστοιχους περιβαλλο-
ντικούς όρους, ενώ από την πλευ-
ρά της η εταιρεία υποστήριξε ότι η 

ουσία χρησιμοποιείται αποκλειστι-
κά για τη συντήρηση νεκρών ψαριών. 
Όμως από τους ελέγχους που έκα-
ναν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος 
διαπίστωσαν ότι ποσότητες φορμό-
λης ενδεχομένως να κατέληξαν στην 
ατμόσφαιρα μέσω αποτέφρωσης των 
νεκρών ψαριών, στη θάλασσα μέσω 
των ψεκασμών και στο έδαφος από 
το θάψιμο των ψαριών στη χωματε-
ρή του Πόρου.

Η «Πρωτοβουλία» καταγγέλλει επί-
σης ότι η εταιρεία δεν δικαιολόγησε τη 
χρήση της φορμόλης σε τέτοια ποσό-
τητα, ενώ σημειώνει ότι δεν έχει γίνει 
μέχρι στιγμή κανένας έλεγχος για το 
αν τα προϊόντα καταλήγουν στο πιά-
το καταναλωτών.

Σύμφωνα με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της Πρωτοβουλίας για την Προστα-
σία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του 
Πόρου, που δημοσιεύουμε αυτούσιο:

Δελτίο Τύπου
Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων 
με καρκινογόνο φορμόλη από τα 
ιχθυοτροφεία του Πόρου

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουρ-
γήματος για το αδίκημα της δηλητη-
ρίασης πηγών και τροφίμων από τα 
ιχθυοτροφεία του Πόρου άσκησε η 
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά, 
μετά από διετή έρευνα. Σύμφωνα με 
τη δίωξη, οι υπεύθυνοι της εταιρίας 
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που τον 
Ιούλιο του 2012 καταδικάστηκαν σε 
πολύμηνες ποινές φυλάκισης για την 
πολυετή υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος του Πόρου, παραπέμπονται σε 
ανάκριση για κακουργηματική χρή-
ση της καρκινογόνου ουσίας φορμό-
λης στις ίδιες μονάδες. 

Όπως προέκυψε μετά από καταγγε-
λία της «Πρωτοβουλίας» μας και έλεγ-
χο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 
σε 2,5 μόλις χρόνια (στα οποία περι-
ορίστηκε δειγματοληπτικά η έρευνα) 
στα ιχθυοτροφεία του Πόρου χρησιμο-
ποιήθηκαν «συστηματικά και εκτετα-
μένα» 77 τόνοι φορμόλης, ποσότητα 
που αντιστοιχεί σε 1 κιλό φορμόλης, 
για κάθε 19 κιλά νόμιμης παραγω-
γής ψαριών.

Η εταιρία, όχι μόνον δεν δικαιο-
λόγησε τη χρήση της φορμόλης σε 
τέτοια ποσότητα, αλλά σε διαδοχικούς 
ελέγχους πιάστηκε να λέει ψέματα ότι 
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δήθεν σταμάτησε να τη χρησιμοποι-
εί. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, 
παρά τις επίμονες αναφορές μας σε 
όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δεν 
έχει γίνει μέχρι σήμερα κανένας έλεγ-
χος για να διαπιστωθεί αν η φορμό-
λη καταλήγει ακόμα (;) στο πιάτο μας 
(είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ 
αρνείται να διεξάγει τους σχετικούς 
ελέγχους επικαλούμενος «αναρμοδι-
ότητα»!). 

Ακόμα και αν η ανάγκη προστα-
σίας του περιβάλλοντος του Πόρου 
δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους 
αρμόδιους φορείς, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να ισχύει το ίδιο για τη 
διερεύνηση ενός πιθανού διατροφικού 
σκανδάλου που αφορά σε εκατομμύ-
ρια Ελλήνων και Ευρωπαίων κατανα-
λωτών. Ο έλεγχος για την κατάληξη 
φορμόλης στα ψάρια που είναι προς 
κατανάλωση είναι και επιβεβλημένος 
και εύκολος.

Νέα πρόστιμα από τον  
Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος  
για την υπόθεση της φορμόλης

Πρόστιμα συνολικού ύψους 590.950 
Ευρώ, σε 10 επιχειρήσεις και 2 δήμους, 
επέβαλε ο ειδικός γραμματέας Επιθε-
ώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Μωυσής Κουρουζίδης, μετά από 
εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφο-
ρούσαν στην κακή διαχείριση υγρών 
και στερεών αστικών και βιομηχανι-
κών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντι-
κών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευ-
τών, περιττωμάτων πτηνών, καύση 
νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε 
ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο 
δήμους, τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, καθώς και μία βιομηχανία, μία 
μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, 
μία μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινή-
των-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων, ένα 
λατομείο αδρανών υλικών, ένα εκκοκ-
κιστήριο, μία πτηνοτροφική μονάδα 
και μία ξενοδοχειακή μονάδα.

Πρόστιμα στην 
εταιρεία «ΜΟΝΑΔΑ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΠΟΡΟΥ MARE ΑΕ», για 
ουσιώδη παραβίαση  
των όρων λειτουργίας  
δύο μονάδων στον Πόρο

Πρόστιμα συνολικού ύψους 34.997 
ευρώ επέβαλλε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης σε δύο 
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρεί-
ας «Μονάδα Ιχθυοκαλλιεργειών Πόρου 
Mare Α.Ε» που λειτουργούσαν κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 
• Πρόστιμο ύψους έντεκα χιλιά-

δων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ 
(11.422) επεβλήθη για την μονάδα 
που διαθέτει και λειτουργεί η εται-
ρία στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου 
Βαριαρνή της νήσου Πόρου, για-
τί έχει καταλάβει με εγκαταστάσεις 
της θαλάσσια έκταση 11,422 στρεμ-
μάτων επιπλέον της μισθωμένης. 
• Πρόστιμο ύψους εικοσιτριών χιλιά-
δων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ (23.575) επεβλήθη για την 
μονάδα που διαθέτει και λειτουρ-
γεί η εταιρεία στη θαλάσσια περι-
οχή Καλάμι της νήσου Πόρου, για-
τί έχει καταλάβει με εγκαταστάσεις 
της θαλάσσια έκταση 23,575 στρεμ-
μάτων επιπλέον της μισθωμένης. 
Η εταιρεία οφείλει άμεσα να απο-
μακρύνει τις εγκαταστάσεις εκείνες, 
οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 
στους όρους μίσθωσης και άδειας 
λειτουργίας.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπερι-
φερειάρχης Νήσων Δημήτρης 
Κατσικάρης επεσήμανε τα εξής: 
«Η άναρχη κατάσταση με τις Μονά-
δες Ιχθυοκαλλιέργειας στα νησιά μας 
έχει φτάσει στο απροχώρητο. 

Η συστηματική παραβίαση των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 
τους έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, στον τουρισμό 
και στη δημόσια υγεία. Είναι ανάγκη 
να μπει άμεσα τάξη από την πολιτεία, 
με σεβασμό στην άποψη των τοπικών 
κοινωνιών για την λειτουργία και 

εγκατάσταση των Ιχθυοκαλλιεργειών. 
Απαιτείται άμεσα να αποφασί-

σουμε επιτέλους συντεταγμένα, με 
απόλυτη διαφάνεια και με αίσθημα 
ευθύνης, για τον προσανατολισμό της 
ανάπτυξης των νησιών μας που δεν 
μπορεί να είναι άλλος από τον τουρι-
στικό, όπως άλλωστε ζητούν οι τοπι-
κές κοινωνίες».

Συλλογή υπογραφών
Τις τελευταίες ημέρες «τρέχει» δια-

δικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης 
υπογραφών για το θέμα του κύριου 
Χρήστου Λοβέρδου μέσω της πλατ-
φόρμας Avaaz. 

Η καμπάνια, στην οποία αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων ότι ο ιχθυολόγος 
δικάζεται επειδή κατήγγειλε τη χρήση 
φορμόλης στις ιχθυοκαλλιέργειες, έχει 
ήδη συγκεντρώσει περίπου 14.000 
υπογραφές. Στο κείμενο του ψηφί-
σματος επισημαίνεται ακόμη: «Την 
Πέμπτη 7 Σεπτέμβρη 2017 εκδικά-
στηκαν στην Ηγουμενίτσα τα ασφα-
λιστικά μέτρα της εταιρείας Ανδρο-
μέδα σε εργαζόμενο ιχθυολόγο που 
κατήγγειλε τη χρήση των καρκινογό-
νων αντιπαρασιτικών (φορμόλη), τις 
σάπιες τροφές και τα χρώματα των 
διχτυών των κλωβών που μετά την 
επεξεργασία ρίχνονται στη θάλασσα. 

Στη διαδικασία διατυπώθηκε με 
επιχειρήματα από τον εργαζόμενο 
ότι αυτές οι πρακτικές δεν αφορούν 
μόνο τη συγκεκριμένη εταιρεία αλλά 

συνολικά τις εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στη ρυπογόνο εκμετάλ-
λευση των ιχθυοκαλλιεργειών που ως 
μαζική βιομηχανοποιημένη παρα-
γωγή καταστρέφει τη φύση και την 
ποιότητα της παραγωγής. Το δικα-
στήριο θα αποφασίσει για τα ασφα-
λιστικά μέτρα στους επόμενους δύο 
μήνες, ως τότε επέβαλε τη συνέχιση 
της απαγόρευσης δημοσίευσης πλη-
ροφοριών για το ζήτημα».

Ανδρομέδα: Καμία τοποθέτηση
Το Documento επικοινώνησε με 

την εταιρεία Ανδρομέδα ΑΕ προκει-
μένου να ζητήσει ένα σχόλιο για την 
υπόθεση και το σύνολο των αντιδρά-
σεων που έχουν προκληθεί, ωστόσο 
εκπρόσωποι της επιχείρησης αρνήθη-
καν να κάνουν κάποια δήλωση ανα-
φέροντας ότι η υπόθεση έχει πάρει 
τον δρόμο της Δικαιοσύνης και περι-
μένουν την απόφασή της.

Το ΠΑΚΟΕ από το 1985 έχει 
καταγγείλει τα φαινόμενα αυτά 
στους εισαγγελείς Περιβάλλοντος 
αλλά και στην Ελληνική Πολιτεία 
«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Το 
πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες ναι μεν 
αποτελούν οικονομικό πύρο για 
την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα 
όπως ανεξέλεγκτα λειτουργούν 
γίνονται εφιάλτης για την Τουρι-
στική, Κοινωνική και … Οικονο-
μική ανάπτυξη του τόπου. 
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Πρ ιν  λ ί γ ε ς  μέρες 
(8.10.2018) έφτα-
σε στα γραφεία του 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ένα υπόμνημα, 
υπογεγραμμένο από Δημοτι-
κούς Συμβούλους, από πολι-
τιστικούς, περιβαλλοντικούς 
και επαγγελματικούς συλλό-
γους και από μία κίνηση πολι-
τών του Δήμου Μαντουδίου. 
Το υπόμνημα αυτό είχε 
το χαρακτήρα του επεί-
γοντος! Αφού το διαβάσαμε 
προσεκτικά, αντιληφθήκαμε 
ότι, ουσιαστικά, πρόκειται 
για μια σοβαρή καταγγελία 
περιβαλλοντικής ασυδοσί-
ας, που ταλαιπωρεί ολόκλη-
ρη τη βόρεια Εύβοια και έχει 
διχάσει σοβαρά την τοπική 
κοινωνία. 

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να 
κάνουμε τη δική μας έρευ-
να και να προσπαθήσουμε 
να υπεισέλθουμε στο βάθος 
του προβλήματος, προκειμέ-
νου να δούμε αν πρόκειται 
για ληστρική εκμετάλλευση 
μιας παρθένας σε ανθρωπο-
γενείς δράσεις περιοχής και 
για υποβάθμιση ενός υψηλού 
περιβαλλοντικού ενδιαφέρο-
ντος τουριστικού προορισμού 
ή για υπερβολικές φοβίες μιας 
μεγάλης μερίδας δημοτών, 
που έχουν τρομοκρατηθεί 
απ’ όσους αντιστρατεύονται 
την έννοια της ανάπτυξης με 
όρους οικονομικούς…

Η ΤΕΡΝΑ αγόρασε  
την υποθηκευμένη 
περιοχή το 2010

Ας πάρουμε, λοιπόν, εν 
συντομία τα πράγματα από 
την αρχή το Μάιο του 2010, 
στη θέση Φούρνοι Μαντου-
δίου, ιδρύθηκε ένα Επιχειρη-
ματικό Πάρκο Υψηλής Όχλη-
σης τύπου A'. Η εταιρεία που 
ανέλαβε τον συντονισμό του 
όλου έργου είναι ο όμιλος 
«ΤΕΡΝΑ», ένας επιχειρημα-
τικός όμιλος, που καταγίνε-
ται κυρίως με τον κατασκευ-
αστικό και ενεργειακό κλάδο, 
καθώς και με το Real Estate. 
Η εταιρεία αυτή αγόρασε στο 
όνομά της την ιδιοκτησία του 

χώρου από την πτωχευμένη 
εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΜ…

Εκδόθηκε ΚΥΑ υπέρ της 
ίδρυσης ΕΠ-ΠΑ Υψηλής 
Όχλησης 

Ο συγκεκριμένος όμιλος, 
εξυπηρετώντας ίδια συμφέ-
ροντα και έχοντας την υπο-
στήριξη υπηρεσιακών και 
πολιτικών παραγόντων (όπως 
χαρακτηριστικά αναγράφει το 
υπόμνημα που εστάλη σε όλα 
τα ΜΜΕ), πέτυχε να εγκριθεί 
η πρότασή της, προκειμένου 
να ιδρυθεί -στα 793 στρέμ-
ματα που περιήλθαν στην 
κατοχή της- Επιχειρηματι-
κό Πάρκο (ΕΠ-ΠΑ, εφεξής) 
Υψηλής Όχλησης, τύπου Α', 
όπως είπαμε. Μάλιστα, στις 
31.12.2012 (τις τελευταίες 
ώρες του έτους!), εκδόθη-
κε ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική 
Απόφαση), που νομιμο-
ποιούσε τον συγκεκριμένο 
αποχαρακτηρισμό, θεωρώ-
ντας ότι η συγκεκριμένη 

περιοχή του Μαντουδίου 
μπορεί να μετατραπεί σε 
βιομηχανικό πάρκο, μιας 
και, αφενός, ο χώρος είναι 
κατάλληλος για κάτι τέτοιο 
και, αφετέρου, οι δραστη-
ριότητες μικρής κλίμακας, 
που υφίσταντο ήδη στην 
περιοχή, [εδώ και κάποια 
χρόνια γίνεται επεξεργασία 
του μαγνησίτη(λευκόλιθου)] 
απαιτούσαν εξυγίανση.

Το Υ.Π.ΕΝ, το Σ.τ.Ε., 
η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και η 
Γ.Γ. Βιομηχανίας 
συγκατατέθηκαν υπέρ 
της ΚΥΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας αποδέχτη-
κε την εισήγηση του ομίλου 
«ΤΕΡΝΑ» για την ίδρυση και 
μετατροπή της περιοχής των 
Φούρνων Μαντουδίου σε ΕΠ-
ΠΑ τύπου Α', διότι αποτελεί 
δομημένο επιχειρηματικό 
σχέδιο, του οποίου η νομι-

μότητα έχει εγκριθεί. Επι-
πλέον, και το Συμβούλιο της 
Επικρατείας έχει γνωμοδο-
τήσει υπέρ της ίδρυσης ενός 
τέτοιου πάρκου στο Μαντού-
δι, όπως και η Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση. 

Στα ίδια μήκη κύματος με 
τη συγκεκριμένη ΚΥΑ κινή-
θηκε και η γνωμοδότηση της 
Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, η οποία επισήμαινε, 
εκτός από τα άνωθι, ότι στη 
βόρεια Εύβοια υπάρχει φθί-
νουσα βιομηχανική υστέ-
ρηση και μεγάλη ανεργία, 
ενώ, παράλληλα, προέβλεπε 
τη συμπαραγωγή ενέργει-
ας με άλλες μεγάλες μονά-
δες (χωρίς να κατονομάζει 
ποιες). Πάντως, και η γνω-
μοδότηση αυτή θεωρούσε ότι 
η ίδρυση ενός πάρκου υψη-
λής όχλησης είναι συμβατή 
δραστηριότητα στην περιοχή, 
από τα εγκεκριμένα χωροτα-

ξικά πλαίσια. 
Το Φεβρουάριο του 2013 

πραγματοποιήθηκε διαμαρτυ-
ρία διάφορων φορέων (μετα-
ξύ αυτών και του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
επειδή οι περιβαλλοντικοί όροι 
του πάρκου δεν ήταν σαφείς 
και προσδιορισμένοι επακρι-
βώς. Αποτέλεσμα αυτής της 
διαμαρτυρίας ήταν…το πάγω-
μα της συγκεκριμένης δραστη-
ριότητας μέχρι και σήμερα…

 
Οι απόψεις του Υ.Π.ΕΝ. 
κύριου Γιώργου 
Σταθάκη

Ο ίδιος, μάλιστα, ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, ο κύριος Γιώργος Στα-
θάκης, μετέφερε στο «συντο-
νιστικό» της διαμαρτυρίας και 
του έγγραφου υπονήματος την 
εκτίμησή του ότι το Μαντού-
δι στερείται ανάπτυξης και 
θα βοηθιόταν σημαντικά, 
αν ο βαθμός όχλησης έπαυε 
να δεσμεύεται. 

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αν 

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί στο Μαντούδι η ύπαρξη Επιχειρηματικού Πάρκου Υψηλής Όχλησης τύπου Α'!

Όλη η βόρεια Εύβοια «βρίσκεται στο πόδι»!
«Κόκκινο πανί» είναι πλέον για τους κατοίκους ο όμιλος «ΤΕΡΝΑ» και τα…μυστικά επενδυτικά του σχέδια
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η ίδια η ιδιοκτήτρια εται-
ρεία («ΤΕΡΝΑ») δεχτεί να 
τροποποιηθεί η ιδρυτική 
νομοθεσία του συγκεκριμέ-
νου ΕΠ-ΠΑ, που το χαρα-
κτηρίζει ως τύπου Α', τότε 
και ο ίδιος δεν έχει απο-
λύτως κανένα πρόβλημα 
να επανεξεταστεί η δυνα-
τότητα, ώστε το ΕΠ-ΠΑ 
Μαντουδίου να λειτουρ-
γήσει ως μέσης όχλησης. 

Προφανώς, οι επιπτώσεις 
στο περιβάλλον είναι… απόφα-
ση του ρυπαίνοντος… Συνε-
πώς, κατά τον κύριο Σταθάκη, 
μάλλον δεν ισχύει το ρηθέν 
από τον νόμο «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»… Ή καταλάβαμε 
λάθος; 

Η συντονιστική 
επιτροπή του αγώνα 
περνά στην αντεπίθεση

Στο υπόμνημα, λοιπόν, που 
κοινοποίησε προς τα ΜΜΕ 
στις 8.10.2018 η συντονι-
στική επιτροπή του αγώνα 
για τροποποίηση ή ακύρω-
ση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, 
τοποθετείται απέναντι σε κάθε 
μία από τις γνωμοδοτήσεις – 
αποφάσεις που μόλις επιση-
μάνθηκαν.

Σπάνιο 
γεωμορφολογικό 
ανάγλυφο και 
τόπος ευαίσθητης 
περιβαλλοντικής 
προστασίας η ευρύτερη 
περιοχή

α. Καταρχάς, το υπόμνημα 
«ξεκαθαρίζει» ότι στην περιο-
χή των Φούρνων Μαντουδί-
ου υπήρχαν από χρόνια δύο 
ερειπωμένοι οικίσκοι (από τις 
πρώην δραστηριότητες Σκα-
λιστήρη), στους οποίους θερ-
μαινόταν και υφίστατο επε-
ξεργασία ο μαγνησίτης – λευ-
κόλιθος της περιοχής. Η μετά-
βαση, ωστόσο, από αντίστοι-
χες δραστηριότητες μικρής 
κλίμακας σε ΕΠ-ΠΑ υψηλής 
όχλησης και, μάλιστα, τύπου 
Α' (!), είναι άκρως… σκανδαλι-
στική προοπτική, διότι η περι-
οχή του Μαντουδίου αντι-
προσωπεύει ένα σπάνιο γεω-
μορφολογικό ανάγλυφο, ενώ 
συνιστά και τόπο ευαίσθητης 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
Να σημειωθεί εδώ ότι διαθέ-
τει περιοχή NATURA και 
υποψήφιες για NATURA, 
κάτι που ισχύει για όλη την 
περιοχή, από τα Ευβοϊκά 
Τέμπη, μέχρι τις εκβολές 

του Βούδουρου ποταμού, 
στον αρχαιολογικό χώρο 
της Κηρίνθου. 

 
Πρώτης προτεραιότητας 
τουριστικός προορισμός

β. Το Μαντούδι, όπως, 
φυσικά, και όλη η βόρεια 
Εύβοια είναι, σύμφωνα με 
το υπόμνημα του συντονι-
στικού, τουριστικοί προορι-
σμοί πρώτης προτεραιότη-
τας και όχι «περιοχή β΄», δηλ. 
μειωμένου τουριστικού ενδι-
αφέροντος, όπως την έχουν 
χαρακτηρίσει… λιγάκι επιπό-

λαια και βιαστικά οι υπηρε-
σίες του Υ.Π.ΕΝ. 

Έλεος, φωνάζουμε εμείς! 
Διότι αυτή ήταν η γραπτή 
εισήγηση της «ΤΕΡΝΑ», κατά 
το ρηθέν «Γιάννης κερνάει, 
Γιάννης πίνει»!

Η Περιφέρεια της 
Στερεάς Ελλάδας δεν 
«σηκώνει» άλλη ΕΠ-ΠΑ 
υψηλής όχλησης!

γ. Σε όλη τη βόρεια Εύβοια, 
δηλ. σε μήκος πλέον των 50 
χλμ., δεν υφίσταται βιομηχα-
νική δραστηριότητα κανενός 

βαθμού όχλησης. Το συντονι-
στικό, χωρίς να αρνείται την 
ανάγκη «εμπλουτισμού» της 
ελληνικής βιομηχανίας με 
καινούργια ΕΠ-ΠΑ, υπενθυ-
μίζει ότι στην περιφέρεια 
της Στερεάς Ελλάδας, στην 
οποία ανήκει και η Εύβοια, 
υπάρχουν ήδη δύο – τρία 
ΕΠ-ΠΑ υψηλής όχλησης, 
τύπου Α'. Μάλιστα, η μεγά-
λη βιομηχανική ζώνη στα 
Οινόφυτα θεωρείται ήδη 
σαν ένα από τα πιο μεγά-
λα -άτυπα και μη αδειοδο-
τημένα- βιομηχανικά πάρ-

κα της χώρας. 
Το υπόμνημα, δηλαδή, 

αφήνει να εννοηθεί ότι η 
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
είναι ήδη «επιβαρυμένη» με 
τα άκρως απαραίτητα βιομη-
χανικά πάρκα υψηλής όχλη-
σης τύπου Α', άρα είναι μάλ-
λον υπερβολή, αν όχι επίφοβο 
ρίσκο, η δημιουργία ενός ακό-
μα τέτοιου πάρκου, και, μάλι-
στα, στη βόρεια Εύβοια, που 
ένα τμήμα της έχει ενταχθεί 
στον Επιστημονικό Κατάλο-
γο δικτύου Natura 2000 (Δέλ-
τα Κηρέα – Ευβοϊκά Τέμπη). 

Η κατασκευή 
εργοστασίου ηλεκτρικής 
ενέργειας ήταν… 
 το πρόσχημα

 δ. Ο χώρος του ΕΠ-ΠΑ 
Μαντουδίου, από την άλλη, 
«είναι πολύ μακριά» από τις 
απαραίτητες υποδομές, που 
πρέπει να υπάρχουν. Ίσως και 
για αυτό τον λόγο, το 2014 ο 
όμιλος «ΤΕΡΝΑ» υπέβαλε 
αίτημα για να κατασκευά-
σει εργοστάσιο ηλεκτρικής 
ενέργειας 1.160 MW, προ-
κειμένου, ίσως, να προσ-
δώσει, έστω και ετεροχρο-
νισμένα, μια νομιμότη-
τα, μέσα από τα εν λόγω 
χωροταξικά πλαίσια, και 
να επιβάλει ευθύς εξαρ-
χής και ολίγον… προσχη-
ματικά την ίδρυση ΕΠ-ΠΑ 
Υψηλής Όχλησης τύπου α΄. 
Ωστόσο, για λόγους που ποτέ 
του δεν εξήγησε, ανακάλεσε 
ο ίδιος το αίτημά του.

 Έκτοτε δεν έχει καταθέσει 
κάποιο άλλο επίσημο επενδυ-
τικό σχέδιο, ούτε στο αρμό-
διο Υπουργείο αλλά ούτε και 
στον Δήμο του Μαντουδίου. 
Μάλιστα, στο υπόμνημα της 
συντονιστικής επιτροπής 
αγώνα αναγράφεται ότι, 
πιθανόν, ο συγκεκριμέ-
νος όμιλος να σκέφτεται 
να αξιοποιήσει τη θάλασ-
σα, απ’ την οποία μπορεί 
να μεταφερθεί εύκολα το 
υγροποιημένο αέριο, το 
οποίο δεν το δέχονται που-
θενά αλλού. Επίσης, η επι-
τροπή αυτή εικάζει ότι, ανά 
πάσα στιγμή, μπορεί να γίνει 
κάποια άλλη αιφνιδιαστική 
κίνηση του ομίλου, που θα 
πιάσει εξ απήνης τόσο τους 
πολίτες όσο και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

Για το ενδεχόμενο αυτό, η 
συντονιστική επιτροπή του 
αγώνα καλεί την κοινή γνώ-
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μη και την τοπική κοινωνία 
σε επαγρύπνηση, επειδή, προ-
φανώς, δεν θέλει επ’ ουδενί 
να βρεθεί προ άλλων, δυσάρε-
στων τετελεσμένων… Για την 
ιστορία, να πούμε εδώ ότι αν 
η εταιρεία αλλάξει ξανά 
τα επενδυτικά της σχέδια, 
οφείλει να προβεί σε νέα 
ενημέρωση, που να την 
απευθύνει σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
καθώς και να δεχτεί να 
γίνει μια νέα διαβούλευ-
ση για τους τροποποιητι-
κούς της σχεδιασμούς, πριν 
προχωρήσει στην οποιαδή-
ποτε επισημοποίησή τους. 
Την τελευταία σύσταση την 
απευθύνει με επιστολή του 
και το αρμόδιο Ευρωπαϊ-
κό Γραφείο. 

Σκανδαλώδης 
παρέμβαση στο πόρισμα 
του μελετητικού 
γραφείου!

ε. Κατά το πρώτο στά-
διο της διαβούλευσης, το 
μελετητικό γραφείο που 
είχε αναλάβει την εκπόνη-
ση έρευνας σχετικά με το 
είδος του Επιχειρηματικού 
Πάρκου, που επιβάλλεται 
να ιδρυθεί στη θέση Φούρ-
νοι Μαντουδίου (αρμόδια 
η κυρία Κατερίνα Γεωργού-
λα με τους συνεργάτες της), 
είχε αποφανθεί, αφού πρώτα 
είχε λάβει υπόψη του το Γ.Π.Σ. 
(Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) 
Κηρέως, ότι καταλληλότερο 
είναι το ΕΠ-ΠΑ τύπου Β΄. 
Μόλις, όμως, μαθεύτηκε 
αυτό από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, «ξεσηκώθηκαν» 
τέτοιες αντιδράσεις, που 
όχι μόνο σημειώθηκαν 
ευθείες παρεμβάσεις (!) 
στο έργο του μελετητικού 
γραφείου, αλλά εκφράστη-
καν μέχρι και απειλητικές 
συστάσεις προς αυτό για 
άμεση συμμόρφωσή του 
προς τις υποδείξεις της! 
Το αποτέλεσμα από αυτή την 
«ηλεκτρισμένη» αντιπαρά-
θεση ήταν να αλλάξει, τελι-
κά, η αρχική εισήγηση των 
μελετητών και να προταθεί 
η ίδρυση ενός ΕΠ-ΠΑ υψη-
λής όχλησης τύπου Α'! 

Το συντονιστικό των φορέ-
ων καταγγέλλει τις παράνομες 
και αυθαίρετες παρεμβάσεις 
της Διευθύνουσας Υπηρεσί-
ας της Περιφέρειας, ζητώντας 
τον έλεγχο και την πιθανή 
τιμωρία των υπεύθυνων, για 

ό,τι αντικανονικό ή παρά-
νομο έχει γίνει μέχρι τώρα. 
Για το τυπικό της υπόθεσης, 
πάντως, καλό θα ήταν να επι-
σημανθεί ότι κανένας…προϊ-
στάμενος δεν έχει τιμωρηθεί 
για την αλλοίωση και τη χάλ-
κευση των πορισμάτων του 
συγκεκριμένου μελετητικού 
γραφείου ακόμη…

Τι προβλέπουν  
ο γενικός,  
ο βιομηχανικός, ο 
τουριστικός  
και ο περιφερειακός 
χωροταξικός σχεδιασμός

στ. Η συντονιστική επι-
τροπή του αγώνα προτείνει, 
όπως προείπαμε, την ακύ-
ρωση ή την κατάργηση της 
ΚΥΑ. Την πρότασή της αυτή 
τη στηρίζει και σε άλλα επι-
χειρήματα, όπως ότι ο γενι-
κός χωροταξικός σχεδια-
σμός της Εύβοιας δεν επι-
τρέπει την ίδρυση ΕΠ-ΠΑ 
υψηλής όχλησης τύπου Α .́ 

Μάλιστα, στην ίδια διαπί-
στωση απολήγει και το βιο-
μηχανικό πλαίσιο χωροτα-
ξικού σχεδιασμού, το οποίο 
θεωρεί την περιοχή εξο-
ρυκτικό πόλο και όχι βιο-
μηχανικό. 

Γι’ αυτό και στον εν λόγω 
χωροταξικό σχεδιασμό ανα-
γράφεται ότι προβλέπεται 
μόνο η εξυγίανση των 
υφιστάμενων εγκατα-
στάσεων, που αφορούν, 
όμως, σε δραστηριότη-
τες μέσης όχλησης (<500 
ΜΤ/τη μέρα). Στα ίδια πλαί-

σια περίπου κινείται επίσης 
τόσο το τουριστικό πλαίσιο 
-το οποίο θεωρεί την περι-
οχή «αναπτυσσόμενη του-
ριστικά, με περιθώρια ανά-
πτυξης εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού»- όσο και το 
περιφερειακό πλαίσιο χωρο-
ταξικού σχεδιασμού Στερεάς 
Ελλάδας, το οποίο περιλαμ-
βάνει σαφείς προβλέψεις 
των βιομηχανικών υποδο-
χέων, χωρίς πουθενά να 
υπάρχει σχετική πρόβλε-
ψη για την περιοχή του 
Μαντουδίου ή άλλη στη 
βόρεια Εύβοια. 

Επιβάλλεται να 
ληφθούν υπόψη 
οι αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
στη νέα Διαβούλευση

Η συντονιστική επιτρο-
πή του αγώνα προτείνει, στη 
διαβούλευση που δρομολο-
γείται για το νέο Γ.Π.Σ. Δημο-
τικής Ενότητας Κηρέως του 
Δήμου και του Περιφερεια-
κού Στερεάς Ελλάδας (όποτε 
και εφόσον διενεργηθεί), να 
ληφθούν υπόψη όλες οι απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (έξι , από το 2014-
2016, οι οποίες διάκεινται 
με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ 
του ΕΠ-ΠΑ μέσης όχλησης 
τύπου β΄. Υπέρ της ίδιας 
προοπτικής συγκαταλέγε-
ται και η πλειοψηφία των 
κατοίκων και των φορέ-
ων, που έχουν συστρατευ-
τεί με το συντονιστικό για 
την ανατροπή ή τη διαφο-

ροποίηση της προαναφε-
ρόμενης ΚΥΑ. 

Πάντως, το συντονιστικό 
των φορέων προτείνει, προ-
τού το κράτος ή η «ΤΕΡΝΑ» 
προχωρήσουν σε οποιαδήπο-
τε κίνηση, να λάβουν σοβα-
ρά υπόψη τους την εμπειρία 
των λειτουργούντων ΕΠ-ΠΑ, 
είτε είναι τύπου Α΄ είτε τύπου 
Β΄. Και, στο κάτω – κάτω της 
γραφής, αν η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία («ΤΕΡΝΑ») επιθυ-
μούσε πραγματικά να κάνει 
μια θετική επένδυση στην 
περιοχή, χωρίς να διχάσει 
τους ντόπιους, θα έκανε μιας 
μέσης όχλησης ΕΠ-ΠΑ στο 
Μαντούδι και θα συνεργαζό-
ταν στενά και συχνά με τον 
δήμο, καθιστώντας του γνω-
στό και το προσεχές επενδυ-
τικό της σχέδιο. 

Η προσφυγή των 
κατοίκων απορρίφθηκε

Και κάποιες τελευταίες 
επισημάνσεις. 

Τον Ιούνιο του 2015, 
απορρίφθηκε η προσφυγή 
που είχαν κάνει οι κάτοι-
κοι εναντίον της εφαρμο-
γής και νομιμοποίησης 
της συγκεκριμένης ΚΥΑ. 
Μάλιστα, το συντονιστι-
κό των φορέων αφήνει 
στο υπόμνημά του σαφείς 
υπαινιγμούς εναντίον του 
εκπροσώπου του δημοσί-
ου, ο οποίος «δεν υποστή-
ριξε όσο καλά θα όφειλε το 
δημόσιο συμφέρον», κατά 
την εκδίκαση της συγκε-
κριμένης υπόθεσης. Επί-

σης, απευθύνει αιχμές και 
κατά του ΥΠ.ΕΝ. ότι «δεν 
πρόλαβε ή δεν θέλησε να 
επιληφθεί αυτού του τόσο 
σοβαρού προβλήματος».

Σημαντικές παράμετροι 
του ζητήματος

Το υπόμνημα ολοκλη-
ρώνεται με τη διατύπωση 
κάποιων, κατά τη γνώμη μας, 
σημαντικών αποριών, όπως:

1. Αν γνωρίζει του ΥΠ.ΕΝ. 
ποια είναι τα όρια ασφαλεί-
ας που πρέπει να τηρούνται, 
στην περίπτωση που διατη-
ρηθεί το συγκεκριμένο ΕΠ-
ΠΑ ως τύπου Α΄… Η πόλη του 
Μαντουδίου απέχει μόλις ένα 
(!) χιλιόμετρο από το Πάρκο 
Υψηλής Όχλησης… Συνιστά 
απόσταση ασφαλείας για την 
υγεία των κατοίκων η συγκε-
κριμένη ή όχι;

2. Αν γνωρίζει το ΥΠ.ΕΝ 
ότι η απόσταση του ΕΠ-ΠΑ 
Μαντουδίου από την παραλία 
της Αγία Άννας είναι μόλις 
4,5 χλμ., από την παραλία 
του Πηλίου 3,5 χλμ. και από 
τον αρχαιολογικό χώρο της 
Κηρίνθου μόλις 2 χλμ. … 

3. Αν γνωρίζει το ΥΠ.ΕΝ 
ότι η ευρύτερη περιοχή έχει 
καλλιεργήσιμη γη 81.000 
στρέμματα και αρδευόμενες 
εκτάσεις 35.000 στρέμματα.

4. Αν γνωρίζει το ΥΠ.ΕΝ 
ότι, στην περίπτωση που 
μετατραπεί το συγκεκριμέ-
νο ΕΠ-ΠΑ σε μέσης όχλησης, 
τύπου Β΄, η βόρεια Εύβοια 
θα «εξοικονομήσει» περισσό-
τερες θέσεις εργασίας, αυξη-
μένο τουρισμό, πιο πολλούς 
κλάδους παραγωγής, πιο ποι-
οτικά προϊόντα και ένα πιο 
ποιοτικό ανθρωπογενές οικο-
σύστημα…

Αυτό που, τελικά, μένει 
είναι ότι, μετά από χρόνια, 
ξαναγύρισε ο τροχός, συν-
θλίβοντας τα περασμένα… 
Όταν το 2013 είχε «παγώ-
σει» το θέμα, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι οι περιβαλλο-
ντικοί όροι της ΚΥΑ ήταν… 
«μαϊμού», σήμερα ερχό-
μαστε να ανασκαλίσου-
με ένα θέμα, που για το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θεωρείται προ 
πολλού λήξαν!

Κύριοι της «ΤΕΡΝΑ», 
πάρτε πραγματικούς περι-
βαλλοντικούς όρους, για-
τί αν τα προαναφερθέντα 
αμείλικτα ερωτήματα ισχύ-
ουν, δεν πρόκειται να τους 
πάρετε ποτέ!
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Ολοκληρώθηκε η τελι-
κή φάση αξιολόγη-
σης και κατάταξης 

της Δράσης 10.01.04 «Μείω-
ση της ρύπανσης του νερού 
από γεωργική δραστηριότη-
τα», γνωστή και ως πρόγραμ-
μα νιτρορύπανσης. 

Οι εγκεκριμένες αιτή-
σεις φτάνουν τις 4.169, από 
τις οποίες οι 2.272 αφορούν 
στην περιοχή της Θεσσαλί-
ας (54,5% του συνόλου των 
αιτήσεων), ενώ το συνολικό 
ποσό ενίσχυσης ανέρχεται 
στα 254.627.063,52€. Η ενταγ-
μένη έκταση γης πανελλαδι-
κά αντιστοιχεί σε 84.879,23 
εκτάρια, με την περιοχή της 
Θεσσαλίας να καλύπτει τα 
45.816,79 εκτάρια ποσοστό 
ίσο με το 54% της συνολικής 
ενταγμένης έκτασης του προ-
γράμματος. 

Αναλυτικότερα, στη Λάρι-
σα εγκρίθηκαν 1.127 δικαι-
ούχοι, με 22.528,36 εκτά-
ρια ενταγμένης έκτασης και 
67.585.080€ ενίσχυση. Στην 
Καρδίτσα, 1.015 δικαιούχοι, 
με 20.065,51 εκτάρια ενταγμέ-
νης έκτασης και 60.196.530€ 
ενίσχυση, και στη Μαγνησία 
130 δικαιούχοι, με 3.222,92 
εκτάρια ενταγμένης έκτασης 
και 9.668.760€ ενίσχυση.

Το πρόγραμμα
Πρόσκληση για υπο-

βολή αιτήσεων στήριξης 
αρχικού προϋπολογισμού 
200.000.000€, με ημερομη-
νία έναρξης 15 Ιανουαρίου και 
λήξης 16 Φεβρουαρίου, έκανε 
η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Κλιματικής 
Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ. Στην 
πρώτη φάση του προγράμ-
ματος υποβλήθηκαν 16.077 
αιτήσεις σε επίπεδο χώρας, 
ενώ οι 8.211 αφορούσαν την 
περιοχή της Θεσσαλίας. 

Ο αποκλεισμός πολλών 
αιτήσεων από το πρόγραμμα, 
κατά τη διάρκεια της διεξα-
γωγής προενταξιακού ελέγ-
χου και ελέγχου τήρησης προ-
ϋποθέσεων των υπό ένταξη 
αγροτεμαχίων, δημιούργησε 
έντονες αντιδράσεις από τους 
ενδιαφερομένους και ανάγκα-
σε την κυβέρνηση να αυξή-
σει την προβλεπόμενη δαπά-
νη κατά περίπου 60.000.000

Η γεωργοπεριβαλλοντι-
κή-κλιματική δράση εφαρ-
μόζεται με 4 ειδικές δεσμεύ-
σεις, κάθε μία με ξεχωριστή 
ενίσχυση ανά είδος καλλιέρ-
γειας και γεωργική ζώνη. Πιο 
συγκεκριμένα:

Αγρανάπαυση: Οι δικαι-
ούχοι οφείλουν να θέτουν σε 

αγρανάπαυση τουλάχιστον το 
30% της συνολικά ενταγμέ-
νης έκτασης.

Αμειψισπορά: Οι δικαι-
ούχοι αναλαμβάνουν ετησίως 
να θέτουν σε ξηρική αμειψι-
σπορά τουλάχιστον το 30% της 
συνολικά ενταγμένης έκτασης. 
Επιλέξιμες καλλιέργειες για 

τις παραπάνω δεσμεύσεις 
είναι ο αραβόσιτος, τα ζαχα-
ρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα 
λαχανικά και κηπευτικά και 
το βαμβάκι.

Χλωρά λίπανση σε δεν-
δρώδεις καλλιέργειες: Οι 
δικαιούχοι αναλαμβάνουν να 
εφαρμόζουν χλωρά λίπανση 

με φυτά εδαφοκάλυψης του-
λάχιστον στο 20% της ενταγ-
μένης έκτασης. Επιλέξιμα ως 
φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα 
χειμερινά ψυχανθή και τα 
μείγματα χειμερινών ψυχαν-
θών με σιτηρά.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: 
Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά, 
Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά

Μη καλλιέργεια αγρο-
τεμαχίων που εφάπτονται 
σε ποτάμια, υδατορέματα, 
λίμνες κ.α. 

Οι δικαιούχοι αναλαμβά-
νουν να εφαρμόζουν ζώνη 
ανάσχεσης πλάτους τουλάχι-
στον πέντε (5) μέτρων, κατά 
μέσο όρο, στα ενταγμένα στη 
δέσμευση αγροτεμάχια που 
εφάπτονται σε επιφανεια-
κά ύδατα. 

Η δέσμευση αφορά στις 
αροτραίες καλλιέργειες 
της περιοχής παρέμβασης. 
Επιλέξιμες καλλιέργειες: χει-
μερινά σιτηρά, ο αραβόσιτος, 
κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, 
ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρό-
τευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχα-
νικά και κηπευτικά, βαμβάκι 
και ηλίανθος.

Αποτελέσματα προγράμματος Νιτρορύπανσης 
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Οι εκλογικές επιτυχίες των 
Πράσινων Κομμάτων στα 
γερμανικά ομόσπονδα κρα-

τίδια της Έσσης και της Βαυαρίας, 
στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο 
αποτελούν το έναυσμα ενός νέου 
«πράσινου κύματος» στην Ευρώπη, 
που επιλέγει να προτάσσει την ελπί-
δα απέναντι στον φόβο, την κατα-
νόηση και την αλληλεγγύη απένα-
ντι στο μίσος.

Η πρώτη έκπληξη ήρθε πέρυσι, 
στις εκλογές της Ολλανδίας. Οι Πρά-
σινοι αύξησαν τα ποσοστά τους σχε-
δόν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συνέχεια ήρθε από τη Σουη-
δία, όπου οι Πράσινοι, συμμετέχο-
ντας στον κυβερνητικό συνασπισμό, 
διατήρησαν τη δύναμή τους, και η 
επιβεβαίωση ήρθε με το 20% των 
Πράσινων της Έσσης.

Στη Βαυαρία, οι Πράσινοι διπλα-
σίασαν το ποσοστό τους και εκτόπι-
σαν τους σοσιαλδημοκράτες από τη 
δεύτερη θέση. Είναι πλέον το μεγαλύ-
τερο κόμμα στο Μόναχο, ενώ επιτεύ-
χθηκε ο βασικός στόχος της εκστρα-
τείας τους που ήταν ο τερματισμός 
της πολύχρονης συντηρητικής δια-
κυβέρνησης του CSU. 

Στο Λουξεμβούργο, οι Πράσινοι 
αύξησαν το εκλογικό τους ποσοστό 
κατά 50% μετά από 5 χρόνια στην 
κυβέρνηση, γεγονός που αποτελεί 
τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης για 
τον ρόλο τους στο κυβερνητικό έργο. 
Στις δημοτικές εκλογές του Βελγί-
ου, οι πράσινοι εξέλεξαν πάνω από 

πεντακόσιους πενήντα οικολόγους 
δημοτικούς συμβούλους και πολ-
λούς δημάρχους, ανάμεσά τους τον 
ελληνικής καταγωγής διαχρονικό 
φίλο των Οικολόγων-Πράσινων, τον 
Χρήστο Δουλκερίδη.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η άνο-
δος των Πράσινων ματαίωσε τα σχέ-
δια της Ακροδεξιάς να παίξει σημα-
ντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Οι παραπάνω επιτυχίες δεν είναι 
τυχαίες. Είναι αποτέλεσμα σκληρής 
δουλειάς μέσα στην κοινωνία για την 
κατανόηση και αποδοχή των πράσι-
νων προτάσεων, σε κεντρικό και αυτο-
διοικητικό επίπεδο, στις ανησυχίες 
και στα προβλήματα των πολιτών.

Οι πολίτες της Ευρώπης κατανο-
ούν, ασπάζονται και εναποθέτουν 
τις ελπίδες τους πια στην πρότα-
ση των Πράσινων Κομμάτων της 
Ευρώπης για τον μετασχηματισμό 
του σημερινού μοντέλου παραγωγής 
και κατανάλωσης προς όφελος όλων 
των πολιτών και στην αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής. Παράλ-
ληλα δε, γίνεται κατανοητό από τους 
πολίτες, ότι είναι εφικτή η εδραίωση 
μιας σύγχρονης κοινωνίας με κοι-

νωνική δικαιοσύνη και όραμα για 
μια πιο δίκαιη Ευρώπη για όλους.

Όλα δείχνουν πως στις επόμενες 
ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019, το 
Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα θα απο-
τελέσει το νέο προοδευτικό πόλο 
στην Ευρώπη.

«Αισθανόμαστε ότι πρέπει να παλέ-
ψουμε: για τη Νέα Πράσινη Ευρώπη, 
την ποιότητα ζωής και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, για τον οικολογικό 
μετασχηματισμό των κοινωνιών μας, 
την ανάσχεση και τον έλεγχο της κλι-
ματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα, 
για να έχουν ένα βιώσιμο μέλλον τα 
παιδιά μας και ο Πλανήτης. 

Οι ευθύνη μας είναι μεγάλη. Πρέ-
πει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες 
για τη συσπείρωση του Οικολογικού 
Χώρου, ώστε να είμαστε δυναμικά 
παρόντες στο μεγάλο προσκλητήριο 
του "πράσινου κύματος" και της προ-
οδευτικής πορείας των Ευρωπαίων 
Πολιτών.»

Τις παραπάνω ευθύνες πρέπει 
να αναλογιστεί κάθε ενεργός πολί-
της, όλες οι οικολογικές, δημοκρα-
τικές, κοινωνικές Ομάδες Πολιτών, 
όλοι όσοι αγωνίζονται, ή νιώθουν 
την ανάγκη ότι πρέπει να αγωνι-
στούν, για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και την υπεράσπιση των ζώων. 
Είναι καιρός να βρεθούμε όλοι μαζί 
για την εδραίωση της κοινωνικής – 
αλληλέγγυας οικονομίας και του και-
νοτόμου πράσινου - βιώσιμου Πολι-
τισμού του μέλλοντος.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλες 

τις τοπικές οικολογικές, δημοκρατικές, 
κοινωνικές ομάδες των πολιτών και 
σε κάθε ενεργό πολίτη, στους ακτιβι-
στές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στους υπερασπιστές των ζώων, στους 
καινοτόμους της πράσινης και της 
κοινωνικής -αλληλέγγυας οικονομί-
ας, σε όλους όσοι νιώθουν την ανά-
γκη για ένα νέο βιώσιμο πολιτισμό 
του μέλλοντος υλοποιώντας αλλαγές 
στον τρόπο παραγωγής, διατροφής 
και κατανάλωσης, στέγασης, μετακί-
νησης, ψυχαγωγίας και διαχείρισης 
των φυσικών πόρων.

Η νέα πρόκληση είναι μπροστά 
μας. Οι Ευρωεκλογές, αλλά και οι 
Αυτοδιοικητικές εκλογές έρχονται. 
Είναι καιρός όσοι συμμεριζόμαστε 
τα παραπάνω να συσπειρωθούμε και 
να δώσουμε τον αγώνα μας για ένα 
νέο μοντέλο ανάπτυξης, για μια καλύ-
τερη ζωή, για έναν καλύτερο κόσμο. 

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι, είμαστε 
εδώ, ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση.»

Όλα τα παραπάνω είναι σωστά 
αλλά το ΠΑΚΟΕ με την 40χρονη 
πορεία και δράση του στον ανε-
ξάρτητο οικολογικό χώρο, δεν 
συμμετείχε ούτε συμμετέχει σε 
κομματικούς μηχανισμούς, που 
μπαίνουν τελευταία σε ψευδεπί-
γραφους κυβερνητικούς μηχα-
νισμούς, διεκδικώντας εξουσια-
στικές θέσεις. Το ΠΑΚΟΕ με τους 
συνεχείς αγώνες του, προσπαθεί 
να πιέσει τις όποιες εξουσιαστικές 
δομές να πάρουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να σωθεί ο πλανήτης. 

Επιτυχίες σε εκλογές των Πράσινων Κομμάτων

Στην υλοποίηση προγράμματος 
«Ανακύκλωσης Χαρτιού – Έντυπου 
Υλικού» που συμπληρώνει το σύστη-
μα ανακύκλωσης συσκευασιών 
στους μπλε κάδους, προχώρησε ο 
Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Σ.Δ.Α. 
(Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με τους Δήμους Θερ-
μαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας- 
Χορτιάτη.

Η ανακύκλωση χαρτιού μειώνει 
σημαντικά το συνολικό όγκο απορ-
ριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή, 
ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντι-
κά οφέλη σε περιβάλλον και οικο-
νομία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 
του Προέδρου του Περιφερειακού 
Φο.Σ.Δ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, 
κύριο Μιχάλη Γεράνη: «Το Πρό-

γραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού – 
Έντυπου Υλικού με διαλογή στην 
πηγή είναι συμπληρωματικό του 
συστήματος των μπλε κάδων ανα-
κύκλωσης συσκευασιών. Στόχος 
του προγράμματος είναι η επέκτα-
ση της ανακύκλωσης σε όλα τα υλι-
κά, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμέ-
νου συστήματος διαχείρισης των 
απορριμμάτων με κοινωνικό και 
οικολογικό πρόσημο». 

Η εφαρμογή του προγράμμα-
τος κρίνεται απαραίτητη, καθώς το 
έντυπο χαρτί, δεδομένου ότι δεν 
αποτελεί υλικό συσκευασίας, πρέ-
πει να συγκεντρώνεται σε ξεχωρι-
στούς κάδους, προκειμένου να μην 
υποβαθμίζεται η ποιότητά του κάτι 
που συνεπάγεται και την αποτελε-
σματικότερη ανακύκλωσή του. Το 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων προβλέπει τη συλλογή 
στην πηγή τουλάχιστον τεσσάρων 
ανακυκλώσιμων υλικών: το χαρτί, το 
γυαλί, το μέταλλο και το πλαστικό.

Σε σημεία που παράγεται μεγάλη 
ποσότητα απορριμμάτων χαρτιού, 
όπως σε δημόσιες υπηρεσίες, σχο-
λικές μονάδες, επιχειρήσεις, κατοι-
κίες κ.α., έχουν τοποθετηθεί μέχρι 
σήμερα 180 ειδικοί κάδοι ανακύ-
κλωσης χαρτιού και έντυπου υλι-
κού. Οι ειδικοί αυτοί κάδοι, κλειδώ-
νονται, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
ρίψη κοινών οικιακών απορριμμά-
των ή η κλοπή υλικών. Το υλικό που 
συλλέγεται στους κάδους, μεταφέ-
ρεται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ταγαρά-
δων, έτσι ώστε να απομονωθεί από 

ξένες ύλες, ενώ παράλληλα ταξινο-
μείται σε κατηγορίες χαρτιού και 
συμπίεσης.

Το πρόγραμμα «Ανακύκλωσης 
Χαρτιού – Έντυπου Υλικού» με δια-
λογή στην πηγή, θα αποτελέσει το 
εφαλτήριο στη διαμόρφωση οικο-
λογικής συνείδησης του πολίτη, 
ενώ σταδιακά θα πετύχει τη διαλο-
γή στην πηγή και των υπολοίπων 
ανακυκλώσιμων υλικών, συμβάλλο-
ντας δυναμικά στην επίτευξη των 
στόχων ανακύκλωσης που απορρέ-
ουν τόσο από την ευρωπαϊκή όσο 
και από την ελληνική νομοθεσία. 

Η ανακύκλωση είναι μια λέξη 
που δυστυχώς στον τόπο μας 
σημαίνει …χρυσορυχείο. Γι’ αυτό 
είμαστε τελευταίοι με 18% (στα 
χαρτιά). 

«Ανακύκλωση Χαρτιού - Έντυπου Υλικού»
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Σύμφωνα με νέα έρευνα, λαθρο-
κυνηγοί κομματιάζουν πρόσω-
πα και πόδια λιονταριών για 

να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά. 
Ο βασιλιάς της ζούγκλας ήδη κινδυ-
νεύει κι αυτό θα μπορούσε να τον 
σπρώξει στο χείλος της εξαφάνισης. 
Και δεν είναι μόνο τα λιοντάρια. Ένα 
ένα σκοτώνουμε τα υπέροχα άγρια ζώα 
που συγκατοικούν μαζί μας στη Γη. 
Έχουμε αφανίσει σχεδόν τα 2/3 των 
ζώων μέσα στα τελευταία 50 χρόνια! 

Όμως υπάρχει λύση. Κορυφαί-
οι επιστήμονες προτείνουν ένα νέο 
ανατρεπτικό σχέδιο: να ανακηρυχθεί 
προστατευόμενο το 50% της έκτασης 
του πλανήτη μας για να μπορέσει η 
φύση να αναγεννηθεί. Το πρόβλη-
μα είναι ότι οι φωνές των ζώων δεν 
ακούγονται -οι κυβερνήσεις ακούνε 
μόνο τους ανθρώπους. Γι' αυτό, είναι 
στο χέρι μας να τραβήξουμε την προ-
σοχή τους σ' αυτό το επείγον σχέδιο 
αναγέννησης. 

Η ομάδα του Avaaz θα παραδώσει 
τις υπογραφές μας σε μεγάλες κυβερ-
νήσεις *αυτή τη βδομάδα*, ζητώντας 
τους να στηρίξουν το σχέδιο. Πρό-
σθεσε το όνομά σου στην παγκόσμια 
εκστρατεία για τη φύση -- ας αγωνι-
στούμε για να σώσουμε τα απειλούμε-
να είδη απ' το χείλος της εξαφάνισης: 

https://secure.avaaz.org/campaign/
el/protect_nature_cbd_2018_sl/?bpD
KQlb&v=112511&cl=15320530719&_
checksum=c44a9425915de4c000208
af2ebc57075312956267fa99813987
419919302134b

Είναι σαν ο άνθρωπος να έχει 
πάρει ένα αλυσοπρίονο και να κόβει 
το δέντρο της ζωής. Η λαθροθηρία, η 
καταστροφή των βιοτόπων κι η κλι-
ματική αλλαγή ωθούν στο χείλος της 
εξαφάνισης τα φυτά και τα ζώα που 
συμβιώνουν μαζί μας σ' αυτόν τον πλα-
νήτη... αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τη βιοποι-
κιλότητα μόλις δήλωσε ότι κινδυνεύ-
ουμε να γίνουμε το πρώτο είδος που 
θα καταγράψει την ίδια του την εξα-
φάνιση! Οι μεμονωμένες προσπάθει-
ες δεν αρκούν -- πρέπει να αλλάξου-
με ριζικά τη σχέση μας με τη φύση, 
πριν καταρρεύσει το σύστημα υπο-
στήριξης της ζωής του πλανήτη μας. 

Τα καλά νέα είναι ότι έχει αρχίσει 
να αποκτά δυναμική το σχέδιο των 
επιστημόνων που φωνάζουν ότι πρέ-
πει να αφήσουμε ήσυχη τη μισή στε-
ριά και θάλασσα και να εκμεταλλευό-
μαστε το άλλο μισό με βιώσιμο τρόπο 

για τις ανθρώπινες ανάγκες. Οι κυβερ-
νήσεις όμως πρέπει να δουν ότι το 
σχέδιο έχει μαζική στήριξη.

Και είναι στο χέρι μας να το κάνου-
με να ακουστεί! Οι χώρες μας συμφώ-
νησαν για στροφή στην 100% καθα-
ρή ενέργεια μόνο μετά από πολυετείς 
εκστρατείες πίεσης και μια εκκωφα-
ντική παγκόσμια κινητοποίηση που 
ήταν αδύνατον να αγνοήσουν. 

Ας κάνουμε το ίδιο και για τη φύση 
-- πρόσθεσε το όνομά σου, πριν η ομά-
δα του Avaaz παραδώσει τις υπογρα-
φές μας σε κορυφαίους εκπροσώπους 
αυτή τη βδομάδα -- ώστε τα αγαπημέ-
να ζώα των παιδιών μας να μη ζουν 
μόνο στα παραμύθια.

Το κίνημά αυτό έχει κινητοποιηθεί 
για τη δημιουργία τεράστιων θαλάσ-

σιων καταφυγίων και έχει ξεσκεπάσει 
κυκλώματα λαθροθηρίας που απει-
λούν τους ελέφαντες και τους ρινό-
κερους. Από τον Αμαζόνιο μέχρι το 
Βόρνεο και τα Γκαλάπαγκος έχου-
με υπερασπιστεί ξανά και ξανά την 
άγρια ζωή του πλανήτη μας. Ήρθε η 
ώρα να πατήσουμε γερά σ' αυτές τις 
νίκες για να πετύχουμε μια παγκόσμια 
συμφωνία με όραμα, που θα προστα-
τέψει το δέντρο της ζωής ...πριν να 
είναι πολύ αργά.

 Με ελπίδα και αποφασιστικότητα,
Risalat, Danny, Alice, Rosa, Diego 

και η υπόλοιπη ομάδα του Avaaz
Περισσότερες πληροφορίες: 
Ο πλανήτης μας έχασε το 60% του 

πληθυσμού των άγριων ζώων σε διά-
στημα 40 ετών – Καθημερινή

http://www.kathimerini.gr/992411/
article/epikairothta/perivallon/o-
planhths-mas-exase-to-60-toy-
plh8ysmoy-twn-agriwn-zwwn-se-
diasthma-40-etwn 

Έφθασε η Έκτη Μεγάλη Εξαφάνι-
ση; – Το Βήμα 

http://www.tovima.gr/science/
article/?aid=333968 

Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τη 
βιοποικιλότητα; – H Εφημερίδα των 
Συντακτών

https://www.efsyn.gr/arthro/
poso-sovara-antimetopizoyme-ti-
viopoikilotita 

Λαθροθηρία λιονταριών: Η νέα 
βίαιη απειλή για την υπερηφάνεια της 
Αφρικής (στα Αγγλικά) -- The Guardian 

https://www.theguardian.com/
environment/2018/nov/05/lion-
poaching-the-brutal-new-threat-to-
africas-p...Οι ζωικοί πληθυσμοί έχουν 
μειωθεί εντυπωσιακά κατά 60% από 
το 1970 (στα Αγγλικά) -- Vox

https://www.vox.com/science-and-
health/2018/10/30/18042150/wwf-
living-planet-report-vertebrate-loss 

Οι επιστήμονες ζητούν μια συμ-
φωνία σαν αυτή του Παρισιού, για να 
σωθεί η ζωή στη Γη (στα Αγγλικά) -- 
The Guardian 

h t t p s : / / w w w. t h e g u a r d i a n .
c o m / e n v i r o n m e n t / r a d i c a l -
conservation/2018/jun/28/scientists-
call-for-a-paris-style-agreement-to-
save-life-on-earth 

Η ζωή στη Γη δέχεται επίθεση, αλλά 
ακόμη υπάρχει ελπίδα (στα Αγγλικά) 
-- National Geographic

https://www.nationalgeographic.
com.au/animals/life-on-earth-is-under-
assaultbut-theres-still-hope.aspx

Μπορούμε να βάλουμε στην άκρη 
τη μισή Γη για το καλό της φύσης; 
(στα Αγγλικά) -- The Guardian

h t t p s : / / w w w. t h e g u a r d i a n .
c o m / e n v i r o n m e n t / r a d i c a l -
conservation/2016/jun/15/could-we-
set-aside-half-the-earth-for-nature

O Βασιλιάς της ζούγκλας κινδυνεύει  
να εξαφανιστεί από τον Πλανήτη
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Δεκάδες βαριά οπλι-
σμένοι λαθροκυνηγοί 
εισέβαλαν σε εθνικό 

δρυμό του Καμερούν. Έσφα-
ξαν πάνω από 600 πανέμορ-
φους ελέφαντες και κομμάτια-
σαν τα πρόσωπά τους για τους 
χαυλιόδοντες. Οι λαθροθήρες 
έχουν αφανίσει τους μισούς 
απ' τους τελευταίους ελέφα-
ντες της Κεντρικής Αφρικής. 
Και κανένας δεν έχει καταφέ-
ρει να τους σταματήσει.

Μέχρι τώρα!
Μια ομάδα γενναίων ακτι-

βιστών έχει διεισδύσει σε 
κυκλώματα λαθροκυνηγών 
σε δέκα αφρικανικές χώρες 
και ήδη έχει οδηγήσει στη 
φυλακή 2.000 λαθρεμπόρους! 

Η επιτυχία τους είναι πραγ-
ματικά εντυπωσιακή κι έχουν 
κερδίσει διεθνή βραβεία. Αλλά 
πολλοί χρηματοδότες φοβού-
νται να τους στηρίξουν, επει-
δή συγκρούονται μετωπικά 
με το οργανωμένο έγκλημα. 
Ίσως εμείς είμαστε οι μόνοι 
που μπορούμε να κλιμακώ-
σουμε γρήγορα αυτή την εξαι-
ρετική αποστολή.

Τέσσερις ελέφαντες δολο-
φονούνται κάθε ώρα. Η διά-
σωση αυτών των μεγαλόπρε-
πων ζώων απ' την εξαφάνιση 
είναι μια μάχη ενάντια στο 
χρόνο. Αλλά αν όλοι και όλες 
στηρίξουμε τώρα, αυτή η ομά-
δα θα μπορέσει να επεκταθεί 
σε περισσότερες χώρες και 
να κλείσει στη φυλακή ακό-
μη πιο πολλούς εγκληματίες 
-- και εμείς θα μπορέσουμε 
να εκτοξεύσουμε τις εκστρα-
τείες μας για την προστασία 
αυτών των πανέμορφων πλα-
σμάτων και της εύθραυστης 
άγριας ζωής του πλανήτη μας. 

Καμία άλλη προσπάθεια 
δεν έχει τέτοια επιτυχία! 

Η Αφρική έχει βαφτεί στο 

αίμα. Πληρωμένοι λαθροκυ-
νηγοί εντοπίζουν ελέφαντες, 
λεοπαρδάλεις, ρινόκερους και 
άλλα ζώα που απειλούνται με 
εξαφάνιση. Ύστερα, τα αφεντι-
κά στέλνουν ελικόπτερα και 
βαριά όπλα για να τα καταδι-
ώξουν και να τα σφάξουν για 
το δέρμα τους ή τους χαυλι-
όδοντές τους. Tο παράνομο 
εμπόριο άγριων ζώων έχει τζί-
ρο 16 δισ. ευρώ το χρόνο και 
ελέγχεται από διεθνείς μαφίες 
που λειτουργούν λαδώνοντας 
όποιον βρεθεί μπροστά τους.

Τώρα, όμως, το δίκτυο 
των τολμηρών Eco-Activists 
for Governance and Law 
Enforcement (EAGLE) τούς 
καταδιώκει σε κάθε τους βήμα: 
εισχωρεί κρυφά στις συμμο-
ρίες τους και, σε συνεργασία 
με την αστυνομία, τους πιά-
νει στα πράσα και κλείνει στη 
φυλακή τα μεγάλα αφεντικά. 

Παρόλο που η πρωτοφανής 
επιτυχία τους έχει κερδίσει 
βραβεία (μεταξύ άλλων, από 
την Interpol και το WWF), 
αυτοί οι ήρωες παλεύουν ακό-
μη με ελάχιστους πόρους και 

μοναδικό κίνητρο την ειλι-
κρινή αγάπη τους για αυτά 
τα ζώα. Αν όλοι και όλες μας 
στηρίξουμε με ένα μικρό ποσό, 
μπορούμε:

• να βοηθήσουμε να εκπαι-
δευτούν ακόμη περισσότεροι 
ακτιβιστές που θα διεισδύσουν 
στις πιο επικίνδυνες σπείρες 
σε περισσότερες χώρες και 
θα κλείσουν τους αρχηγούς 
στη φυλακή,

• να ανοίξουμε έρευνες 
για να συλληφθούν διεφθαρ-
μένοι αρμόδιοι και πολιτικοί 
που συγκαλύπτουν αυτό το 
αιματηρό εμπόριο,

• να ξεσκεπάσουμε τις εται-
ρείες και τις κυβερνήσεις που 
κερδοσκοπούν απ' την πώλη-
ση ελεφαντόδοντου και άλλων 
προϊόντων που προέρχονται 
από άγρια ζώα, και

• να διοργανώσουμε μαζι-
κές εκστρατείες για την προ-
στασία του φυσικού κόσμου 
και της εύθραυστης ισορρο-
πίας της ζωής.

Λίγοι από εμάς θα τολμού-
σαμε να βάλουμε τη ζωή μας 
σε κίνδυνο για να προστατεύ-

σουμε τα ζώα του πλανήτη 
μας απ' την ανθρώπινη βαρ-
βαρότητα και απληστία. Τώρα 
όμως, μπορούμε να στηρίξου-
με εκείνους κι εκείνες που το 
τολμούν. Ας τους προσφέρου-
με γενναιόδωρα τη δύναμη 
του κινήματός μας! 

Το κίνημά του Avaaz πάντα 
στήριζε και θα στηρίζει γεν-
ναίους ακτιβιστές που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα, για να συνεχίσουν να 
εκτελούν το επικίνδυνο αλλά 
αναγκαίο έργο τους: από ανε-
ξάρτητους δημοσιογράφους 
στη Συρία, μέχρι εθελοντές 
κατά του Έμπολα.

 Στηρίζουμε τις πιο έξυ-
πνες και αποτελεσματικές 
ιδέες – ιδίως όταν δεν προ-
τίθεται κανείς άλλος να το 
κάνει. Γι' αυτό ας βοηθήσου-
με τώρα αυτούς τους ήρωες, 
για να γεμίσουν ξανά οι όμορ-
φες σαβάνες και τα δάση της 
Αφρικής με άγρια ζώα.

Με ελπίδα και αποφασι-
στικότητα, 

Alice, Alex, Iain, Patricia, 
Σπύρος, Joseph, Nataliya, 
Ricken και όλη η ομάδα του 
Avaaz 

Περισσότερες πληροφορί-
ες: Δεκάδες ελέφαντες νεκροί 
από λαθροθήρες στη Μπο-
τσουάνα (LiFO)

https://www.lifo.gr/now/
world/206444/dekades-
e l e f a n t e s - n e k r o i - a p o -
lathrothires-sti-mpotsoyana-
sklire... 

Στα Αγγλικά: Μια ομάδα 
ακτιβιστών στην Αφρική έχει 
μια ασυνήθιστη αποστολή: 
την επιβολή του νόμου (The 
New York Times)

http : / /www.nytimes .
com/2015/10/13/science/
african-conservation-group-
with-unusual-mission-
enforcement.html 

Το οργανωμένο έγκλημα 
έχει βάλει στο μάτι τα άγρια 
ζώα (BBC)

h t t p : / / w w w . b b c .
c o . u k / n e w s / s c i e n c e -
environment-26153516 

Η Ακτή Ελεφαντοστού συλ-
λαμβάνει έξι μέλη κυκλώμα-
τος λαθρεμπορίας προϊόντων 
από ελέφαντες, λεοπαρδά-
λεις, παγκολίνους (New York 
Times)

https://www.nytimes.
com/2018/01/25/world/
africa/ivory-coast-elephants-
l e o p a r d s - p a n g o l i n s -
smuggling.h... 

Κατασχέθηκαν δόντια λιο-
νταριών και ιπποπόταμων 
στη μεγαλύτερη έφοδο λαθρε-
μπορίου που έγινε ποτέ στη 
Σενεγάλη (Reuters) 

https://www.reuters.com/
article/us-senegal-wildlife/
lion-and-hippo-teeth-seized-
in-senegals-biggest-... 

Πώς η σωτηρία ενός 
χιμπατζή οδήγησε στη δημι-
ουργία μιας πρωτοποριακής 
ομάδας αντι-λαθροθηρίας 
(National Geographic) https://
news.nationalgeographic.
com/2016/06/ofir-drori-
wildlife-corruption-laga/

Ο πληθυσμός των ελεφά-
ντων στο πάρκο του Καμερούν 
μειώθηκε στο μισό μετά την 
ξέφρενη αιματοχυσία (IFAW)

http: / /www.ifaw.org/
united-states/news/elephant-
population-halved-cameroon-
killing-spree-graphic-images 

Γενοκτονία ελεφάντων
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Σύμφωνα με το Κοινό 
δελτίο τύπου που εκδό-
θηκε την Τετάρτη 17 

Οκτωβρίου 2018, ο Κυπαρισ-
σιακός Κόλπος αποκτά θεσμι-
κό πλαίσιο προστασίας. 

Την ικανοποίησή τους 
εκφράζουν οι περιβαλλοντι-
κές μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 
ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθο-
λογική Εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Προστασίας Περιβάλ-
λοντος και Πολιτισμού, Ελλη-
νική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης, Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών, Δίκτυο Μεσόγει-
ος SOS, Καλλιστώ, Οικολο-
γική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
Greenpeace, MEDASSET, 
MOm και WWF Ελλάς για την 
έκδοση του Προεδρικού Δια-
τάγματος του Κυπαρισσιακού 
Κόλπου (περιοχές Natura 2000 
- GR 2550005, GR 2330005 
και GR 2330008).

Έπειτα από χρόνια κοι-
νών προσπαθειών, δύο σχέ-
δια προεδρικών διαταγμάτων, 
τρία πρακτικά επεξεργασίας 
από το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας (υπ’ αριθμ. 32/2015, 
175/2017 και 80/2018), μία 
καταδίκη στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΔΕΕ C 
-504/14, Απόφαση της 10ης 
Νοεμβρίου 2016) και μια επί-
σημη Σύσταση για μέτρα προ-
στασίας από τη Σύμβαση της 
Βέρνης στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης (case file 2010/5 
«Greece: Threats to marine 
turtles in Thines Kyparissias», 
Recommendation No. 174), 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κάνει ένα μεγά-
λο βήμα στην προστασία του 
Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Προστασία
Αποτελεί σχήμα οξύμωρο 

πάντως ότι το ΥΠΕΝ προβαί-
νει στο σημαντικό αυτό βήμα 
για την προστασία του Κυπα-
ρισσιακού Κόλπου, την ίδια 
ώρα που υπογράφει σύμβαση 
για την έρευνα και την εξό-
ρυξη υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια έκταση που αγγίζει 
τα όρια της νέας προστατευό-
μενης περιοχής, αυξάνοντας 

τους κινδύνους και την αγω-
νία για την ουσιαστική προ-
στασία των πολύτιμων οικο-
λογικών χαρακτηριστικών του 
βιοτόπου και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Με το εκδοθέν Προεδρικό 
Διάταγμα ( ΦΕΚ Δ 391/2018, 
όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 
Δ 414/2018), η δεύτερη σημα-
ντικότερη παραλία ωοτοκίας 
της Caretta caretta στη Μεσό-
γειο και ένα από τα σημαντι-
κότερα αμμοθινικά οικοσυ-
στήματα της Ελλάδας αποκτά 
οριστική θεσμική θωράκιση 
και προστασία έναντι σχε-
δίων εντατικής παράκτιας 
δόμησης.

Σημειώνεται πως έως 
σήμερα το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας είχε 
εκδώσει δύο υπουργικές απο-
φάσεις για την προστασία της 
περιοχής (Μάιος 2013 και 
Μάιος 2016), όμως τα μέτρα 
αυτά είχαν προσωρινή ισχύ. 

Ωστόσο η ολοκληρωμέ-
νη προστασία του Κυπαρισ-
σιακού Κόλπου θα επιτευ-
χθεί με την έκδοση Σχεδίου 
Διαχείρισης της περιοχής, το 

οποίο θα πρέπει να καταρτι-
στεί κατά προτεραιότητα, με 
την εύρυθμη λειτουργία του 
Φορέα Διαχείρισης Υγροτό-
πων Κοτυχίου, Στροφυλιάς και 
Κυπαρισσιακού Κόλπου και 
φυσικά με την ενεργή συμμε-
τοχή των τοπικών φορέων και 
των κατοίκων, ώστε αφενός 
να αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικά οι παράνομες δρα-
στηριότητες που συνεχίζουν 
να υποβαθμίζουν τη μοναδι-
κή αυτή περιοχή και αφετέ-
ρου να καταγραφούν οι ανά-
γκες της τοπικής κοινωνίας.

Yλοποίηση του σχεδίου
Κατά την κατάρτιση και 

υλοποίηση του σχεδίου δια-
χείρισης πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν πολύ σημαντικά 
ζητήματα όπως: η πλήρης 
καταγραφή του νόμιμου οδι-
κού δικτύου της προστατευ-
όμενης περιοχής, οι όροι με 
τους οποίους οι λουόμενοι 
θα απολαμβάνουν το δημό-
σιο αγαθό του αιγιαλού χωρίς 
να παρενοχλούν την θαλάσσια 
χελώνα κατά τον άκρως ευαί-
σθητο κύκλο αναπαραγωγής 

της (ώρες παραμονής στον 
αιγιαλό, προτεινόμενη ζώνη 
χρήσης, μη οχλούσα συμπε-
ριφορά), η λειτουργία καντι-
νών στον πυρήνα του βιοτό-
που, οι όροι για την αλιεία 
και οι ρυθμίσεις για τη θήρα 
ώστε να διασφαλιστεί η ορνι-
θοπανίδα της περιοχής.

Βιώσιμη διαχείριση
Μια νέα περίοδος ξεκινά 

για τον Κυπαρισσιακό Κόλ-
πο. Μια περίοδος προστα-
σίας και βιώσιμης διαχεί-
ρισης του φυσικού πλούτου 
της περιοχής.

 Οι περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις εκφράζουν την ελπί-
δα τους ότι το πολυαναμενό-
μενο Προεδρικό Διάταγμα δε 
θα αποτελέσει «κενό γράμμα» 
αλλά συνοδευόμενο από την 
άμεση κατάρτιση των διαχει-
ριστικών μέτρων, θα αποτελέ-
σει τη βάση για την πραγμα-
τική προστασία της περιοχής 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας. 

Παράλληλα εκφράζουν και 
την έντονη ανησυχία τους για 
την, ταυτόχρονη με την έκδο-

ση του Προεδρικού Διατάγ-
ματος, υπογραφή σύμβασης 
έρευνας και εξόρυξης υδρο-
γονανθράκων στη θαλάσσια 
περιοχή, στα όρια της προ-
στατευόμενης περιοχής.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει 
αυτή την αποπροσανατο-
λιστική πολιτική με την 
υπογραφή από 13 περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, κοι-
νού Δ.Τ. όπου περηφανεύ-
ονται τια την υπογραφή 
και νομιμοποίηση σχεδίου 
δράσης για την διαχείρι-
ση των οικοσυστημάτων 
από την μια και της υπο-
γραφής «πώλησης» θαλασ-
σιών οικοπέδων για την 
εξόρυξη υδρογονανθρά-
κων από την άλλη.

Το ίδιο κόλπο αφενός 
με την υπογραφή του 
Σύμφωνα της κλιματι-
κής αλλαγής στο Παρίσι 
από την Ελληνική Κυβέρ-
νηση και αφετέρου αμέ-
σως την υπογραφή για 
την 4η μονάδα παραγω-
γής μαύρης ηλεκτρενέρ-
γειας από τον λιγνίτη …
ύψους 1,6 δις ευρώ.

Σχέδια διαχείρισης… με την ομπρέλα…  
της εξόρυξης Υδρογονανθράκων 
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Δεν ξέρουμε αν υπάρ-
χουν οικολογικά «πρά-
σινα» άλογα στο Περι-

στέρι, αλλά είναι πλέον δια-
πιστωμένη η «Αδυναμία» της 
διοίκησης Παχατουρίδη να 
λειτουργεί κτίρια χωρίς άδεια, 
με ότι κι αν αυτό σημαίνει, από 
πλευράς ασφάλειας όσων τα 
επισκέπτονται, πόσο μάλλον 
όταν αυτά είναι μικρά παι-
διά, μαθητές, κλπ.

Όπως είναι γνωστό ή μάλ-
λον έχει γράψει κατ’ επανάλη-
ψη το Vukentra.gr, ο Δήμος 
Περιστερίου, με την απόλυτη 
ευθύνη της διοίκησης Παχα-
τουρίδη, έχει την «αδυναμία» 
να λειτουργεί κτίρια που στε-
ρούνται άδειας κατασκευής 
και λειτουργίας, για τα οποία 
σημειωταίον έχει πληρώσει 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 
Παρόλο που ο ίδιοι, δηλα-
δή όλοι, όσοι από τη δημο-
τική αρχή της πόλης εμπλέ-
κονται σ’ αυτό, συνεχίζει να 
λειτουργεί κτίρια που στε-
ρούνται άδειας κατασκευής 
ή λειτουργίας, διοργανώνο-
ντας σ’ αυτά είτε εκδηλώσεις 
στις οποίες προσέρχεται μεγά-
λος αριθμός δημοτών, όπως 
ο κινηματογράφος Κ.Γαυράς 
(πρώην ΕΦΗ), είτε επισκέ-
ψεις μαθητών και μικρών παι-
διών, όπως το ξύλινο «περί-
πτερο» για τους προσκόπους 
στην νοτιοδυτική πλευρά του 
Άλσους και το περίφημο Πρά-
σινο Σπίτι στην Αγίου Βασι-
λείου, στα πλευρά του Αμα-
ξοστασίου.

Κινηματογράφος 
Κ.Γαυράς (πρώην ΕΦΗ)

Σε ότι αφορά τον κινηματο-
γράφο Κ.Γαυράς (πρώην ΕΦΗ), 
το κτίριο του έχει προβλήμα-
τα στατικότητας του φέρο-
ντος σκελετού του (-πρόκειται 
για τοίχους χωρίς κολώνες-), 
γεγονός που έχει σαν αποτέ-
λεσμα να υπάρχει επικινδυ-
νότητα λόγω και της στέγης 
που φέρει. Όταν δε ο κινημα-
τογράφος πέρασε στην ιδιο-
κτησία του δήμου, οι τεχνικές 
του υπηρεσίες είχαν συντάξει 
μελέτη κατασκευής εξωσκελε-

τού από κολώνες και δοκάρια 
τσιμέντου, συνολικού προϋ-
πολογισμού το 1998-2000 50 
περίπου εκατομμυρίων δραχ-
μών, έργο που για άγνωστους 
λόγους δεν προχώρησε και 
για το λόγο αυτό η χρηματο-

δότηση του που είχε εξασφα-
λισθεί από κονδύλια υπουρ-
γείου χάθηκε…

Σήμερα σύμφωνα με πλη-
ροφορίες κι ενώ ήδη έχουν 
δαπανηθεί με απευθείας 
αναθέσεις περισσότερα από 

350.000 ευρώ για την ανα-
καίνιση του από τη διοίκηση 
Παχατουρίδη, το πρόβλημα 
στατικότητας του συνεχίζει 
να υφίσταται.

Η εντολή για την έκδοση 
άδειας επάρκειας της στατι-
κότητας του κτιρίου και λει-
τουργίας του, έχει σύμφω-
να με τις ίδιες πληροφορίες 
«κολλήσει», αφού ο αρμόδι-
ος μηχανικός έχει εισηγη-
θεί (προφορικά;) την ανακα-
τασκευή της στέγης του με 
παράλληλη κατασκευή σκε-
λετού στήριξης του.

Για το θέμα αυτό, ο Πρό-
εδρος της ΔΕΠΑΔΠ που έχει 
την ευθύνη λειτουργίας του 
ΕΦΗ, απαντώντας σε ερώτη-
ση του Vukentra.gr, δήλω-
σε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά 
και ότι η καθυστέρηση έκδο-
σης της άδειας λειτουργίας 
του κινηματογράφου οφεί-
λεται στον μη ορισμό ακόμη 
εκπροσώπου της Περιφέρειας 
στη αρμόδια επιτροπή αδει-
οδότησης κινηματοθεάτρων, 
ώστε αυτή να επιληφθεί του 
θέματος.

Ξύλινος Οικίσκος 
Άλσους

Αντίθετα, για τον ξύλινο 
οικίσκο που έχει τοποθετη-
θεί στην νοτιοδυτική πλευ-

ρά του Άλσους Περιστερίου 
και ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται περιστασιακά από τους 
«Πρόσκοπους» της πόλης, 
δεν έχει, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, εκδοθεί καμία άδεια 
κατασκευής και λειτουργίας 
του, δεν είναι δε γνωστό αν 
ο κατασκευαστής του έχει 
παραδώσει στο Δήμο κάποιο 
πιστοποιητικό καλής κατα-
σκευής, στατικής και μηχα-
νικής επάρκειας σύμφωνα με 
όσα προβλέπουν η ισχύουσα 
νομοθεσία και οι εφαρμοζό-
μενοι υποχρεωτικά πολεοδο-
μικοί κανόνες.

Πράσινο Σπίτι
Το Πράσινο Σπίτι, όμως, 

είναι άλλη περίπτωση. Η κατα-
σκευή του το 2009 σήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων στην 
πόλη που έλαβε μάλιστα πολύ 
μεγάλη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Λαλέ-
νη, τότε επικεφαλής της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης 
του Δήμου, στοίχισε για τα 
40 τετραγωνικά μέτρα του 
160.000 ευρώ, ποσό που θεω-
ρήθηκε εξωφρενικό. Πληρο-
φορίες της εποχής, από γνώ-
στες των όσων συνέβησαν 
για την ανέγερση του ή μάλ-
λον την συναρμολόγησή του, 
αφού πρόκειται για λυόμενη 
κατασκευή, αναφέρουν ότι 
στο φάκελο του συγκεκριμέ-
νου έργου υπάρχουν στοιχεία 
ότι χρησιμοποιήθηκαν πέραν 
των άλλων και 152 κυβικά 
μέτρα τσιμέντου.

Το θέμα της «ανέγερσης» 
του «Πράσινου Σπιτιού», επί 
της οδού Αγίου Βασιλείου, 
έφθασε στο Εδώλιο του Δικα-
στηρίου και συγκεκριμένα 
στο Γ΄ Μονομελές Πλημμε-
λειοδικείο Αθηνών που στις 
31.10.2011 δίκασε και καταδί-
κασε τον αρμόδιο τότε αντιδή-
μαρχο «Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας» του Δήμου 
Περιστερίου σε φυλάκιση έξι 
(6) μηνών με τριετή αναστολή 
και πρόστιμο 5.000 ευρώ γιατί 
σύμφωνα με το σκεπτικό της 
καταδικαστικής απόφασης:

«Προέβη παράνομα στην 

ΠΡAΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 

Και με δικαστική «βούλα» παράνομο–  
Καταδίκη αντιδημάρχου γι’ αυτό και όχι μόνο…
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κατασκευή κτισμάτων και 
συγκεκριμένα στην κατασκευή 
ενός λειοτεμαχιστή, διαστάσε-
ων 22,5μ. χ 21,00μ.=472,50τ.μ. 
και ενός πράσινου σπιτιού, 
διαστάσεων 8,00μ. χ 5,00τ.μ., 
εντός του Ο.Τ. 258Α, χώρου 
που είναι χαρακτηρισμένος 
ως «κοινόχρηστο πράσινο», 
χωρίς να εκδοθεί η απαιτού-
μενη από το Νόμο οικοδομι-
κή άδεια που εκδίδεται από 
την αρμόδια Υπηρεσία της 
Πολεοδομίας» (για να δείτε 
ή «κατεβάσετε» την απόφα-
ση κάντε κλικ εδώ).

Να σημειωθεί, ότι η δίκη 

και καταδίκη του συγκεκρι-
μένου αντιδημάρχου έγινε 
«ερήμην» αφού το δικαστή-
ριο δεν δέχθηκε την ασθένεια 
και την σχετική βεβαίωση 
γιατρού που επικαλέσθηκε εκ 
μέρους του άτομο που προ-
σήλθε στη δίκη για τον σκοπό 
αυτό, ενώ δεν παραβρέθηκε 
ούτε κάποιος συνήγορος του.

Όπως γίνεται κατανοη-
τό, το «Πράσινο Σπίτι» της 
πόλης του Περιστερίου, που 
για ένα μεγάλο αρχικό διά-
στημα αποτέλεσε το περι-
βαλλοντικό καμάρι της διοί-
κησης Παχατουρίδη, η οποία 

το πρόβαλε σε όλα τα ΜΜΕ, 
μαζί φυσικά με τον κ. Δήμαρ-
χο, είναι παράνομο, στερείται 
άδειας και γι’ αυτό δεν πρέ-
πει να λειτουργεί.

Ίσως γι’ αυτό μετά την 
έκδοση της ποιο πάνω ανα-
φερθείσας δικαστικής απόφα-
σης, έπεσε σε αφάνεια, στα-
μάτησε να προβάλετε από τον 
κ. Παχατουρίδη και το μόνο 
που έχει απομείνει είναι μερι-
κές επισκέψεις δασκάλων και 
μαθητών δημοτικού που δεν 
έχουν την πληροφόρηση για 
το ότι αυτό δεν έχει άδεια λει-
τουργίας. Τώρα, το τι θα συμβεί 
και σε ποιόν θα επιμερισθούν 
οι ευθύνες σε συμβεί κάποιο 
ατύχημα στους μικρούς μαθη-
τές, κατά την επίσκεψη τους 
σ’ αυτό (εμείς απευχόμαστε 
κάθε τέτοιο συμβάν), ο θεός 
να βάλει το χέρι του, γιατί το 
πρώτο ερώτημα που διατυπώ-
νουν οι αρμόδιοι δικαστικοί ή 
εισαγγελικοί λειτουργοί είναι: 
«Δεν ήξερες, δεν ρώτησες».

«Είπαμαν και ελάλαμαν και 
αμαρτίαν ουδμίαν έχμεν»….

Για το θέμα και ιδιαίτερα 
για το «Πράσινο Σπίτι» θα 
επανέλθουμε με όλα τα στοι-
χεία του φακέλου του. Όπως 
ορίζει και ο σχετικός νόμος 
κάθε δημόσιο έγγραφο είναι 
δημοσιεύσιμο, προκειμένου 
οι πολίτες να έχουν πλήρη 
γνώση και η δημόσια διοί-
κηση να λειτουργεί με πλή-
ρη διαφάνεια…

Εξάλλου γι’ αυτό και η 
δημοτική Αρχή επαναπρο-
σλαμβάνει τον δημοσιογρά-
φο κ. Γκίκα (αν δεν κάνουμε 
λάθος, οπότε ζητούμε συγνώ-
μη εκ των προτέρων) με 20.000 
ευρώ το έτος ή μάλλον για τους 
επόμενους 10 μήνες. Για να 
συνδράμει στο Γραφείο Τύπου 
του δήμου προκειμένου οι 
δημότες να πληροφορούνται 
τα πάντα για τα πεπραγμένα 
της διοίκησής του. Άσχετα, 
βεβαίως, αν το Γραφείο Τύπου 
του Δήμου «ξεχνιέται» και 
προβάλει μόνο τις δραστη-
ριότητες του Δημάρχου και 
των συν αυτώ στελεχών της 
παράταξης του…

Υ.Γ.: Περισσότερα για το θέμα 
και κυρίως τι είχε γραφθεί για 
το «Πράσινο Σπίτι», επισκεφθεί-
τε τις διευθύνσεις της μπλογκό-
σφαιρας που ακολουθούν…
http://toklysma.weebly.com/
home/131
http://www.kathimerini.
g r / 4 0 6 2 6 4 / a r t i c l e /
epikairothta/ellada/xavoyza-
mesa-se-alsos-etoimazei-
p y r e t w d w s - o - d h m o s -
peristerioy
h t t p : / / w w w . a t t i k o -
p r a s i n o . g r / D e f a u l t .
aspx?tabid=306&language=el-
GR
http://tvxs.gr/news/ελλάδα/
περιστέρι-«ο-δήμος-μεταφέ-
ρει-τα-σκουπίδια-στα-σπί-
τια-των-κατοίκων»
https://athens.indymedia.org/
post/1189780/
https://leftmove.wordpress.
com/2010/09/16/εξω-η-χαβου-
ζα-απο-το-αλsοs/
http://www.peristerinews.
gr/dimotika/protoporos_o_
dimos_peristeriou_stin_
anakuklosi.html
http://ellines-energoi-polites.
blogspot.gr/2008/05/blog-
post_31.html
http://www.ethnos.gr/article.
asp?catid=22768&subid=2&
pubid=1290571
https://sosalsos.wordpress.
com/page/2/
h t t p : / / s t o x a s m o s -
p o l i t i k h . b l o g s p o t .
g r /2010 /10 /95000000 .
html?m=1
http://metrocity.gr/περιστε-
ρι/698-«τα-τελευταία-10-χρό-
νια-αλλάξαμε-το-περιστέ-
ρι»-παναγιώτης-λύκος
http://dkelafas.blogspot.gr
Το ΠΑΚΟΕ είναι πάντο-
τε ενάντιον όλων αυτών 
των αυθαίρετων πράξεων 
και δράσεων που υποβαθ-
μίζουν την ποιότητα της 
ζωής μας.
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Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Γεώρ-
γιος Αρβανιτίδης απαντά σε ερω-
τήσεις του ΠΑΚΟΕ

1)  Ποια είναι η θέση σας για 
την Ενεργειακή Πολιτική, 
που εφαρμόστηκε και 
εφαρμόζεται την τελευταία 
δεκαετία;
Η ενεργειακή πολιτική εντάσσεται 

εδώ και πολλά χρόνια σε ένα γενικό-
τερο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνι-
κό πλαίσιο πολιτικών βιώσιμης ανά-
πτυξης και διαγενεακής αλληλεγγύης. 
Οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ έχουν 
ενσωματωθεί στην στρατηγική Ευρώ-
πη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο έχουν κατά καιρούς τεθεί 
περιβαλλοντικοί στόχοι σε σχέση με 
την ενέργεια που χρησιμοποιούμε και 
καταναλώνουμε όπως κυρίως η μείω-
ση της κατανάλωσης της συμβατικής 
ενέργειας και στροφή σε εναλλακτι-
κές μορφές ενέργειας και μείωση των 
εκπομπών ρύπων.

Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες, 
η παγκόσμια πρόκληση της κλιματι-
κής αλλαγής είναι εδώ πιο ισχυρή από 
ποτέ και η Συμφωνία του Παρισιού το 
2015 μας οδηγεί σε ένα νέο παραγωγι-
κό πρότυπο και την Κυκλική Οικονομία. 
Ο στόχος για συγκράτηση της ανόδου 
της θερμοκρασίας μέχρι 2 C φαντάζει 
ως μη επιτεύξιμος και θα έχουμε άνο-
δο 4 C. Άρα χρειάζεται διπλασιασμός 
προσπαθειών και αυτό αφορά και την 
χώρα μας. Θα πρέπει να κινηθούμε 
πολύ γρήγορα στη χάραξη μιας νέας 
μακροχρόνιας ενεργειακής πολίτικής 
καθώς μην ξεχνάμε η Ελλάδα θα έχει 
κόστος 120δις € για προσαρμογή στις 
εξελίξεις της κλιματική αλλαγής σύμ-
φωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας και 
την Ακαδημία Αθηνών. Αυτά τα ποσά 
θα πρέπει να κατευθυνθούν σε επεν-
δύσεις θετικού χαρακτήρα και προλη-
πτικές δράσεις κυρίως, καλύτερα να 
είμαστε Προμηθείς παρά Επιμηθείς 
και αυτό αφορά πρωτίστως τον ενερ-
γειακό τομέα.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχου-
με ανάγκη από ένα Μακροχρόνιο Ενερ-
γειακό Σχεδιασμό που θα μπορέσει 
να οργανώσει τις πολλές δυνατότητες 
της χώρας μας. Αυτό πέραν του ότι 
θα συνεισφέρει στο μεγάλο ζητούμενο 
που είναι η προστασία του περιβάλλο-
ντος, θα ενισχύσει και ευκαιρίες οικο-
νομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι 
η ενεργειακή πολιτική δεν είναι μόνο 
εθνική αλλά και ευρωπαϊκή. Τα ενερ-

γειακά δίκτυα και τα ενεργειακά απο-
θέματα, δεν περιορίζονται στα διοικη-
τικά σύνορα μιας χώρας. Συνεπώς ο 
ενεργειακός μας σχεδιασμός οφείλει να 
συνδέεται με την ενεργειακή πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 
και με στόχο, τη σταδιακή μετάβαση 
σε ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικού 
ισοζυγίου εκπομπών ως το 2050, προς 
όφελος πάντα της ελληνικής οικονο-
μίας, της κοινωνικής συνοχής και της 
φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης.

Παράλληλα πρέπει να εστιάζει στα 
παρακάτω:

Στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε 
όλους τους τομείς του ενεργειακού 
συστήματος, με στόχο ορθολογική μεί-
ωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
αποφυγή ενεργειακής και οικονομι-
κής σπατάλης. 

Στην επίτευξη των στόχων που επι-
μερίζονται στη χώρα στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πολιτικής, που είναι η εξοι-
κονόμηση ενέργειας από 20% το 2020 
να φτάσει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 
32% έως το 2030 όπως αποφάσισε 
πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη βέλτιστη και οικονομικά ορθο-
λογική ενσωμάτωση στο εθνικό σύστη-
μα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) με στόχο περαιτέρω ενίσχυση 
της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό μίγμα.

Στην εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς 
και του υγιούς ανταγωνισμού σε όλα 

τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας. 
Στην προώθηση της υποκατάστα-

σης καυσίμων με καθαρότερα καύσι-
μα και μορφές ενέργειας.

Στην ανάπτυξη των τεχνικοοικο-
νομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμά-
των φυσικού αερίου και πετρελαίου 
της χώρας η οποία θα προχωρήσει 
με τήρηση αυστηρών περιβαλλοντι-
κών προδιαγραφών ασφάλειας και 
προώθηση του εθνικού ταμείου κοι-
νωνικής αλληλεγγύης γενεών, που ως 
μέρος του ασφαλιστικού συστήματος, 
θα ενισχύεται από τα έσοδα των υδρο-
γονανθράκων. 

Στην ενίσχυση των απαιτούμενων 
ενεργειακών υποδομών και δικτύων 
της χώρας, των διασυνδέσεων με γει-
τονικές χώρες, της αποθήκευσης ενέρ-
γειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στην ηλεκτρική διασύνδεση των 
νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα που, 
όχι μόνο θα μειώσει το κόστος παρα-
γωγής από την καύση πετρελαίου στα 
νησιά και την αντίστοιχη επιβάρυνση 
του συνόλου των καταναλωτών της 
χώρας, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και 
μία από τις προϋποθέσεις μεγάλης 
ανάπτυξης των ΑΠΕ, λόγω του πλού-
σιου δυναμικού των νησιών, διευκο-
λύνοντας έτσι την επίτευξη του στόχου 
απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Είναι πολύ σημαντικό η συνοχή 
όλων των επί μέρους πολιτικών για 
την ενέργεια οι οποίες θα πρέπει να 
εντάσσονται όπως προανέφερα σε ένα 

Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό 
που θα συνιστά τον Οδικό Χάρτη της 
χώρας προς τις βασικές κατευθύνσεις 
της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτι-
κής και θα μεγιστοποιεί τον μακρο-
χρόνιο λόγο καθαρού οφέλους προς 
κόστος για την χώρα. Αυτό φιλοδοξεί 
να κάνει ο Εθνικός Σχεδιασμός για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που έθε-
σε η κυβέρνηση σε διαβούλευση και θα 
πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Ε. το αμέ-
σως προσεχές διάστημα. Το Κίνημα 
Αλλαγής θα καταθέσει τις προτάσεις 
του στον εθνικό αυτό διάλογο με πίστη 
στην διαμόρφωση ενός νέου ενεργει-
ακού μοντέλου για τη χώρα. 

Πιστεύουμε ότι βασικοί στόχοι του 
ΕΣΕΚ θα πρέπει να είναι η θωράκιση 
της ενεργειακής μας ασφάλειας, η παρο-
χή προσιτών και ποιοτικών ενεργεια-
κών αγαθών στους πολίτες, στις επι-
χειρήσεις και στις διάφορες περιοχές 
της χώρας, αναδεικνύοντας το γεωπο-
λιτικό ρόλο της χώρας μέσω των πλεο-
νεκτημάτων που παρέχουν οι ενεργει-
ακές οδεύσεις και πηγές, προωθώντας 
τον καταλυτικό ρόλο της ενέργειας 
στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και συμ-
μετέχοντας στις διεθνείς προσπάθει-
ες για καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, που ενισχύθηκαν σημαντικά 
με την ιστορική συμφωνία του Δεκεμ-
βρίου 2015 στο Παρίσι.

2)  Τι πιστεύετε για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και το τρίπτυχο 
20,20,20;
Το 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο υιοθέτησε φιλόδοξους στόχους 
στον τομέα της ενέργειας και της κλι-
ματικής αλλαγής για το 2020 – μείω-
ση των εκπομπών αερίων θερμοκηπί-
ου κατά 20%, που μπορεί να φθάσει 
το 30% εάν οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν, αύξηση του μεριδίου των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% 
και βελτίωση κατά 20% της ενεργεια-
κής απόδοσης. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλα-
βε επίσης μακροπρόθεσμη δέσμευση 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα θέτοντας ως 
στόχο για την Ε.Ε. και τις υπόλοιπες 
βιομηχανικές χώρες περικοπή των 
εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το 
2050. Ενώ ήδη για το 2030 αναθεωρή-
θηκαν οι στόχοι για 40% μείωση των 
εκπομπών, τουλάχιστον 32% το μερί-
διο των ΑΠΕ και τουλάχιστον 32,5% 
στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Στη φιλοσοφία της η στρατηγική 
-και με τις αδυναμίες της - θέτει τις 

Ενέργεια και περιβάλλον
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Ενέργεια και περιβάλλον
βάσεις για μια Ευρώπη που θα μπο-
ρούσε μετά την οικονομική ύφεση να 
ανασυγκροτηθεί σε μια πορεία που 
θα είναι ανταγωνιστική και αειφόρος.

Όμως στην υλοποίησή της απαιτεί-
ται προσήλωση και συνεχής προσπά-
θεια από κάθε κράτος – μέλος για να 
μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της.

Η Ελλάδα έχει πλούσιο αιολικό και 
ηλιακό δυναμικό, συνεπώς η παραγω-
γή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στην Ελλά-
δα μπορεί να γίνει με χαμηλό κόστος 
συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότη-
τα της εθνικής οικονομίας και στη μεί-
ωση της ενεργειακής φτώχιας.

Αρκεί να αναμετρηθούμε με όλα 
αυτά που καθυστερούν την αξιοποίη-
ση αυτού του πλούτου.

Αυτό σημαίνει:
Απλοποιημένο αδειοδοτικό πλαίσιο 

εγκατάστασης και λειτουργίας ΑΠΕ.
Προώθηση Καινοτόμων Ενεργει-

ακών επενδύσεων στους τομείς της 
αποθήκευσης ενέργειας.

Βελτίωση των εργαλείων μείωσης 
του ενεργειακού κόστους στον παρα-
γωγικό ιστό της χώρας.

Αποτελεσματικότερη διασύνδεση 
των Πανεπιστημίων με τις επιχειρή-
σεις του κλάδου για την παραγωγή και-
νοτόμων εφαρμογών υψηλής προστι-
θέμενης αξίας που θα αποτελούν και 
εξαγώγιμα προϊόντα.

Διασφάλιση καθαρού, σταθερού και 
δίκαιου θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαιτέρως για τα φωτοβολταϊκά 
(σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς τους 
είναι περίπου 2,7 GW) το σημαντικό-
τερο εμπόδιο για την μεγάλη διείσ-
δυση τους είναι η εύρεση κατάλλη-
λων αγροτεμαχίων καθώς μετά τον 
ν. 4015/2011 πρακτικά δεν υπάρχει 
δυνατότητα εγκατάστασης φ/β σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας. Το Κίνημα 
Αλλαγής πιστεύει ότι η δεύτερη φάση 
μεγάλης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών 
στη χώρα μας μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως εργαλείο όχι μόνο για τη μεί-
ωση των εκπομπών άνθρακα και του 
κόστους ηλεκτρισμού αλλά και για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση μεγάλων 
εκτάσεων αγροτικής γης.

3)  Τι γνώμη έχετε και πως 
μπορούν να εκτιμηθούν 
τα αποθέματα των 
υδρογονανθράκων στην 
Δυτική Ελλάδα;
Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσω 

ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθρά-
κων στη χώρα μας σχετίζεται άμεσα 
με την άσκηση κυριαρχικών δικαιω-
μάτων και την ανάδειξη της Ελλάδας 
σε ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανα-

τολική Ευρώπη. Η παραχώρηση οικο-
πέδων στη Δυτική Ελλάδα και η όλη 
προπαρασκευαστική διαδικασία, για 
να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμε-
ρα, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη 
που θα πρέπει να προσεγγίσουμε ρεα-
λιστικά και χωρίς ακραίες τοποθετή-
σεις και φωνές. 

Ούτε Σαουδική Αραβία θα γίνου-
με ξαφνικά, ούτε όλες αυτές οι εξορύ-
ξεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως κάτι που θα επιφέρει την απόλυτη 
καταστροφή στις περιοχές που έχουν 
χωροθετηθεί. Είναι δύσκολο να υπάρ-
ξουν εκτιμήσεις για αποθέματα αν δεν 
υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα από τις γεωτρήσεις. Δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε ότι το μόνο ενεργό σημείο 
άντλησης πετρελαίου στην Ελλάδα αυτή 
τη στιγμή είναι ο Πρίνος στην Καβάλα 
και μέχρι το 2025 που θα λειτουργεί, 
παράγει μόλις το 1,6% των ετησίων 
αναγκών της Ελλάδας. Θα πρέπει να 
σημειωθεί επίσης η αρμονική συνύ-
παρξη του τουρισμού στην Θάσο και 
την Καβάλα με την δραστηριότητα της 
εξόρυξης επί τόσα χρόνια. 

Παρακολουθώντας πάντως τους 
ειδικούς του χώρου έχω ακούσει διά-
φορα σενάρια που μιλάνε για ύπαρξη 
10 έως 20 αντίστοιχων κοιτασμάτων 
του Πατραϊκού στην ευρύτερη περι-
οχή της Δυτικής Ελλάδα μέχρι νότια 
της Κρήτης. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι στη δεδομέ-
νη ιστορική συγκυρία η Ελλάδα έχει 
μια ευκαιρία που προέρχεται από την 
αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων, πάντα βέβαια εντός 
του πλαισίου και των κανόνων που ορί-
ζει η αυστηρή προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος από το ευρωπαϊ-
κό δίκαιο για τις θαλάσσιες εξορύξεις. 

Από την άλλη πλευρά, αν δεν πει-
σθούν οι τοπικές κοινωνίες ότι αυτό 
θα έχει ένα μεγάλο ανταποδοτικό όφε-
λος και για αυτές, τότε πολύ δύσκολα 
μπορούν να προχωρήσουν τέτοιου 
είδους εγχειρήματα. Και επειδή θέλω 
να μιλάω πρακτικά, από αυτές τις εξο-
ρύξεις οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει 
να ωφεληθούν με συγκεκριμένα πρα-
κτικά μέτρα, όπως το προβλέψαμε όταν 
είμασταν κυβέρνηση με την δημιουρ-
γία του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών 
όπου το 75% των εσόδων του κράτους 
από τις εξορύξεις θα πηγαίνει για την 
στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος 
και το 25% στις τοπικές κοινωνίες για 
έργα ανάπτυξης και προστασίας περι-
βάλλοντος αποκλειστικά, όχι για έργα 
βιτρίνας των Δήμων. 

Γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις 

σε διάφορες περιοχές για την αισθητι-
κή όχληση από τις εξέδρες άντλησης, 
αλλά και σε αυτό υπάρχουν λύσεις 
όπως στο Κατάκολο όπου η γεώτρη-
ση βρίσκεται στην στεριά για άντλη-
ση από υποθαλάσσιο κοίτασμα ώστε 
να μην υπάρχει η οπτική εικόνα της 
εξέδρας στη θάλασσα. 

4)  Η απελευθέρωση της 
αγοράς της Ενέργειας, 
πιστεύετε ότι οι ανεπαρκείς 
κανόνες που την διέπουν, 
προωθούν την εξέλιξη 
της ή είναι αγκιστρωμένη 
στις συμπληγάδες των 
πετρελαιοειδών;
Στο πλαίσιο επαφών μου ως υπεύ-

θυνος ενέργειας και περιβάλλοντος της 
κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης και του Κινήματος 
Αλλαγής με όλους τους ενεργειακούς 
φορείς της χώρας, κάνω διαδοχικές 
συναντήσεις με εκπροσώπους εργα-
ζομένων αλλά και θεσμικούς φορείς 
στον ενεργειακό χώρο όπως η ΔΕΗ, 
η ΔΕΠΑ, τα ΕΛΠΕ κ.α. 

Αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι 
ότι ο τομέας της Ενέργειας μπορεί να 
αποτελέσει την ατμομηχανή ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας. Τονίζω 
όμως με έμφαση σε όλους ότι προϋ-
πόθεση για αυτό είναι να «τρέξουν» οι 
αναγκαίες θεσμικές τομές, μεταρρυθμί-
σεις και επενδύσεις με τον μέγιστο βαθ-
μό διαφάνειας αλλά και διαβούλευσης. 

Η απαίτηση για Διαφάνεια και Δια-
βούλευση σε κανόνες, επενδύσεις και 
ιδιωτικοποιήσεις θα είναι η αφετηρία 
κάθε τοποθέτησης δικής μου αλλά και 
του Κινήματος Αλλαγής για τον χώρο 
ενέργειας.

Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές 
σε πολλά κρίσιμα ζητήματα που αφο-
ρούν τις σημαντικότερες ενεργειακές 
εταιρείες που προανέφερα και αφο-
ρούν ζητήματα όπως: 
- Η μεταλιγνιτική εποχή στις περιοχές 

που η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αποε-
πένδυση, και οι σχετικές παρατάσεις 
στον διαγωνισμό, 
- Ο τρόπος επίτευξης των στόχων 

του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού 
(ΕΣΕΚ) που δόθηκε σε διαβούλευση και 
το μείγμα ενεργειακών πηγών που θα 
πρέπει να υιοθετήσουμε ως Ελλάδα,
- Η προβληματική διαδικασίας των 

ΝΟΜΕ,
- Το «σπάσιμο» της ΔΕΠΑ σε ξεχωριστή 

εταιρία εμπορίας και εταιρία δικτύων,
- Η εξαγορά του 49% της SHELL στην 

ΕΔΑ Αττικής από την ΔΕΠΑ και η παρέμ-
βαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
- Η διατήρηση των όρων εργασίας των 

εργαζομένων στο Φυσικό Αέρι
- Η πώληση μεριδίου των ΕΛΠΕ κα. 

παραμένουν ανοιχτά ως θέματα και 
μόνο αβεβαιότητα προκαλούν με ευθύ-
νη της κυβέρνησης στους εργαζόμενους 
και την αγορά. Από πλευράς Κινήματος 
Αλλαγής έχουμε τη διάθεση να γυρί-
σουμε σελίδα και διαμορφώνουμε μια 
συνεκτική συνολική πρόταση για όλο 
τον τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που θέλω 
να ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να 
παρουσιάσουμε στις αρχές του 2019. 

5) Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
αποδεδειγμένα λόγω της καύσης 
πετρελαίου και λιγνίτη στην 
Ελλάδα, δίνει κάθε χρόνο 3500 
νεκρούς. Πιστεύετε ότι αξίζει 
αυτό το τίμημα η χώρα μας, που 
θεωρείται χώρα γερόντων;

Χωρίς να γνωρίζω αυτό το εντυ-
πωσιακό στοιχείο που αναφέρετε, σε 
καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί και εδώ είναι η πρό-
κληση για την ενεργειακή μετάβαση 
της χώρας που κατ’ επέκταση σημαίνει 
ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Είναι 
αυτό που ισχυρίζομαι κατά κόρον και 
είναι στην ουσία ο τίτλος και ο υπότιτ-
λος του προγράμματος του Κινήματος 
Αλλαγής για το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 
που έχουμε επεξεργαστεί και διαρκώς 
εμπλουτίζουμε: 

Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΝΟ. 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. 

Στο Κίνημα Αλλαγής πιστεύουμε 
ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για την 
μείωση εκπομπών άνθρακα μπορούν 
να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία 
για τον παραγωγικό μετασχηματισμό 
της εθνικής οικονομίας και ειδικά του 
ενεργειακού τομέα. 

Παράλληλα όμως αναγνωρίζουμε 
την ανάγκη κατάρτισης και υλοποίη-
σης ενός σχεδίου για τη μετάβαση των 
λιγνιτικών περιοχών της χώρας σε μια 
νέα εποχή οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας. Το έργο αυτό θα πρέ-
πει να το αναλάβει μια αρχή και να το 
συντονίσει, έχοντας ήδη ξεκινήσει την 
δραστηριότητα αυτή, αλλά δυστυχώς 
και εδώ βλέπουμε καθυστερήσεις και 
αναβολές από πλευράς κυβέρνησης. Η 
περίφημη αποεπένδυση της ΔΕΗ στα 
λιγνιτορυχεία πάει από παράταση σε 
παράταση. 

Η μετάβαση των περιοχών αυτών 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το 
2030, ανεξάρτητα εάν κάποιες λιγνιτι-
κές μονάδες παραμείνουν σε λειτουρ-
γία και μετά το 2030 για λόγους ισορ-
ροπίας του συστήματος.
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Μπάρες διατροφής: 
Εφιάλτης για την 
υγεία. Το ΠΑΚΟΕ 

σας ενημερώνει!
Και στην πραγματικότητα 

δεν φταίει ή μπάρα που την 
έκαναν από μικρή αθώα μπά-
ρα, μπάρα κλάσης «Τούρμπο». 
Αυτό καταλαβαίνει κάποιος 
διαβάζοντας τη ετικέτα τους. 

Όσο περισσότερη, τόσο 
καλύτερα;. Όχι, το σώμα μας 
δεν μπορεί να μεταβολίσει 
μεγάλη ποσότητα πρωτεΐ-
νης. Συνίσταται να περιορί-
σουμε την κατανάλωσή μας 
σε 30γρ. ανά γεύμα. Πρώτο, 
αν φάμε μεγαλύτερη ποσότη-
τα από αυτή, το σώμα δεν θα 
μπορέσει να τη μεταβολίσει 
και θα αποθηκεύσει έτσι την 
περιττή ως λίπος (JimWhite). 
Αλλά, και, όταν τρώμε παρα-
πάνω πρωτεΐνη από αυτή που 
χρειαζόμαστε, για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, σύμφωνα με 
τη διαιτολόγο, CassieBjork 
αυξάνεται ο κίνδυνος νεφρι-
κής βλάβης. 

Ασφαλώς, η ποσότητα της 
πρωτεΐνης σε ημερήσια βάση 
δεν είναι ίδια για όλους. Το 
ανθρώπινο σώμα είναι μονα-
δικό . Σύμφωνα με τον White, 
της Ακαδημίας Διατροφής και 
Διαιτολογίας της Αμερικής 
προτείνει την κατανάλωση 
1,2-1,7γρ. ανά κιλό σωματι-
κού βάρους. Επίσης θα πρέ-
πει να λάβεις υπόψιν και τη 
φυσική σου δραστηριότητα. 

Όταν αναφέρουμε την 
πρωτεΐνη οι πρώτες εικόνες 
είναι το κρέας δηλαδή η ζωι-
κή τροφή. Ωστόσο είναι γνω-
στό ότι σχεδόν όλες οι τροφές 
περιέχουν κάποια ποσότητα 
-μικρή ή μεγάλη- πρωτεΐνης, 
ακόμη και τα φρούτα. Έχουν 
ευρύτατα διαδοθεί οι φυτικές 
πρωτεΐνες όπως το τόφου και 
γενικά τα προϊόντα σόγιας, τα 
όσπρια και τα πράσινα φυλ-
λώδη λαχανικά.

Από αυτή την άποψη, λογι-
κό είναι, όταν διαβάζουμε την 
ετικέτα της μπάρας να ενθου-
σιαστούμε που θα πάρεις 14 
- 20γρ. πρωτεΐνης τρώγοντας 
απλά το σνακ σου, το οποίο 
θα έχει και την αγαπημένη 
μας γεύση σοκολάτας ή καρα-

μέλας. Αυτά μόνο; Μάλλον 
καλά θα κάνουμε να ρίξουμε 
και μια ματιά στη λίστα με τα 
συστατικά. 

Όπως εμείς. Από τα 30 
τυχαία δείγματα μπάρες τα 
ελάχιστα είχαν μικρό αριθμό 
συστατικών όπως πρωτεΐνης 
ορού γάλακτος, soyacrisp 5% 
(πρωτεΐνη σόγιας βούτυρο 
κακάο, ζάχαρη, γάλα σε σκό-
νη, μάζα κακάο, αλλά και από 
αυτά δεν έλειπαν οι γαλακτω-
ματοποιητες : λεκιθίνη σόγιας, 
αρωματική ύλη: βανιλλίνη), 
η ζάχαρη, φυτική έστω, και 
το διογκωτικό μέσο: ανθρα-
κικό ασβέστιο, φουντούκια 
3%, γαλακτωματοποιητές: 
τριστεατικήσορβιτανη, λεκι-
θίνη σόγιας, αρώματα. 

Κάπως τρομάζει το γεγο-
νός ότι σε πολύ μικρή μπά-
ρα αυτού του είδος δεν λείπει 
το Φοινικέλαιο και Φοινικο-
πυρηνέλαιο–υδρογονωμένο 
και Μη. 

Είναι το τέλειο σνακ οι 
μπάρες πρωτεΐνης; Η αλή-
θεια είναι ότι πολλές μπάρες 
όπως διαπιστώσαμε εκτός από 
πρωτεΐνη, περιέχουν και μεγά-
λη ποσότητα ζάχαρης, σιρο-
πιού γλυκόζης και λιπαρών, 
που, όπως ξέρεις, δεν είναι 
ό,τι καλύτερο για τον οργανι-
σμό ή τους στόχους σου στο 

γυμναστήριο.
Η κατάσταση επιδεινώνε-

ται με την παρουσία κάποιων 
απαγορευμένων ουσιών όπως 
διοξείδιο του τιτανίου (Ε171). 
Ευτυχώς αυτό παρουσιάστηκε 
μόνο στο ένα από τα 30 εξε-
ταζόμενα δείγματα. 

Η ικανότητα του λεπτού 
εντέρου να απορροφά θρεπτι-
κά συστατικά και να λειτουργεί 
ως φραγμός για τους παθογό-
νους μικροοργανισμούς μει-
ώνεται σημαντικά λόγω της 
χρόνιας έκθεσης σε νανοσω-
ματίδια διοξειδίου του τιτανί-
ου, ένα συστατικό ευρύτερα 
γνωστό ως Ε171, σύμφωνα με 
νέα έρευνα που εκπονήθηκε 
από ερευνητές στο Πανεπι-
στήμιο Μπιγκχάμπτον της 
Νέας Υόρκης.

Η έρευνα έρχεται να υπο-
στηρίξει τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με την επικινδυνότη-
τα του εν λόγω πρόσθετου, 
καθώς τον περασμένο μήνα 
Γάλλοι επιστήμονες από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Γεωπονι-
κών Ερευνών ανακοίνωσαν 
ότι το Ε171 έχει πιθανώς καρ-
κινογόνο δράση.

Στο πλαίσιο της νέας 
έρευνας, η οποία παρου-
σιάζεται στην επιθεώρηση 
NanoImpact, οι ερευνητές 
εξέθεσαν μια πρότυπη καλλι-

έργεια κυττάρων του λεπτού 
εντέρου σε νανοσωματίδια 
διοξειδίου του τιτανίου, προ-
σομοιώνοντας την οξεία και 
τη χρόνια έκθεση ενός οργα-
νισμού στο πρόσθετο –ποσό-
τητα αντίστοιχη με αυτή που 
λαμβάνεται από ένα γεύμα σε 
διάστημα τεσσάρων ωρών ή 
από τρία γεύματα σε διάστη-
μα πέντε ημερών αντίστοιχα.

Η οξεία έκθεση στο Ε171 
δεν φάνηκε να συνδέεται με 
εμφανείς αλλοιώσεις, ωστό-
σο η χρόνια έκθεση μείω-
σε δραστικά τις μικρολάχνες 
στην επιφάνεια των κυττά-
ρων του εντέρου. Οι μικρο-
λάχνες είναι μικροσκοπικές 
προεκβολές που βρίσκονται 
επάνω στις κυτταρικές μεμ-
βράνες. Όσο λιγότερες είναι 
οι μικρολάχνες στα κύτταρα, 
τόσο περισσότερο αποδυνα-
μώνεται ο εντερικός φραγ-
μός, επιβραδύνεται ο μετα-
βολισμός και απορροφώνται 
δυσκολότερα πολύτιμα συστα-
τικά όπως ο σίδηρος, ο ψευ-
δάργυρος και τα λιπαρά οξέα.

«Το διοξείδιο του τιτανίου 
είναι ένα κοινό πρόσθετο στα 
τρόφιμα και το καταναλώνου-
με σε μεγάλες ποσότητες εδώ 
και πολλά χρόνια» αναφέρει 
η ΓκρέτσενΜάλερ, επίκουρη 
καθηγήτρια στο Πανεπιστή-

μιο Μπιγκχάμπτον. «Μην 
ανησυχείτε, δεν θα σας σκο-
τώσει» προσθέτει με έμφα-
ση η καθηγήτρια, διευκρινί-
ζοντας ωστόσο ότι έχει έναν 
ήπιο αντίκτυπο για τον οργα-
νισμό «και αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να το γνωρίζει ο 
κόσμος».

Πού βρίσκεται το Ε171
Το διοξείδιο του τιτανί-

ου χρησιμοποιείται σε ευρύ 
φάσμα προϊόντων, όπως σε 
χρώματα, χαρτικά, πλαστικά 
και αντηλιακά. Βρίσκεται επί-
σης σε οδοντόκρεμες, καθώς 
διευκολύνει τη διαδικασία της 
τριβής που χρειάζεται για τον 
καθαρισμό των δοντιών.

Όσο για τα τρόφιμα, το 
Ε171 χρησιμοποιείται σε ορι-
σμένα αρτοποιήματα, σε σοκο-
λάτες, σε αποβουτυρωμένα 
γάλατα, σε τσίχλες και σε σως 
όπως η μαγιονέζα.

«Για να περιορίσουμε την 
έκθεση στα νανοσωματίδια 
διοξειδίου του τιτανίου πρέ-
πει να αποφεύγουμε κυρίως 
τα επεξεργασμένα προϊόντα 
και ιδίως τα ζαχαρωτά (τσί-
χλες, καραμέλες κ.λπ.), καθώς 
εκεί βρίσκονται τα νανοσωμα-
τίδια σε μεγαλύτερες ποσότη-
τες» αναφέρει η Μάλερ.

Μαρία Παπαδοπούλου

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ!

Μπάρες διατροφής: Εφιάλτης για την υγεία 
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Το σώμα χρειάζεται το 
λίπος για να λειτουρ-
γήσει σωστά, για την 

απορρόφηση των βιταμινών, 
για να έχει ενέργεια, για την 
προστασία των εσωτερικών 
οργάνων και για να μπορούν 
οι ορμόνες να βρίσκονται σε 
ισορροπία. Είναι βέβαια γεγο-
νός ότι όλα τα λίπη δεν είναι 
τα ίδια.

Τα κορεσμένα και τρανς 
λιπαρά (που βρίσκονται στα 
επεξεργασμένα τρόφιμα, το 
κρέας και τα γαλακτοκομι-
κά) έχουν ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της κακής χολη-
στερόλης, ενώ από την άλλη 
τα μονοακόρεστα και πολυ-
ακόρεστα λίπη βοηθούν στη 
μείωση της κακής χοληστε-
ρόλης, τη μείωση της αρτη-
ριακής πίεσης, στη ρύθμιση 
της ινσουλίνης και στην προ-
στασία της καρδιάς.

Συγκεκριμένα, τα ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα μπορούν να βοη-
θήσουν στη βελτίωση της 
καλής χοληστερόλης και στη 
μείωση των τριγλυκεριδίων.

Σύμφωνα με μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο τέλος του 
Αυγούστου, όπως αναφέρει το 
Fitness Magazine, οι άντρες 
που βρίσκονται στη μέση και 
την τρίτη ηλικία και οι οποίοι 
πάσχουν από διαβήτη τύπου 
2, εάν καταναλώνουν 500 mg 
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ανά 
ημέρα (που ισοδυναμεί με 
δύο μερίδες λιπαρών ψαριών 
την εβδομάδα) κινδυνεύουν 
κατά 48% λιγότερο να χάσουν 
την όρασή τους εξαιτίας του 
διαβήτη.

Ωμό ελαιόλαδο
Βάλτε το ελαιόλαδο στη 

ζωή σας. Προτιμήστε να το 
καταναλώνετε ωμό, στις σαλά-
τες και στις σάλτσες σας. Μία 
κουταλιά της σούπας την ημέ-
ρα είναι αρκετή για να σας 
δώσει 10 γραμμάρια μονοα-
κόρεστων λιπαρών.

Αντικαταστήστε το βούτυρο 
με ελαιόλαδο και φτιάξτε τις 
δικές σας σάλτσες για σαλάτες 
με λάδι ελιάς, ξύδι ή λεμόνι. 
Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο 
στα φαγητά και τα γλυκά σας.

Φιστίκια Αιγίνης
Αλήθεια σε ποιον δεν αρέ-

σει να τρώει φιστίκια Αιγίνης; 
Οι νόστιμοι αυτοί ξηροί καρ-
ποί είναι μία καλή επιλογή 
καθώς το 90% των λιπών τους 
ανήκουν στα υγιή μονοακόρε-
στα και πολυακόρεστα λιπα-
ρά, ενώ αποτελούν μία πολύ 
καλή πηγή φυτικών ινών και 
πρωτεϊνών, μειώνοντας την 
αίσθηση της πείνας. Χρησι-
μοποιήστε τα φιστίκια ωμά, 
χωρίς αλάτι για να πανάρε-
τε κρέατα και ψάρια ή συνο-
δέψτε το γιαούρτι σας και τα 
δημητριακά σας.

Σπόροι κολοκύθας
Ο ταπεινός πασατέμπος 

δεν πρέπει να μας συνοδεύ-
ει μόνο στα θερινά σινεμά ή 
στις ρομαντικές βόλτες στο 
πάρκο. Μπορεί να θυμίζει 
άλλες εποχές όμως θα πρέ-
πει να γνωρίζουμε ότι οι σπό-
ροι της κολοκύθας είναι μία 
πλούσια πηγή από καλά λιπα-
ρά. Επίσης είναι πλούσιοι σε 
φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, ωμέ-
γα -6 λιπαρά οξέα, μαγνήσιο 
και πολλές άλλες βιταμίνες και 
μέταλλα. Βάλτε τους ωμούς 

κολοκυθόσπορους στις σαλά-
τες σας, στο γιαούρτι σας ή 
τα δημητριακά σας.

Λιπαρά ψάρια 
(σολομός)

Η αμερικανική ιατρική κοι-
νότητα συνιστά την κατανά-
λωση λιπαρών ψαριών, όπως 
ο σολομός τουλάχιστον, δύο 
φορές την εβδομάδα. 

Τα λιπαρά ψάρια είναι 
πλούσια σε ωμέγα – 3 λιπα-
ρά οξέα τα οποία έχουν απο-
δειχθεί ότι βοηθούν στην καλή 
λειτουργία της καρδιάς, στη 
μείωση των τριγλυκεριδίων 
και της αρτηριακής πίεσης. 

Αν δεν σας αρέσει ο σολο-
μός ο κατάλογος των λιπαρών 
ψαριών είναι μακρύς. Επιλέξ-
τε τόνο, πέστροφα, σκουμπρί, 
κολιό ή σαρδέλες. Μαγειρέψ-
τε τα στον ατμό ή ψήστε τα σε 
χαμηλή φωτιά, απολαύστε τα 
με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι.

Λιναρόσπορος
Μπορεί ο λιναρόσπορος 

να είναι μικροσκοπικός είναι 
όμως θαυματουργός, καθώς 
το α-λινολενικό οξύ (ALA) που 
περιέχει είναι από τα πλέον 
ισχυρά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 

φυτικής προέλευσης, που βοη-
θούν στη μείωση της κακής 
χοληστερόλης. Δύο κουταλιές 
της σούπας λιναρόσπορου 
παρέχουν στον ανθρώπινο 
οργανισμό τη συνιστώμενη 
ημερήσια ποσότητα σε α-λινο-
λενικό οξύ.

Πασπαλίστε με λιναρό-
σπορο τις σαλάτες σας και τα 
δημητριακά σας. Βάλτε τον 
στα σάντουιτς και τα τοστ σας. 
Αντικαταστήστε με λιναρόσπο-
ρο τα αβγά σε κουλουράκια ή 
κέικ. Βάλτε λιναρόσπορο ακό-
μα και στα μπιφτέκια σας.

Αβοκάντο
Ε ναι, το λένε όλοι και το 

έχουμε γράψει πολλές φορές 
το αβοκάντο είναι o καλύτε-
ρος καρπός. Είναι πλούσιος 
σε καλά λιπαρά, φυτικές ίνες, 
αντιοξειδωτικά και περιέχει 
20 διαφορετικές βιταμίνες 
και μέταλλα. Καταναλώστε 
άφοβα αβοκάντο στις σαλά-
τες, τα σάντουιτς, τις σάλτσες, 
ως άλειμμα για ψωμί ή στα 
σμούθι σας.

Το ΠΑΚΟΕ επιβεβαιώνει 
τα παραπάνω και συνιστά 
ανεπιφύλακτα τα παρα-
πάνω. 

Έξι λιπαρές τροφές που πρέπει να τρώμε
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Ολα ξεκίνησαν όταν άρχισα το 
αγροτικό μου σαν Ιατρός στη 
Χίο στις Φυλακές και παράλ-

ληλα στη μονάδα τεχνητού νεφρού.
Από την αρχή μου έλεγαν ότι μπο-

ρώ να βγάζω έξτρα χρήματα (μαύρα) 
αν ζητούσα παραπάνω φάρμακα για 
τη φαρμακαποθήκη των φυλακών, το 
οποίο από ότι μου είπαν έκαναν όλοι 
οι προηγούμενοι γιατροί. Το αρνήθη-
κα αλλά επέμεναν. 

Είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι 
θέλουν να με «κρατάνε από κάτι», να 
με έχουν «βοηθήσει» σε κάτι ώστε να 
τους κάνω κάποια χάρη την οποία 
δεν αντιλαμβανόμουν αλλά ούτως η 
άλλως αρνήθηκα να κάνω κάτι τέτοιο.

Καθώς περνούσαν οι μέρες, άρχισε 
να φαίνεται ότι υπήρχαν πολλά προ-
βλήματα στο πως αντιμετώπιζαν τους 
κρατουμένους. 

Θα σας αναφέρω  
εδώ κάποια συμβάντα.

Αδύνατη η μεταγωγή  
στο νοσοκομείο

Δεν μου επέτρεπαν να πηγαίνω 
τους κρατουμένους στο νοσοκομείο. 
Η διαδικασία ήταν απλή. Αρκούσε να 
το κρίνω απαραίτητο και να βγάλω ένα 
παραπεμπτικό. Έσκιζαν τα παραπε-
μπτικά μου, λέγοντας ότι είναι μεγάλο 
το έξοδο της μεταφοράς των κρατου-
μένων μέχρι το νοσοκομείο (απόστα-
ση μόλις 1,5 χιλιομέτρου!)

ΣΥΜΒΑΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΑ-
ΤΟΥΜΕΝΟ – από εκει ξεκινησαν ολα

Ένα απογευμα με καλεσαν να παω 
να δω έναν κρατουμενο, ο οποιος ηταν 
γνωστο ότι ειχε επιληπτικες κρισεις. 
Όταν εφτασα στη φυλακη ο κρατουμε-
νος ηταν λιποθυμος στο πατωμα και 
τον ΚΛΩΤΣΟΥΣΑΝ φωναζοντας «το 
κανεις ψεματα σηκω επανω». Ηταν 
σαν να κλωτσουσαν ένα τσουβαλι. 
Προσπαθησα να τους τραβηξω αλλα 
με χτυπησαν και με εσπρωξαν μακρια. 

Τοτε πηρα αμεσως τηλεφωνο τον 
Νευρολογο του νοσοκομειου ο οποιος 
μου ειπε «ΠΡΕΠΕΙ να τον φερεις αμε-
σως στο νοσοκομειο. Ξερω ποιος είναι, 
δεν εχω καταφερει ακομα να τον ρυθ-
μισω καλα. Ο ανθρωπος βρισκεται σε 
επιληπτικο σοκ αυτή τη στιγμη και 

είναι επικυνδηνο.» Του ζητησα να 
μιλησει στο προσωπικο των φυλα-
κων και ειπε «Όχι, πρεπει να μαθεις 
να επιβαλεις τη γνωμη σου εκει μεσα. 
Ο γιατρος εκει είναι σαν το Θεο. Πρε-
πει να κανουν ότι τους λες. Πρεπει να 
επιβληθεις ΕΣΥ. Δεν θα τους μιλησω.» 

Τους ειπα τι ειπε ο Νευρολογος 
του νοσοκομειου, δεν νιαστηκαν. Σε 
λιγο ο κρατουμενος συνηλθε αλλα 
βρισκοταν σε μετακριτικη φαση. Η 
μετακριτικη φαση μπορει να εκδηλω-
θει σαν ένα ειδος μανιας και υπερδι-
εγερσης ή σαν ένα ειδος υποτονικης 
καταστασης. Ειχε το δευτερο. Ηταν 
ζαλισμενος, προσπαθουσε να καταλα-
βει τι συμβαινει, που βρισκεται κλπ. 
Αρχισε να ζηταει να παει νοσοκο-
μειο. Ηταν πολύ φοβισμενος με αυτό 
που του συνεβηκε. Ηταν αλλοδαπος, 
μιλουσε λιγα Ελληνικα αλλα δεν ηξε-
ρε να διαβαζει. 

Τον πηραν στο γραφειο του Διευ-
θυντη των Φυλακων. Πλησιασα κι εγω 
για να μπω στο γραφειο, όπως επρεπε 
να γινει, αλλα εδωσαν μια στην πορτα 
και την εφαγα στη μουρη καθως την 
εκλειναν με αποτελεσμα να ανοιξει 

η μυτη μου. Παρόλα αυτα προσπα-
θησα να δω από το τζαμι τι κανουν 
εκει. Ειδα ότι εγραψαν ένα χαρτι που 
εγραφε «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΑΩ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» λεγοντας του 
ψεματα ότι υπογραφει ότι ΘΕΛΕΙ 
να παει στο νοσοκομειο. Οπως προ-
ανεφερα δεν ηξερε να διαβαζει και 
τους πιστεψε. Φυσικα δεν τον πηγαν 
ποτε στο νοσοκομειο και παραλληλα 
ηταν καλυμενοι νομικα επειδη ειχε 
υπογραψει ότι δεν θελει να παει στο 
νοσοκομειο.

Μολις το ειδα αυτό εφυγα τρεχο-
ντας για το σπιτι μου, εψαξα στο ιντερ-
νετ το τηλεφωνο στο Στρασβουργο 
σχετικα με τα δικαιωματα των κρα-
τουμενων.

Εξηγησα τι συνεβει, μου ειπαν ότι 
ακουνε συνεχεια για τετοια περιστα-
τικα παγκοσμιως από διαφορους για-
τρους αλλα κανενας δεν στελνει μια 
γραπτη αναφορα γιατι φοβουνται να 
την υπογραψουν. Τους ειπα ότι προσω-
πικα θα το κανω και τους εστειλα μια 
γραπτη αναφορα. Τωρα πλεον ειχαν 
το δικαιωμα να επικοινωνησουν με 
τις Φυλακες της Χιου, το οποιο και 

εκαναν την επομενη ημερα.
Τοτε αρχισε μια πολύ διαφορετικη 

συμπεριφορα από μερους τους. Μου 
αφαιρεσαν το δικαιωμα να εξεταζω 
στο γραφειο του διοικητη (δεν υπηρχε 
ιατρειο μεσα στις φυλακες) και ενας 
από το προσωπικο, μου ειπε κρυφα 
«Θα δεις τι θα σου κανουμε! Κανονι-
κα θελουμε να σε κρατησουμε σε κελι, 
αλλά επειδη δεν εχουμε το δικαιωμα 
να σε φυλακισουμε, θα σε εχουμε σε 
κελι οσες ωρες εξεταζεις» και οντως 
μου ανοιξαν ένα μικροσκοπικο κελι 
για να εξεταζω εκει. Το κελι ηταν γεμα-
το κοριους, αραχνες και περιτωματα 
ποντικων τα οποια βρισκονταν ακο-
μα και πανω στο τραπεζι οπου επρε-
πε να ραβω τα τραυματα των ασθε-
νων. Ηταν υπερβολικα ανθυγιεινος ο 
χωρος για χρηση ιατρειου οπου θα 
επρεπε τα περισσοτερα εργαλεια να 
είναι αποστειρωμενα αν μη τι άλλο.

Η επισημη δικαιολογια τους φυσι-
κα ηταν άλλη. Οτι πρέπει να εξετάζω 
στον «μη κατάλληλο» χώρο λόγω του 
ότι το υπουργείο δικαιοσύνης ζήτη-
σε να μη περνάνε την κιγκλίδα πάνω 
από 2 κρατούμενοι. Αυτή η διαταγή 

* http://www.greekmeds.gr/forum/topic/23267-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CE%AF%CE%BF%CF%85/

Kολαστήριο και μαρτύριο οι συμπεριφορές… 
της συντεχνίας των γιατρών

Φρικτές και εφιαλτικές οι μαρτυρίες της ιατρού Κορίνας Λυμνιούδη
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του υπουργείου λογικά δεν θα έπρε-
πε να δημιουργεί πρόβλημα, μιας και 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ κατεβα-
ζαν έναν έναν τους κρατούμενους, 
για να τους εξετάζω. Ζήτησα να δω 
το έγγραφο που έστειλε το υπουρ-
γείο αλλά δεν με άφησε λέγοντας ότι 
είναι άκρως εμπιστευτικό προς εκεί-
νη και μόνο.

Από το Στρασβουργο με συμβουλε-
ψαν να αναφερω σε επισημη αναφο-
ρα «προς το παρον» μονο τα θεματα 
εργασιας και να μην αναφερω για το 
τι συνεβη με τον επιληπτικο κρατου-
μενο για να προστατευσω την ακεραι-
οτητα μου όπως και εκανα. 

Στο λινκ* μπορειτε να δειτε την 1η 
αναφορα που εκανα η οποια δοθηκε 
και στον Διευθυντη του Νοσοκομειου 
και στον Ιατρικο Συλλογο αλλα κοι-
νοποιηθηκε και στο Υπουργειο Υγει-
ας και στο Υπουργειο Δικαιοσυνης.

Καποιος δημοσιογραφος εβαλε 
αυτήν την αναφορα και στην τοπικη 
εφημεριδα οπου απαντησε η Υποδι-
ευθυντρια των Φυλακων 

Η απαντηση εγινε στην τοπικη 
εφημεριδα και εγραφε ότι ο αρχι-
φυλακας είναι 25 χρονια διπλα 
στους γιατρους και ξερει!

(Δυστυχως δεν μπορω να βρω 
την απαντηση σε κανενα λινκ προς 
το παρον. Είναι σαν να εχει εξαφα-
νισθει από το ιντερνετ αλλα ισως να 
μην είναι και σημαντικο.)

Και τοτε ηρθε η αποδειξη ότι 
οντως ηταν επικίνδυνα εκει 
μεσα για τους ασθενεις…

(Θάνατος στις φυλακές 1 μόλις 
μέρα μετά την κοινοποίηση της καταγ-
γελίας της ιατρού (Με «μπερδεμένα» 
μπουκαλάκια αίματος να συνοδεύουν 
τη σωρό στην Αθήνα για τη νεκρο-
τομή) 12/11/08. Αυτος ηταν ο τιτλος 
στην εφημεριδα… αλλα δεν υπαρχει 
πλεον το λινκ…Αν χρειαζεται όμως θα 
μπορω να τα βρω από το αρχειο της 
εφημεριδας.)

Τι εγινε με αυτόν 
 τον θανατο λοιπον…

Όταν με εβαλαν να εξεταζω στο κελι 
ταυτοχρονα αρχισαν διαφορα καψω-
νια… Αρχισαν να με καλουν στις 2-3 
το βραδυ για κρατουμενους που δεν 
ειχαν τιποτα… Μου ελεγαν ότι εχει 
βγει το ματι καποιου και ετρεχα πανι-
κοβλητη ενώ τελικα δεν ειχε τιποτα… 
και αλλα τετοια περιεργα… Ένα τετοιο 
βραδυ ενας από τους φυλακες μου 
ειπε «Εχε υποψη σου αν συνεχισεις 
ετσι, θα πεθανει κρατουμενος και θα 
το ριξουμε επανω σου! Ότι πεθανε 
από δικη σου αγωγη!» Εγω γελου-
σα γιατι το πιο δυνατο φαρμακο που 
εδινα ηταν αντιβιοτικο το οποιο οκ 
δεν κανει καλο στην υγεια αλλα εκει 
μεσα δεν γινονταν να χρησιμοποιησω 

την Ομοιοπαθητικη, επρεπε να δινω 
κλασικης Ιατρικης φαρμακα. Όμως 
οσο κακο κι αν κανει στην υγεια δεν 
μπορει καποιος να πεθανει από ένα 
χαπι αντιβιωσης. Δεν ειχα δικαιωμα 
να συνταγογραφω ψυχιατρικα φαρμα-
κα και ολοι οι κρατουμενοι επαιρναν 
τετοια από την Ψυχιατρο του νοσο-
κομειου όμως. Εγω ειχα απλως τις 
συνταγες από εκεινη και τις αντεγρα-
φα στο βιβλιο φαρμακων που ειχαν 
στις Φυλακες. Δεν εφερα καμια ευθυ-
νη για τα ψυχιατρικα φαρμακα και 
όμως ξαφνικα με κατηγορησαν ότι ο 
κρατουμενος πεθανε από ένα Lexot-
anil ενώ αυτό ηταν συνταγογραφηση 
από την Ψυχιατρο του νοσοκομειου!

Το προσωπικο των Φυλακων – αλλα 
μιλω για τα μεγαλα κεφαλια – εβαζαν 
μεσα στη Φυλακη Ηρωινη. 

Ξαφνικα λοιπον την επομενη μερα 
της αναφορας, ο κρατουμενος πεθα-
νε από ηρωινη. Ολες οι εφημεριδες 
εγραφαν ότι η Υποδιευθυντρια των 
Φυλακων λεει ότι πεθανε από ένα 
Lexotanil που εδωσα εγω!

Τα μπουκαλακια με τα ουρα του 
κρατουμενου «μπερδευτηκαν» και 
«χαθηκαν» δυο φορες οποτε η Ηρωινη 
δεν μπορουσε να ανιχθευθει εφοσον 
εχαναν συνεχως τα δειγματα ουρων!

Στο ενδιαμεσο ο Ιατρικος Συλλο-
γος Χιου και ο Συλλογος Υπαλληλων 
των Φυλακων Χιου εγραφαν στην 
εφημεριδα ότι ζητουν να συνετισθει 
η γιατρος αλλιως να απομακρυνθει!

22/11/08 Κρατουμενος με πονο 
στο στομαζι σταλθηκε στο νοσοκο-
μειο και επεστρεψε στις φυλακες με 
σπασμενο κεφαλι!

26/11/08 Ο Δικηγορικος Συλλο-
γος Χιου θελει να μπει στη φυλακη 
και δεν τον αφηνουν!

27/11/08 Επίσκεψη της βουλευ-

τού κας Φιλίνη στις φυλακές όπου 
δεν της επιτράπηκε η συνάντηση με 
εκπροσώπους των κρατούμενων

28/11/08 ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!

Κρατουμενος εχει συμπτωματα 
στηθαγχης, ο καρδιογραφος δεν λει-
τουργει όπως εγραφα και στην πρωτη 
μου αναφορα, αλλα με συμπτωματα 
τοσο σοβαρα από την καρδια ΠΡΕ-
ΠΕΙ να τον στειλω νοσοκομειο. Δεν 
θελουν να τον στειλουν. Τηλεφωνω 
στον καρδιολογο που εκανε εφημε-
ρια ο οποιος δεν ηταν στο νοσοκομειο 
αλλα ηταν στο σπιτι του και μου λεει 
«Αυτά είναι βλακειες! Δεν τον δεχο-
μαι, τιποτα δεν θα εχει, αυτοι απλως 
θελουν να κανουν βολτες!» Στο ενδι-
αμεσο ο κρατουμενος χειροτερευει 
πολύ, τον πανε νοσοκομειο και πεθαι-
νει και ο καρδιολογος ενώ δεν ηταν 
στο νοσοκομειο μαθαινει τα νεα και 
τρεχει στο νοσοκομειο για να φανει 
ότι ηταν εκει!!!

Προσπαθησα να προλαβω να παω 
στο νοσοκομειο πρωτη να παρω φωτο-
γραφια από το βιβλιο επειγοντων ότι 
δεν ηταν εκει να υπογραψει αλλα προ-
λαβε και εφτασε πρωτος και υπεγρα-
ψε ΣΑΝ να ηταν εκει!!!

Μετα αρχισαν οι απειλες εναντι-
ον μου. Ότι θα με σκοτωσουν, ότι τα 
φρενα του αυτοκινητου μου δεν θα 
λειτουργουν κλπ. Λαμβανα ανωνυμα 
τηλεφωνηματα για τη σωματικη μου 
ακεραιοτητα.

Καποια στιγμη ο Διευθυντης της 
καρδιολογικης ανελαβε να με συνετι-
σει με «λαδωμα». Με επιασε μαζι με 
τον Πνευμονολογο και τον Καρδιο-
λογο που ειχε το περιστατικο με τον 
κρατουμενο που πεθανε από καρδια, 
και μου ειπαν ότι αν παρατησω το 

θεμα των Φυλακων, μου δινουν θεση 
στην καρδιολογικη, οπου θα εργαζο-
μαι πολύ χαλαρα μονο για 4 ωρες τη 
μερα, με διπλασιο μισθο του κανονι-
κου, ότι δεν θα χρειαζεται πια να τρε-
χω και στις φυλακες και στη μονα-
δα τεχνητου νεφρου, και ότι αυτό θα 
είναι πολύ καλο και για την καρδια 
μου – ένα χρονο πριν ειχα κανει ένα 
χειρουργειο στην καρδια το οποιο 
ηταν πολύ τραυματικη εμπειρια και 
με εκανε να εχω κρισεις πανικου!

Τους ειπα ότι δεν δεχομαι και ειπαν 
ότι οκ τοτε θα παρω δυσμενη μετα-
θεση για το χωριο Χαλκειος, καθως 
ξερουν ότι δεν μπορω να οδηγησω 
μακρια λογω των κρισεων πανικου.

Τοτε απλα πηγα στις φυλακες να 
κανω τη δουλεια μου σαν τελευταια 
μερα εργασιας και υποτιθεται ότι θα 
ειχα τη δυσμενη μεταθεση.

Οι κρατουμενοι επειδη εβλεπαν 
τον αγωνα μου για τα δικαιωματα 
τους, με σεβοταν και με αγαπουσαν 
μπορω να πω. Με ειδαν στεναχωρη-
μενη με ρωτησαν τι εχω, τους ειπα 
ότι είναι η τελευταια μερα μου εκει 
και κατευθειαν εκαναν εξεγερση μεσα 
στις φυλακες, με το αιτημα η γιατρος 
να μη φυγει αλλιως δεν θα ξανακα-
τεβουν για εξεταση στο ιατρειο αν 
ερθει άλλος γιατρος και θα πεθανουν. 
Το ιδιο εγραψαν αμεσως εκεινη τη 
στιγμη και σε γραμμα τους προς το 
Υπουργειο Υγειας και προς το Υπουρ-
γειο Δικαιοσυνης!

Και ετσι οι κρατουμενοι οντας οι 
μονοι ανθρωποι στη ζωη μου που 
εκτιμησαν το τι ειχα προσφερει και 
ισως οι μονοι που μου εδωσαν αλη-
θινη αγαπη ηταν σαν μια τεραστια 
ομπρελα που επεσε από πανω μου 
και που κρατησε τη θεση μου μεσα 
στις Φυλακες τελικα!

Παραλληλα όπως σας εξηγησα 
πηγαινα και στη μοναδα τεχνητου 
νεφρου. Εκει ειχε τυχει το εξης περι-
στατικο.

Ο Διευθυντης της μοναδας τεχνη-
του νεφρου εφευγε για διακοπες Χρι-
τουγεννων στη Μυτιληνη. Με βρηκε 
και μου ειπε «αν ερθει η κυρια ταδε, 
την αφηνεις να πεθανει!»

Του ειπα ότι είναι αδυνατον, η απα-
ντηση ηταν «Ακους τι σου λεω Λυμνι-
ουδη? Θα κανεις αυτό που σου ειπα!»

Ετρεξα γρηγορα να βρω καποιον 
από τους αγροτικους που ειχε εφημε-
ρια εκεινο το βραδυ… Τον βρηκα και 
πηγα να του πω τι ειπε ο Διευθυντης.. 
μου απαντησε «Τα ξερω, μου τα ειπε, 
είναι όλα οκ»

Τον ρωτησα «θα την αφησεις να 
πεθανει?» και λεει «Προσωπικα εγω, 
ναι!»

Απογοητευτηκα δεν ηταν στο χερι 
μου να κανω κατι άλλο, δεν ηξερα καν 
τι να κανω…

Η θητεια του αγροτικου τελειωσε 
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και ξεκινησα στο ιδιο νοσοκομειο την 
ειδικοτητα μου πανω στην Παθολογια…

Τοτε με επιασε ο Διευθυντης της 
Παθολογικης, με εβαλε σε ένα μικρο 
δωματιακι στο γραφειο του που ηταν 
σαν αποθηκακι και μου ειπε «Κοι-
ταξε να δεις Λυμνιουδη, εδώ μεσα 
ότι δεις να γινεται, δεν θα μιλας! Το 
καταλαβες? Αλλιως θα σε κανουμε να 
ερχεσαι σε ολη σου τη ζωη εδώ σαν 
ζητιανα και να μας ζητας λεφτα για 
να ζησεις!»

Του ειπα ένα «οκ» μην ξεροντας 
καν τι εννοει ότι μπορω να δω…

Πηγα στο γραφειο των γιατρων της 
Παθολογικης οπου επρεπε να βρισκο-
μαι και ειδα τον πινακα να γραφει με 
διαφορετικο χρωμα καποια κρεβατια 
ασθενων…αλλα ηταν με πρασινο, αλλα 
με κοκκινο, αλλα με μπλε…

Ρωτησα τι συμβολιζουν τα χρω-
ματα…

Το ένα ηταν για οσους ειχαν πολ-
λα χρηματα ή ηταν συγγενεις γιατρων

Το άλλο ηταν για τους «Ετσι κι ετσι»
Το τελευταιο ηταν γι αυτους που 

ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ασχολουμαστε 
και με αυτους, αλλα δεν μας νιαζει αν 
θα πεθανουν η όχι.

Εφριξα φυσικα αλλα ολοι οι γιατροι 
εκει μεσα το ειχαν αποδεχτει κ μετα 
από αυτην την επεξηγηση συνεχισαν 
τις δουλειες τους ή τα αστεια τους.

Υπηρξε ένα περιστατικο στην 
Πνευμονολογικη Κλινικη… 

Μια κυρια ηταν εκει με ογκο στον 
πνευμονα… ειχε ακομα περιπου 5 χρο-
νια ζωης. Ξαφνικα με φωναξε γιατι 
δεν ενιωθε καλα με την καρδια της. 
Επιασα τους παλμους της και κατα-
λαβα αμεσως ότι εχει Κολπικη Μαρ-
μαρυγη. Ετρεξα στην καρδιολογι-
κη κλινικη και ηταν και παλι ο ιδιος 
καρδιολογος που ειχε το περιστατικο 
με τις φυλακες… Επαιζε ένα παιχνι-
δι στον υπολογιστη του… Του ζητη-
σα να ερθει να κοιταξει την κυρια…
και ότι εχει κολπικη μαρμαρυγη. Μου 
ειπε «Εγινες τωρα Καρταλης Λυμνι-
ουδη? Μπορεις και καταλαβαινεις 
με ένα αγγιγμα των παλμων αν εχει 
καποιος Κολπικη Μαρμαρυγη?» Του 
απαντησα ότι σιγουρα εχει και αν δεν 
το πιστευει να της κανω ένα καρδιο-
γραφημα… Ειπε οκ.

Του πηγα οντως το καρδιογραφημα 
που εδειχνε ότι ειχε οντως Κολπικη 
Μαρμαρυγη. Όμως και παλι δεν ηθελε 
να επισκεφτει την κυρια η να δωσει 
εντολη να της βαλουν την καταλλη-
λη φαρμακευτικη αγωγη. Αρχισε να 
φωναζει «Ετσι κι αλλιως θα πεθανει 
σε 5 χρονια, τι να πεθανει τωρα τι σε 
5 χρονια? Όμως η κορη της κυριας 
ηταν πισω από την πορτα και ακουσε 
τα λογια του επειδη τα φωναζε δυνα-
τα. Μολις βγηκα από το γραφειο του 
με αρπαξε και μου ειπε «Σε παρακαλω 

πες μου την αληθεια, τι συμβαινει?» 
Της εξηγησα τα παντα. Μου ειπε ότι 
είναι συγγενης της εισαγγελεα και ότι 
θα πραξει αναλογα. Οντως η εισαγ-
γελεας τηλεφωνησε στον καρδιολογο 
και ετσι βρηκα τον μπελα μου.

Τοτε ΕΧΑΣΑΝ την αποφαση της 
επιτροπης υγειας που ειχε γινει για 
την προσληψη μου στην ειδικοτητα 
και μου ζητησαν να ξαναπερασω από 
επιτροπη υγειας. Εκει με εβγαλαν σχε-
δον αχρηστη λογω των κρισεων πανι-
κου και προσθεσαν ότι εχω Οριακη 
διαταραχη και ότι γι αυτό φερομαι με 
αυτόν τον τροπο. Οποτε μου κατεγγει-
λαν τη συμβαση και εκει τελειωσε η 
εργασια μου στο νοσοκομειο.

Από Ιατρό σε κατηγορούμενη
5 χρονια μετα ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ και 14 

μερες πριν τη δικη ελαβα ένα σημει-
ωμα ότι ειμαι κατηγορουμενη για 
θανατο κρατουμενου (εκεινου με το 
lexotanil).

Εγινε το δικαστηριο, στο οποιο δεν 
ειχα καν χρηματα να εχω δικηγορο. 
Βρηκα έναν δικηγορο που θα ερχο-
ταν από Αθηνα δωρεαν διοτι ανηκε 
σε καποιο συλλογο που υπερασπιζο-
ταν τα δικαιωματα των κρατουμενων, 
όμως δεν μπορουσε να παρευρεθει 
τη μερα του δικαστηριου και εστειλε 
χαρτι για να παρουμε αναβολη. 

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 
ΔΕΚΤΗ πραγμα που ηταν πολύ 
περιεργο – φανηκε πολύ περιεργο 
στο δικηγορο και μου ειπε ότι ΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟ.

ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΝ ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΔΕΧΤΗ-
ΚΑΝ.

Αρχισα να εξεταζω μονη μου τους 
μαρτυρες.

Ξαφνικα αφου ειχε πια βραδια-
σει η υποδιευθυντρια των Φυλακων 
η οποια ειχε κανει την ολη καταγγε-
λια, αρχισε να λεει από το πουθενα 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

«ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ 
ΗΡΩΙΝΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΟΤΙ Ο ΚΡΑ-
ΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΗΡΩ-
ΙΝΗ», οποτε αθωωθηκα και εκεινη 
πηγε αυταπαγγελτα.

ΕΜΒΟΛΙΑ
Μετα από όλα αυτά, ξεκινησα μια 

σχολη για γιατρους πανω στην Ομοιο-
παθητικη και συντομα ανοιξα Ιατρειο 
για να βλεπω ασθενεις πανω στην 
Ομοιοπαθητικη και μονο.

Καποια στιγμη μου εφεραν ένα 
μωρακι 9 μηνων αν θυμαμαι καλα. 
Είναι το μωρο στη φωτο. Λιγες μερες 
μετα το εμβολιο το παιδακι γεμισε με 
αυτές τις φουσκες. Αυτά τα ασπρα 
που φαινοτναι στο στοματακι του δεν 
είναι δοντια, είναι φουσκες με πυον.

Όταν εψαξα το συγκεκριμενο εμβο-
λιο ειδα ότι περιεχει Υδραργυρο οπο-
τε εδωσα στο παιδι το αντιδοτο του 
Υδραργυρου, το ομοιοπαθητικο Mer-
cury. Αμεσως το παιδι εγινε καλα. 
Εφοσον αντιδοτησαμε λοιπον τον 
υδραργυρο και ηρθε η ιαση δεν απο-
δικνυεται αμεσως ότι η αιτια ηταν 
το εμβολιο που περιηχε υδραργυρο? 
Φυσικα και ναι. Αυτό ηταν που δεν 
αντεξαν και αρχισαν έναν απιστευ-
το πολεμο από το σαιτ greekHoaxes. 

Το ποστ που τοσο τους ενοχλησε 
ηταν το παρακατω το οποιο δεν το 
εχω καν πλεον στο κομπιουτερ μου. 

Το παιρνω όπως το εχουν ανεβασει 
στη σελιδα GreekHoaxes.

Το λινκ στο οποιο βρισκεται είναι 
εδώ και είναι το ιδιο ποστ που υπαρ-
χει στα greekHoaxes. http://www.
factchecker.gr/index.php/2018/03/19/
lymnioudi-vaccines/

Θα δειτε ότι ο παιδιατρος Andonios 
Darzentas, κατω από το ποστ γραφει 
ότι είναι ιωση ερπητικης ουλοστομα-
τιτιδας. Όμως δεν μας εξηγει ΓΙΑΤΙ 
δεν θεραπευτηκε με την αγωγη που 
δινουν στην ερπητικη ουλοστοματι-
τιδα και θεραπευτηκε με ΑΝΤΙΔΟΤΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ!!!!!!!!!!

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Εμβόλια. Απειλή σε γιατρό για 

ανάρτηση περιστατικού. Λίγο μετά 
βγάζουν ανεξακρίβωτη είδηση για 
θάνατο παιδιού ανεμβολίαστου!

Korina Lymnioudi: «ΑΡΑΓΕ ΘΑ 
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ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ? 
Καλημερα...Δεν καταλαβαινω για-

τι ενοχλει τοσο τους παιδιατρους να 
δειξουμε ενα περιστατικο παιδιου 
που θεραπευτηκε απο αντιδοτηση 
εμβολιου. 

Ακομα κι αν θεωρουν οτι... τα εμβο-
λια κανουν καλο, ΓΙΑΤΙ θελουν να 
διωξουν εναν γιατρο που θεραπευσε 
απλα καποια παιδια? Μετα την κοινο-
ποιηση περιστατικου που θεραπευτη-
κε απο μολυνση απο υδραργυρο που 
περιηχε εμβολιο, ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΤΗΣΗ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ελαβα τις απειλες που θα 
δειτε παρακατω. 

Η αντιδοτηση εμβολιου ειναι πρα-
κτικη που ακολουθειται απο ΠΟΛΛΟΥΣ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ, ειναι πρακτι-
κη που τη διδασκει ο κ Βυθουλκας 
στη σχολη κ στα βιβλια του!»

Λιγες ωρες μετα την αναρτηση του 
περιστατικου, βγαινει αναξακρίβωτη 
ειδηση χωρίς στοχεια η οποια αναρ-
ταται και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOAXES 
(δηλαδη στα αρθρα ΑΠΑΤΕΣ) απο 
γιατρους οτι πεθανε παιδι που ηταν 
ανεμβολιαστο. Για να βγει στα hoaxes, 
η λογικη λεει οτι ειναι ψευδης ειδη-
ση. Εαν συμβαινει κάτι τετοιο ειναι 
κακοηθής εσκεμμένη απάτη και χρί-
ζει εισαγγελική παρέμβαση.

Konstantinos Douros: «Κυρία 
Κορίνα Λυμνιούδη ο εισαγγελέας και 
η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα 
ασχοληθούν μαζι σας».

Konstantinos Douros: «Ζητή-
στε συνδρομή δικηγόρου. Θα σας 
χρειαστεί» .

Korina Lymnioudi: «Η αιτια ομως 
ποια ειναι?? Τι σας ενοχλει? Ποτε δεν 
καταλαβα κ Δουρο δεν θεωρω οτι εκα-

να κατι κακο γι αυτο κ δεν φοβαμαι 
Δεν εχετε καν λογο να κανετε ετσι... 
για μια πρακτικη που ειναι καθημε-
ρινη στους Ομοιοπαθητικους κ που 
ο κ Βυθουλκας τη διδαασκει στη σχο-
λη του και στα βιβλια του ΔΗΜΟΣΙΑ! 
Δηλαδη θα κυνηγησετε κι εκεινον κ 
ολους τους Ομοιοπαθητικους?Η αιτια 
που σας κανει να μας κυνηγησετε 
ολους ποια ειναι?»

11:46 π.μ.Konstantinos Dou-
ros: «Όχι όλους. Στη παρούσα φάση 
μόνον εσας».

Κωνσταντίνος Δούρος Σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα Παρούσα 
θέση Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ΄ Παι-
διατρική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο «Αττικόν»

Παραλληλα σχεδον ειχα ανεβα-
σει ένα άλλο περιστατικο για το πώς 
θεραπευτηκε παιδι με αυτισμο από 
αντιδοτηση εμβολιου. Με την Ομοι-
οπαθητικη βλεπετε είναι εφικτο να 
φτιαξουμε το αντιδοτο οποιασδηποτε 
ουσιας. Βλεποντας ότι με τον τροπο 
αυτόν κανενας αυτισμος δεν αντιστε-
κεται ενιωσα ότι μπορουν να βοη-
θηθουν ολοι αυτοι οι ανθρωποι που 
βιωνουν το πληγμα του αυτισμου, 
γι αυτό κ εβγαλα το 2ο ποστ. Δεν το 
βρισκω αυτή τη στιγμη ουτε καν στο 
GreekHoaxesο που εχουν κανει τερα-
στια συλλογη με τα αρθρα μου.

Καποια στιγμη επικοινωνησαμε 
τον Dr. David Lewis internationally 
known Scientist whistleblower and 
respected expert on institutional fraud

https://www.send2press.com/
wire/2012-01-0109-001/

Ότι τετοιου ειδους frauds γινονται 

περνανε από αυτόν για τσεκαρισμα. 
Είναι μαζι μας.

Μετα από όλα αυτά, εχοντας το 
συστημα τελειως εναντιον μου τα πραγ-
ματα εγιναν πολύ δυσκολα για εμενα. 

Οικονομικα δεν μπορω να επιβιω-
σω μετα από ολο αυτό. Λενε δημοσια 
ότι μου πηραν την αδεια εξασκησε-
ως επαγγελματος ενώ αυτό δεν εγι-
νε… Πηγα μονη μου και ξεγραφτηκα 
από τον Ιατρικο Συλλογο ακριβως για 
να τους προλαβω. Δεχομαι το ότι λενε 
παντου ότι μου αφαιρεσαν τον τιτλο 
του γιατρου γιατι ισως αυτό εχει δια-
δοθει από λαθος καποιου από αυτους 
κ δεν θελω να πω το αντιθετο, για-
τι τοτε θα το ψαξουν και θα μου την 
παρουν πραγματικα την αδεια!!!

Φυσικα δεν εχω κανενα δικαιωμα 
να ονομαζομαι γιατρος στην Ελλαδα 
πλεον εφοσον ξεγραφτηκα από τον 
Ιατρικο Συλλογο. Το εκανα για να 
τους προλαβω μεν αλλα κ για να στα-
ματησουν οι απειλες και οι καταγγε-
λιες γιατι ειχα κουραστει πολύ ψυχο-
λογικα με ολο αυτο και ειχα αρχισει 
να εχω και παλι ασχημα συμπτωμα-
τα από την καρδια μου.

Ντρεπομαι όπως ξερετε να ζητησω 
καποια βοηθεια οικονομικη και ξεκι-
νησα τα τελευταια χρονια να κανω 
καποια σεμιναρια μεσω ιντερνετ που 
πανε εξαιρετικα καλα, καθως και θερα-
πειες πανω στο θεμα υποσυνειδητου 
και παλι μεσω internet χωρις να χρη-
σιμοποιω ουσιαστικα την ιδιοτητα 
μου ως γιατρος. 

Όλα αυτά γινονται βασισμενα στην 
εταιρεια που ιδρυσα αφου εφυγα από 
τον Ιατρικο Συλλογο.

Όμως ο κοσμος που ερχεται στα 

σεμιναρια είναι ελαχιστος και οι μισοι 
μπαινουν ετσι κι αλλιως δωρεαν διο-
τι δεν εχουν να πληρωσουν.

Είναι ελαχιστοι στο συνολο, 4-5 
ατομα τη φορα, επειδη ο κοσμος δια-
βαζει αυτά τα αρθρα από το greekhoax-
es τα οποια πλεον εχουν επεκταθει 
στο να κατηγορουν και τα σεμιναρια 
που κανω, τους διαλογισμους, υπνω-
σεις κλπ… 

ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΤΟ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΣΕ 
ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΝΑ ΖΗΣΩ.

Γι αυτό φτανω στο σημειο να ζητη-
σω βοηθεια… Ισως ο κοσμος που βοη-
θηθηκε από τον αγωνα μου μπορει να 
βοηθησει καπως για ένα μικρο χρονι-
κο διαστημα όπως ειχατε πει.

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΔΕΧΘΕΙ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΤΥ-
ΠΗΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΔΥΣΦΙΜΗΣΗ, 
ΕΚΤΙΜΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ-
ΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ-
ΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΩ ΟΡΘΙΑ Σ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΦΑΣΗ.

Dr. David Lewis, a member of 
the NWC Board of Directors and 
Director of its Research Misconduct 
Project, is a former senior-level 
research microbiologist for the U.S. 
Environmental Protection Agency 
(EPA). He was the only EPA scientist 
to ever publish first-authored research 
articles in Lancet and Nature. His 
research published in Lancet and 
Nature Medicine on the inadequacy 
of CDC guidelines to prevent 
transmission of HIV in dentistry 
prompted the current heat sterilization 
standard for dentistry in the mid-
1990s. His environmental research 
published in Nature received the 
Science Achievement Award by the 
EPA Administrator in 2000. Editors at 
Annals of Internal Medicine rated him 
in the top 10 percent of reviewers in 
2010. His accomplishments in medical 
and environmental research have 
been widely covered in professional, 
scientific and popular publications and 
broadcasts including Nature, Science, 
Lancet, JAMA, National Geographic, 
Reader’s Digest, Voice of America, 
Paul Harvey News, Time, Newsweek, 
U.S. News & World Report, Forbes, 
NY Times, Washington Post, London 
Times, NPR’s All Things Considered, 
PBS Healthweek, PBS Technopolitics, 
CBS Evening News, ABC’s Primetime 
Live, and BBC Panorama.

Dr .  Lewis’s  direct  contact 
information:  (706) 296 3675, 
LewisDaveL@aol.com .

https://www.pfy.gr/forum/
index.php?topic=625.0

ht tps : / /www.youtube .com/
watch?v=gg2M7nphmFw
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Οι μετακινήσεις με τα 
μέσα μαζικής μετα-
φοράς, είναι πλέον 

κομμάτι της καθημερινότη-
τας των ανθρώπων. Η χρήση 
τους διευκολύνει τη ζωή μας, 
αφού φτάνουμε στον προο-
ρισμό μας πολύ πιο γρήγο-
ρα, πιο οικονομικά και κυρί-
ως χωρίς να επιμολύνουμε 
περαιτέρω την ήδη επιφορ-
τισμένη από ρύπους ατμό-
σφαιρα. 

Δεδομένης όμως της 
ευρείας χρήσης των μ.μ.μ., 
κυρίως του μετρό, και ιδιαί-
τερα τις ώρες αιχμής, μετα-
φέρεται πλήθος μικροβίων. 
Σε έρευνα που διενεργήθη-
κε στο Χονγκ Κονγκ με επι-
κεφαλής έναν έλληνα επι-
στήμονα της διασποράς, τον 
αναπληρωτή καθηγητή βιολο-
γίας Γιάννη Παναγιώτου, και 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Cell Reports, διαπιστώθηκε 
ότι αλλάζει το μικροβιακό 
«αποτύπωμα» ενός συρμού 
μέσα στην ημέρα, αλλά και 
ότι μεταφέρονται τα μικρό-
βια σε διαφορετικές γραμμές 
του συρμού. 

Οι εθελοντές κλήθηκαν να 
χρησιμοποιήσουν το μετρό 
διαφορετικές ώρες της ημέ-
ρας, για 30 λεπτά κρατώντας 
τις χειρολαβές. Παρατηρήθη-
κε μεγάλη αλλαγή στον αριθ-
μό των ειδών μικροβίων που 
καταγράφηκαν τις πρωινές 
ώρες αιχμής και τις απογευ-
ματινές ώρες. Συγκεκριμένα, 
τις πρωινές ώρες η ποικιλία 

μικροβίων ήταν 140 είδη κατά 
μέσο όρο σε αντίθεση με το 
απόγευμα που ήταν μόνο 48. 
Αξιοσημείωτο επίσης είναι, 
το γεγονός ότι κάθε πρωί, η 
κάθε γραμμή έχει μοναδικά 
μικροβιακά χαρακτηριστι-
κά, ανάλογα με τις περιοχές 
που διασχίζει, καθώς όμως 
η μέρα προχωρά και όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι μετα-
κινούνται στις γραμμές του 
μετρό, οι μικροβιακές κοι-
νότητες όλων των γραμμών 
σταδιακά γίνονται όμοιες.

Ωστόσο, αξίζει να επιση-

μάνουμε πως η πλειονότητα 
των μικροβίων που παρατη-
ρήθηκαν είναι μικροοργα-
νισμοί που ζουν σε υγιείς 
ανθρώπους και προέρχονται 
από το ανθρώπινο δέρμα, 
χωρίς να έχουν συνήθως 
παθογόνα δράση. Παρόλα 
αυτά, υπό ορισμένες προϋ-
ποθέσεις ενδέχεται να προκα-
λέσουν ασθένειες, κυρίως σε 
περιόδους έξαρσης ιώσεων. 

Πώς να προστατευτούμε: 
Όσοι χρησιμοποιούν τα 

μ.μ.μ., είναι χρήσιμο να γνω-
ρίζουν τρόπους αποφυγής 

μικροβίων. Όταν μπαίνετε 
σε κάποιο μέσο μεταφοράς 
κάντε τα εξής:

1) Αν έχετε την επιλογή, 
προτιμήστε να καθίσετε από 
το να σταθείτε όρθιος έτσι 
ώστε να μην κρατηθείτε από 
τις χειρολαβές ή από άλλες 
επιφάνειες

2) Αν πιάσετε τις χειρο-
λαβές, μην ακουμπήσετε τα 
μάτια σας, τη μύτη ή το στό-
μα σας μέχρι να πλύνετε τα 
χέρια σας.

3) Αποφύγετε το συνω-
στισμό και τη σώμα με σώμα 

επαφή
4) Αν έχετε δυνατότητα, 

φορέστε γάντια όταν ακου-
μπάτε τις χειρολαβές

Πηγή:http://stogiatro.gr/ 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το 2007 

πραγματοποίησε παρό-
μοια έρευνα – για τρεις 
ημέρες – και διαπίστωσε 
παρόμοια αποτελέσμα-
τα, με τη διαφορά ότι σε 
λίγες ευτυχώς περιπτώ-
σεις, είχε διαπιστώσει τις 
πρωινές ώρες (7:00-10:00) 
μερικούς εντερόκοκκους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν!

Τα μικρόβια στην καθημερινοτητά μας

Η χρήση κεραμοβαμβάκων στη 
θερμομόνωση κτιρίων, αποτελεί κίν-
δυνο για την υγεία των ανθρώπων, 
σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύ-
τηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
Inhalation Toxicology. Σύμφωνα 
με τη μελέτη αυτή, παρατηρήθηκε 
αύξηση του καρκίνου της ουροδό-
χου κύστεως και της λευχαιμίας σε 
ανθρώπους που διέμεναν σε κτίρια 
που έχει χρησιμοποιηθεί το σχετικό 
υλικό θερμομόνωσης. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας-
Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, έχοντας 
κάνει έρευνα σε βάθος 30 ετών, στην 
οποία εξετάστηκε η θνητότητα και 
η νοσηρότητα των κεραμοβαμβά-
κων, (είναι παρόμοια υλικά με τους 
πετροβάμβακες και τους υαλοβάμ-
βακες και ενίοτε χρησιμοποιούνται 
μαζί), ανέφερε «Οι υαλοβάμβακες 
και οι πετροβάμβακες είναι υλικά 
για μόνωση των σπιτιών, διαφημί-
ζονται ως απόλυτα ασφαλή από τις 
εταιρείες που τα εμπορεύονται και 
αντικατέστησαν ένα παλιό μονωτι-

κό υλικό, τον αμίαντο, που ναι μεν 
ήταν καλό θερμομονωτικό υλικό, 
απεδείχθη όμως σε πολλές σοβα-
ρές μελέτες ότι προκαλεί αύξηση του 
καρκίνου του πνεύμονα και του υπε-
ζωκότα, και για αυτό η χρήση του 
απαγορεύθηκε».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τόσο 
κατά τη διαδικασία παρασκευής τους 
όσο και κατά την τοποθέτησή τους 
στο κτίριο, απελευθερώνουν ίνες που 
είναι ακριβώς όπως η αφρικανική 
σκόνη. «Είναι τόσο μικρές που μπο-
ρούμε να τις εισπνεύσουμε να πάνε 

βαθιά μέσα στον πνεύμονα, και είτε 
να καθίσουν εκεί και να δράσουν 
βλαπτικά, είτε να μπουν στο αίμα 
μας και να πάνε σε άλλους ιστούς 
και να προκαλέσουν βλάβες».

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

τα προαναφερόμενα και μάλι-
στα το 2008 πραγματοποίησε 
έρευνα σε μία παρτίδα που είχε 
εισαχθεί από την Ιταλία. Το πρό-
βλημα ήταν τεράστιο και μετά 
από παρέμβαση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
η παρτίδα αυτή απεσύρθη. 

Καρκινογόνα προϊόντα σε μονώσεις σπιτιών
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Οι σεξουαλικά ενερ-
γοί άνθρωποι, οφεί-
λουν να είναι ενη-

μερωμένοι για τις σεξουα-
λικές νόσους, για την πρό-
ληψη, την αναγνώριση και, 
κατ’ επέκταση, την αντιμε-
τώπισή τους. Τα σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα αποτελούν ταμπού για 
την κοινωνία και η ελλιπής 
ενημέρωση μπορεί να γίνει 
επικίνδυνη για τη δημόσια 
υγεία. Ο κίνδυνος ελλοχεύει 
για όλους ανεξάρτητα από 
την ηλικία, το επάγγελμα ή 
τις προτιμήσεις του καθενός. 

Ο Αφροδισιολόγος είναι 
ο κατάλληλος γιατρός, στον 
οποίο πρέπει να απευθυν-
θεί οποιοσδήποτε έχει την 
παραμικρή υποψία ότι μπο-
ρεί να «κόλλησε» κάποιο 
σεξουαλικό νόσημα. Παρα-
κάτω αναφέρονται τα πρώτα 
συμπτώματα που δημιουρ-
γούν υποψία σεξουαλικού 
νοσήματος. Παρόλα αυτά, 
μερικά νοσήματα δεν έχουν 
συμπτώματα, κυρίως σε πρώ-
ιμο στάδιο. Στους άνδρες 
συνήθως τα συμπτώματα 
εκδηλώνονται νωρίς, ενώ 
στις γυναίκες όχι. 

1) ΕΛΚΟΣ, ΕΞΕΛΚΩΣΗ
Ερπης: (και στα δύο 

φύλα, εμφανίζονται κοντά 
στα γεννητικά όργανα έλκη 
που συνοδεύονται από πόνο 
ή φαγούρα.) 

Σύφιλη: (και στα δύο 
φύλα, έλκη που εμφανίζο-
νται κοντά στα γεννητικά 
όργανα αλλά είναι τελείως 
ανώδυνα)

2) ΦΑΓΟΥΡΑ 
Ερπης, ψώρα ή φθειρί-

αση (ψείρες): (και στα δύο 
φύλα. Σε γυναίκες μπορεί να 
προκληθεί από κολπίτιδα)

3) ΤΣΟΥΞΙΜΟ
Νόσημα ή Λοίμωξη στην 

κύστη: (και στα δύο φύλα, 
τσούξιμο στην ούρηση. Ο 
γιατρός μπορεί να ξεχωρί-
σει τη νόσο και να προχω-
ρήσει σε θεραπεία.)

4 )  Π Ρ Η Ξ Ι Μ ΑΤΑ , 
ΟΙΔΗΜΑΤΑ

Ερπης, σύφιλη, «κονδυ-
λώματα» (και στα δύο φύλα 
πρηξίματα ή άλλες φλεγμο-
νές του δέρματος κοντά στα 
γεννητικά όργανα) 

5) ΕΚΚΡΙΜΑ
Βλεννόρροια, χλαμύδια 

κ.α. (Σε άνδρες: Λευκό και 
σταθερό έκκριμα από το πέος. 
Σε γυναίκες: Οποιαδήποτε 
υγρά συχνά συνοδεύονται 
από φαγούρα, τσούξιμο ή 
άσχημη μυρωδιά).

6) ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙ-
ΛΙΑ

Σαλπιγγίτιδα από χλαμύ-
δια, βλεννόρροια, άλλες λοι-
μώξεις (Οι γυναίκες πρέπει 
να επισκεφθούν αμέσως το 
γιατρό, γιατί υπάρχει κίν-
δυνος).

ΠΡΟΣΟΧΗ, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις τα συμπτώ-
ματα, κυρίως στις γυναίκες, 
παίρνει μήνες ή και χρόνια 
για να εμφανιστούν.

Πολύ σημαντικό είναι η 
θεραπεία να ξεκινήσει άμεσα. 
Τα περισσότερα σεξουαλικά 
νοσήματα θεραπεύονται πλή-
ρως. Το βέβαιο είναι πως όσο 
πιο άμεση είναι η θεραπεία, 
τόσο λιγότερες οι επιπλοκές 
αλλά και μικρότερη η μετάδο-
ση της νόσου. Εξίσου σημα-

ντικό είναι να ελεγχθεί και 
ο ερωτικός σύντροφος και 
να λάβει τις ανάλογες οδηγί-
ες. Άνθρωποι που πάσχουν 
από σεξουαλική νόσο, επι-
βάλλεται να λαμβάνουν τις 
απαραίτητες προφυλάξεις 
κατά την ερωτική πράξη. Τα 
σεξουαλικά νοσήματα μετα-
δίδονται σχεδόν πάντοτε με 
το σεξ, με μόνες εξαιρέσεις 
το AIDS και την ηπατίτιδα, 
που μπορεί να μεταδοθούν 
και με μολυσμένη βελόνα. 

Τα σεξουαλικά νοσήματα 
μπορούν εύκολα να θεραπευ-
τούν, ορισμένα και να περιο-
ριστούν, όλα όμως μπορούν 
να προληφθούν.

Πηγή: http://www.stogiatro.gr
 
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν, για-

τί δεν είναι εποχές που 
ανεξέλεγκτα μπορούμε 
να λειτουργούμε. Πολλές 
φορές, τεράστιες ποσό-
τητες προφυλακτικών, 
διαπιστώθηκαν ότι ήταν 
αλλοιωμένα και επικίνδυ-
να. Για αυτό…ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
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Σίγουρα θα είχατε ακού-
σει ότι για να αποφύ-
γουμε τα φυτοφάρμα-

κα, με τα οποία ψεκάζονται 
σχεδόν όλα τα φρούτα και 
λαχανικά, αρκεί να τα ξεφλου-
δίζουμε.

Όμως κατά πόσο αυτό είναι 
αποτελεσματικό; 

Αποτελέσματα έρευνας που 
έχει πραγματοποιηθεί στις 
ΗΠΑ έχει δείξει ότι σύμφωνα 
με τον EWG στα 3/4 των δειγ-
μάτων φρούτων της παγκό-
σμιας παραγωγής, ανιχνεύθη-
καν επικίνδυνα υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων, τα οποία σε 
αρκετά παρέμεναν, ακόμα και 
μετά από πολύ καλό πλύσιμο 
και ξεφλούδισμα.

Αυτό που προτείνει ο EWG 
(Environmental Working 
Group ) είναι να καταναλώ-
νετε προϊόντα βιολογικής καλ-
λιέργειας, ενώ παράλληλα να 
προτιμάτε να ψήνετε ή να βρά-
ζετε κάποια συμβατικά τρό-
φιμα, αφού σε ψηλές θερμο-
κρασίες ακόμα και τα χημικά 
εξασθενούν.

Σύμφωνα με τον EWG οι 
αναλύσεις έδειξαν τα παρα-
κάτω:

Πάνω από το 98% των 
δειγμάτων φράουλας, ροδάκι-
νου, νεκταρινιών και μήλων, 

βρέθηκαν θετικά σε τουλά-
χιστον ένα κατάλοιπο φυτο-
φάρμακου.

Η μέση πατάτα έχει περισ-
σότερα φυτοφάρμακα σύμφω-
να με το βάρος της σε σχέση με 
όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που 
εξετάστηκαν. Ένα μέσο δείγ-
μα πιπεριάς και σταφυλιού, 
βρέθηκε να έχει 15 χημικά. 

‘Ενα μέσο δείγμα φράουλας 
έχει 17 διαφορετικά χημικά.

Από την άλλη υπάρχουν 
και αυτά που δεν έχουν τόσα 
πολλά φυτοφάρμακα και θεω-
ρούνται καθαρά και είναι:

Αβοκάντο, καλαμπόκι, ανα-
νάς, λάχανο, κατεψυγμένος 
αρακάς, κρεμμύδια, σπαράγ-
για, μάνγκο, παπάγια, ακτινί-

διο, μελιτζάνα, πεπόνι ποικι-
λία Honeydew, γκρέιπφρουτ, 
πεπόνι ποικιλία Cantaloupe, 
κουνουπίδι.

Το αβοκάντο ήταν το πιο 
καθαρό με μόνο 1% της ποσό-
τητας να βρίσκεται θετικό σε 
παρασιτοκτόνα. Το 89% του 
ανανά, το 81% της παπάγιας, 
το 78% του μάνγκο, το 73% 

του ακτινιδίου δεν είχαν καθό-
λου χημικά.

Κανένα από την καθαρή 
λίστα φρούτων και λαχανι-
κών δεν βρέθηκε θετικό σε 
περισσότερα από 4 υπολείμ-
ματα φυτοφαρμάκων. Μόνο 
το 5,5% της καθαρής λίστας 
βρέθηκε θετικό σε περισσό-
τερα από 2 χημικά.

Κοκτέιλ φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα 

Την Κυριακή 11 Νοεμβρί-
ου 2018 με ένα λεωφορείο, ο 
Σύλλογος Κρητών Επιστημό-
νων με δεκαπέντε γιατρούς και 
νοσηλευτές του Νοσοκομείου 
Ελπίς , δύο γιατρούς του Ευαγ-
γελισμού, καθώς και μέλη του 
Συλλόγου με πρωταγωνιστή το 
δραστήριο Πρόεδρο κ. Μύρωνα 
Φασουλάκη, Αγγειολόγο πρό-
σφεραν κοινωνικό έργο ιατρι-
κής εξέτασης στους κατοίκους 
των Κάτω Δολιανών Γορτυνί-
ας Κάποιοι από τους γιατρούς 
ήρθαν πιστοί στο καθήκον και 
με δικά τους μέσα. 

Ήταν μια εξαιρετική εκδή-
λωση ανθρωπιάς προς τους 
συνανθρώπους μας, που ζουν 
στην ύπαιθρο και φυλάνε Θερ-
μοπύλες. 

Οι κάτοικοι με χαρά ήρθαν 
στην πλατεία , στο χώρο του 

ιατρείου και δέχθηκαν με σεβα-
σμό τις συμβουλές των έμπει-
ρων γιατρών Μετά τις εξετάσεις 
ακολούθησε πλούσιο γεύμα 
σε ταβέρνα του χωριού που 
πρόσφερε ο ομώνυμος Δήμος. 
Η σπουδαία αυτή εκδήλωση 
έκλεισε με βραδινή βόλτα και 
καφέ στο μαγευτικό Ναύπλιο 
και επιστροφή στην Αθήνα 
φορτωμένοι με φανταστικές 
εικόνες. 

Όλοι ευχήθηκαν με καλό 
και στην επόμενη εκδήλωση. 
Τέτοιες προσπάθειες είναι άξιες 
επαίνου και αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση και από 
άλλους φορείς. Θερμά συγχα-
ρητήρια στο εξαιρετικό ιατρι-
κό τιμ στους διοργανωτές και 
συμμετέχοντες που έγιναν μια 
ζεστή αγκαλιά για τους συναν-
θρώπους μας.

Μια αξιέπαινη εκδήλωση ανθρωπιάς του Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων
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Η 12 Νοεμβρίου έχει 
καθιερωθεί από το 
2009 και έχει υιο-

θετηθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως 
η Παγκόσμια Ημέρα Πνευ-
μονίας.

Η πνευμονία είναι ένα 
από τα πιο δισεπίλυτα προ-
βλήματα για την παγκόσμια 
υγεία, ωστόσο ακόμα και 
εν έτη 2018 ένα παιδί στον 
κόσμο πεθαίνει από την ασθέ-
νεια κάθε 20 δευτερόλεπτα!

Η Παγκόσμια Ημέρα 
Πνευμονίας φέρνει κοντά 
ανθρώπους από όλο τον 
κόσμο στην από κοινού απαί-
τηση ότι κάτι πρέπει να γίνει 
για την καταπολέμηση της 
ασθένειας. Η Παγκόσμια Ημέ-
ρα Πνευμονίας συμβάλλει 
στο να τονίσει τη σοβαρό-
τητα της πνευμονίας και να 
ενθαρρύνει περισσότερους 
οργανισμούς υγείας σε όλο 
τον κόσμο να εξετάσουν τρό-
πους για την καταπολέμη-
σή της. 

Έτσι, κάθε χρόνο στις 12 
Νοεμβρίου πραγματοποιού-
νται εκδηλώσεις για:

• Την ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με πνευμονία, την 
κύρια αιτία θανάτου των παι-
διών ηλικίας κάτω των πέντε 
ετών σε όλο τον κόσμο!

• Την προώθηση παρεμ-
βάσεων από τις κατά τόπους 
κυβερνήσεις για την προστα-
σία, πρόληψη και θεραπεία 
της ασθένειας.

• Την δημιουργία δράσε-
ων από διάφορους οργανι-
σμούς υγείας για την κατα-
πολέμηση της πνευμονίας.

• Πνευμονία: Αίτια, 
συμπτώματα, επιπλοκές και 
θεραπεία.

Τι είναι η πνευμονία
Η πνευμονία είναι η οξεία 

φλεγμονή του πνευμονικού 
ιστού (του πνεύμονα). 

Ταξινομείται ανάλογα με 
τον αιτιολογικό παράγοντα 
που την προκάλεσε (πχ πνευ-
μονιοκοκκική, άτυπη κλπ), 
καθώς και ανάλογα με την 
προέλευση του παθογόνου 
παράγοντα (ενδονοσοκομει-
ακή και εξωνοσοκομειακή ή 
της κοινότητας).

Πνευμονία: Αίτια
Το αίτιο της πνευμονίας 

είναι κάποιο μικρόβιο, δεν 
αποκλείονται όμως και οι ιοί 
ή κάποιοι μύκητες, οι τελευ-
ταίοι σε ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα. Συνηθέστερα, μπορεί 
να είναι κάποιο βακτήριο, 
όπως τα παρακάτω:
• Πνευμονιόκοκκος
• Αιμόφιλος
• Μυκόπλασμα
• Χλαμύδια
•  Ιο ί :  RSV,  In f luenza , 
Parainfluenza
• Σπανιότερα: σταφυλόκοκ-
κος χρυσίζων, μύκητες

Πνευμονία: Συμπτώματα
• Πυρετός με ή χωρίς ρίγος
• Απόχρεμψη
• Δύσπνοια
• Ταχύπνοια
• Πλευριτικός πόνος (πόνος 
στο θώρακα)
• Σύγχυση

Πνευμονία: Διάγνωση
Η διάγνωση της πνευμο-

νίας βασίζεται στην κλινική 
εικόνα και την κλινική εξέ-
ταση του ιατρού σε συνδυ-
ασμό με:
• Αιματολογικές εξετάσεις
• Αέρια αρτηριακού αίματος 
(υποξαιμία)
• Ακτινογραφία θώρακος 

(πυκνώσεις)
• Σημεία μικροβιαιμίας (αν 
υπάρχουν)
• Υπολογισμός ειδικού score, 
για την αξιολόγηση της πιθα-
νής εισαγωγής του ασθενή 
στο νοσοκομείο

Πνευμονία: Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπι-

ση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Αντιμετώπιση συμπτωμά-
των (πυρετού με αντιπυρε-
τικά κλπ)
• Χορήγηση οξυγόνου
• Κατάλληλο αντιβιοτικό ή 
συνδυασμό αυτών
• Νοσηλεία περίπου 4 μέρες 
με ενδοφλέβια αγωγή και αν 
μπορεί να σιτιστεί από το 
στόμα συνεχίζει με από του 
στόματος αγωγή. Συνήθως ο 
ασθενής παραμένει 7-8 μέρες 
στο νοσοκομείο και εξέρχε-
ται με οδηγίες (φαρμακευτι-
κή αγωγή κλπ). Η υποχώρη-
ση των συμπτωμάτων γίνεται 
σταδιακά από την 3η ημέρα, 
όσον αφορά τον πυρετό, έως, 
συνήθως, τη 15η ημέρα, σε 
σχέση με το βήχα και την 
καταβολή δυνάμεων.

Πνευμονία: Επιπλοκές
• Απόστημα ή εμπύημα πνεύ-
μονα
• Ενδοκαρδίτιδα / περικαρ-

δίτιδα
• Πλευρίτιδα / πλευριτική 
συλλογή
• Σύνδρομο Αναπνευστι-
κής Ανεπάρκειας Ενηλίκων 
(ARDS)
• Μικροβιαιμία / σηπτικό σοκ

Πότε το απλό 
κρυολόγημα εξελίσσεται 
σε πνευμονία

Η πνευμονία προκαλεί-
ται από την εισπνοή ορισμέ-
νων βακτηρίων, ιών ή άλλων 
μικρόβιων. Εάν είστε ένας 
υγιής οργανισμός, το ανοσο-
ποιητικό σας σύστημα θα τα 
αντιμετωπίσει.

Μερικές φορές όμως, τα 
μικρόβια πολλαπλασιάζονται 
και προκαλούν μολύνσεις των 
πνευμόνων, ειδικά όταν ο 
οργανισμός είναι εξασθενη-
μένος ή ηλικιωμένος. Τότε 
ακριβώς είναι και το πιθανό-
τερο το απλό κρυολόγημα να 
«γυρίσει» σε πνευμονία. Γι’ 
αυτό ακόμα και αν είστε σε 
μια γενικά καλή κατάσταση 
υγείας, είναι σώφρον να επι-
τρέπετε στον οργανισμό σας 
να ξεκουράζεται καλά, όταν 
έχετε κρυολόγημα, ή γρίπη.

Τυπικά συμπτώματα
• Βήχας
• Πυρετός

• Εφίδρωση
• Ρίγος
• Γενική αδιαθεσία
• Πονοκέφαλος
• Πόνοι στο σώμα
• Σφίξιμο στο στήθος και στα 
πλευρά
• Πτύελα με κίτρινο/πράσι-
νο χρώμα

Ένα αντιβιοτικό, όπως η 
αμοξικιλλίνη, είναι ένα κοινό 
αντιβιοτικό για να αντιμετω-
πίσετε την πνευμονία. Εάν 
είστε αλλεργικοί στην πενι-
κιλίνη (η αμοξικιλλίνη είναι 
ένα είδος πενικιλίνης), ο για-
τρός σας θα σας συνταγογρα-
φήσει ένα άλλο, που λειτουρ-
γεί εξίσου καλά.

Η θεραπεία με αντιβιοτικά 
είναι συνήθως αποτελεσματι-
κή και μπορείτε να περιμένε-
τε ότι θα ανακάμψετε πλήρως. 
Τα συμπτώματα θα πρέπει να 
βελτιωθούν μετά από τρεις 
ημέρες, εάν η θεραπεία λει-
τουργήσει.

Μπορεί να νιώθετε κουρα-
σμένοι για ένα διάστημα μετά 
την εξάλειψη της λοίμωξης

Πίνετε πολλά υγρά για να 
αποφύγετε την αφυδάτωση

Η εισαγωγή στο νοσοκο-
μείο συνιστάται, εάν έχετε 
σοβαρή πνευμονία, ή αν τα 
συμπτώματα δεν υποχωρούν 
γρήγορα με τα αντιβιοτικά.

12 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας
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Η γυμναστική αποτελεί 
μέρος της καθημερι-
νής μας ζωής, είτε το 

αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. 
Δράσεις όπως το ανέβασμα 
μιας σκάλας, μια βόλτα στα 
καταστήματα ή ένας γρήγο-
ρος βηματισμός για να προ-
λάβουμε το λεωφορείο απο-
τελούν από μόνες τους μορ-
φές άσκησης. 

Ο όρος αναζωογονητική 
γυμναστική αναφέρεται σε 
οποιασδήποτε μορφής προ-
γραμματισμένη τακτική άσκη-
ση που εφαρμόζει μια γυναίκα 
κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης της, και η οποία 
περιλαμβάνει την ενεργη-
τική (αερόβια) γυμναστική 
(όπως το κολύμπι ή το τρέξι-
μο) και τις ασκήσεις ενδυνά-
μωσης (strength conditioning 
exercise). Ο στόχος της ανα-
ζωογονητικής γυμναστικής 
κατά την διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης είναι – για μια γυναί-
κα – να παραμείνει σε φόρμα.

Οφέλη για την γυναίκα
Σύμφωνα με τον Μαιευτή-

ρας Γυναικολόγος Μπαγιώκος 
Βασίλειος πολλές γυναίκες δια-
πιστώνουν ότι η αναζωογονη-
τική γυμναστική τις βοηθά να 
προσαρμοστούν ευκολότερα 
στις σωματικές αλλαγές που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. 

Προσφέρει ανακούφιση 
από την εύκολη κόπωση της 
κύησης, χαμηλότερο μυϊκό 
πόνο στην πλάτη και μειώνει 
την δημιουργία κιρσών και τα 
οιδήματα των κάτω άκρων 
και των αστραγάλων. Βελτιώ-
νει, επίσης τον μυϊκό τόνο, τη 
δύναμη, την αντοχή, τα ‘φου-
σκώματα’ και την δυσκοιλιό-
τητα. Δίνει στις γυναίκες την 
δυνατότητα να χειριστούν με 
μεγαλύτερη άνεση τα προ-
σλαμβανόμενα κιλά της εγκυ-
μοσύνης τους και συμβάλλει 
στην καλύτερη προετοιμασία 
τους για την δοκιμασία του 
τοκετού!

Η αναζωογονητική γυμνα-
στική δημιουργεί μια αίσθη-
ση ευεξίας και ευ ζήν. Η ευε-

ξία αυτή κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης μπορεί να 
βοηθήσει στην μείωση του 
αισθήματος του στρες, του 
άγχους και της κατάθλιψης 
της λοχείας. Η αναζωογονη-
τική άσκηση βελτιώνει επί-
σης τον ύπνο.

Κατά την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης μπορεί να βοη-
θήσει επίσης, στην πρόληψη 
παθήσεων όπως:

– σακχαρώδης διαβήτης 
κυήσεως (διαβήτης που ανα-
πτύσσεται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης)

– υπέρταση (υψηλή αρτη-
ριακή πίεση).

– οστεοπόρωση
Η Γυμναστική στην Εγκυ-

μοσύνη μειώνει επίσης τον 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκί-
νου του παχέος εντέρου και 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυ-
νο ανάπτυξης καρκίνου του 
μαστού αργότερα στη ζωή 
αυτών των γυναικών.

Αν έχετε σακχαρώδη δια-
βήτη κυήσεως (διαβήτης που 

αναπτύσσεται κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης), η 
άσκηση μπορεί να βοηθήσει 
στη βελτίωση των επίπεδων 
σακχάρου στο αίμα σας.

Οφέλη για το μωρό σας
Οι γυναίκες που κάνουν 

ασκήσεις ενδυνάμωσης κατά 
τη διάρκεια της κύησης τεί-
νουν να έχουν συντομότερη 
διάρκεια τοκετού και να εμφα-
νίζουν μικρότερη συχνότητα 
εμφάνισης των επιπλοκών 
του τοκετού.

Υπάρχουν κίνδυνοι;
Αν και η γυμναστική στην 

εγκυμοσύνη είναι ευεργετική, 
μπορεί να υπάρχουν και ορι-
σμένοι κίνδυνοι. Αυτοί σχετί-
ζονται με τις σωματικές αλλα-
γές που συμβαίνουν καθώς 
το σώμα σας προσαρμόζεται 
στην εγκυμοσύνη. Οι κίνδυνοι 
είναι πιο πιθανό να συμβούν 
όταν εφαρμόζετε ακατάλληλα 
είδη άσκησης και όταν κάνε-
τε υπερβολική γυμναστική.

Με το να κάνετε τις κατάλ-
ληλες προσαρμογές στις ασκή-
σεις ρουτίνας σας, μπορείτε 
να μειώσετε την πιθανότητα 
βλάβης σε εσάς ή στο μωρό.

Οι κίνδυνοι περιλαμ-
βάνουν:
Μεγάλη άνοδος 
θερμοκρασίας 
(υπερθερμία)

Κατά την γυμναστική κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, η συνολική θερμοκρασία 
του σώματός σας αυξάνεται 
περισσότερο από ό,τι θα έκα-
νε κανονικά. Εάν η θερμοκρα-
σία του σώματός σας ανέβει 
πάνω από 39,2 ° C στις πρώ-
τες 12 εβδομάδες, αυτό ίσως 
να επηρεάσει την ανάπτυξη 
του μωρού και ίσως να οδη-
γήσει σε κάποιου είδους ανα-
πηρία μετά την γέννηση.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος 
να αυξήσετε υπερβολικά την 
θερμοκρασία σας, θα πρέπει:

– να διασφαλίσετε ότι πίνε-
τε πολύ νερό πριν και κατά τη 
διάρκεια της άσκησης,

– να αποφεύγετε την υπερ-
βολική άσκηση του σώματός 
σας, ιδιαίτερα κατά τις πρώ-
τες 12 εβδομάδες της κύησης,

– να αποφύγετε την άσκη-
ση σε ένα πολύ ζεστό και υγρό 
κλίμα, μέχρι να εγκλιματι-
στείτε – αυτό θα πάρει μερι-
κές ημέρες.

Χαμηλή αρτηριακή 
πίεση (υπόταση)

Όταν ξαπλώνετε ανάσκε-
λα, το έμβρυο πιέζει τα κύρια 
αιμοφόρα αγγεία. Το αποτέ-
λεσμα είναι ότι λιγότερο αίμα 
στέλνεται στην κυκλοφορία 
του σώματός σας και αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε χαμη-
λή αρτηριακή πίεση (υπότα-
ση). Αυτό είναι πιο πιθανό 
μετά από τις 16 εβδομάδες 
της εγκυμοσύνης.

Για να μειωθεί ο κίν-
δυνος της χαμηλής αρτη-
ριακής πίεσης, θα πρέπει:

– να αποφεύγονται ασκή-
σεις που περιλαμβάνουν στά-
ση σώματος ξαπλωμένη ανά-
σκελα, ιδιαίτερα μετά από τις 
16 εβδομάδες.

Σωματική βλάβη
Κατά τη διάρκεια της εγκυ-

μοσύνης μπορεί να παρατη-
ρήσετε ότι οι αρθρώσεις σας 
γίνονται πιο χαλαρές. Μπο-
ρεί επίσης να παρατηρήσε-
τε ότι μπορείτε να κάμψετε 
και να εκτείνετε συγκεκρι-
μένα μέρη του σώματός σας 
περισσότερο από το συνηθι-
σμένο, όπως τους αγκώνες, 
τους καρπούς, τα δάχτυλα, 
και τα γόνατα. Αυτό συχνά 
αναφέρεται ως υπερ-κινητι-
κότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί 
οι ορμονικές αλλαγές επηρε-
άζουν τους συνδέσμους που 
στηρίζουν συνήθως τις αρθρώ-
σεις σας, γεγονός που με τη 
σειρά του κάνει τις αρθρώ-
σεις χαλαρές στην προετοι-
μασία για τον τοκετό. Όταν 
οι αρθρώσεις και οι σύνδε-
σμοί σας είναι λιγότερο στα-
θεροί, διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο να τραυματιστείτε.

Για να μειώσετε τον κίνδυ-
νο τραυματισμού, θα πρέπει:

Εγκυμοσύνη και Γυμναστική
Η γυμναστική στην εγκυμοσύνη είναι πολλαπλώς ευεργετική  
και ασφαλής τόσο για την έγκυο, όσο και για το έμβρυό της.
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– να βεβαιωθείτε ότι έχε-
τε κάνει προθέρμανση και 
‘stretching’.

– να αποφευχθούν από-
τομες αλλαγές κατεύθυνσης, 
εάν κάνετε αεροβική άσκηση

– να φοράτε ζώνες υπο-
στήριξης της λεκάνης κατά τη 
διάρκεια της άσκησης.

Ανεπαρκής οξυγόνου 
στο μωρό (υποξία)

Σε μεγάλα υψόμετρα, η 
ροή του αίματος προς την 
μήτρα μειώνεται και έτσι το 
μωρό παίρνει λιγότερο οξυ-
γόνο. Αν μια γυναίκα ασκη-
θεί σε μεγάλα υψόμετρα, η 
ποσότητα του αίματος που 
ρέει προς τη μήτρα μειώνε-
ται ακόμη περισσότερο. Αυτό 
οδηγεί σε ανεπάρκεια οξυγό-
νου προς το έμβρυο.

Για να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος το μωρό να λαμβάνει 
ανεπαρκή ποσότητα οξυγό-
νου, θα πρέπει:

– να αποφύγουμε την 
σωματική άσκηση σε υψό-
μετρο πάνω από 2.500 μέτρα 
μέχρι να εγκλιματιστούμε – 
αυτό μπορεί να διαρκέσει 
μερικές ημέρες.

Επίπεδο σακχάρου  
στο αίμα

Η γλυκόζη του αίματος 
είναι μια πηγή ενέργειας τόσο 
για εσάς όσο και για το μωρό.

Είναι σημαντικό:
– να τρώτε καλά κατά την 

διάρκεια της εγκυμοσύνης
– η διάρκεια της άσκησης 

να μην ξεπερνά τα 45 λεπτά 
κάθε φορά.

Αν έχετε προϋπάρχων ή 
σακχαρώδη διαβήτη κυήσε-
ως, τότε θα πρέπει να προ-
σέχετε ιδιαίτερα κατά την 
άσκηση. Θα πρέπει να παρα-
κολουθείται τακτικά την γλυ-
κόζη στο αίμα σας, να τρώτε 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
να ξεκουράζεστε σε συγκεκρι-
μένες ώρες, και να εξασφα-
λίσετε ότι το μωρό σας είναι 
σε τακτική και επιμελή παρα-
κολούθηση. Ο γιατρός σας θα 
πρέπει να σας δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες.

Γιατί αερόβια 
άσκηση και ασκήσεις 
ενδυνάμωσης;

Οι καλύτερες μορφές 
αναζωογονητικής γυμνα-
στικής κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης είναι:

• η αερόβια άσκηση, επί-

σης γνωστή ως καρδιαγγεια-
κή άσκηση. Κατά την διάρκειά 
της, αυξάνεται ο καρδιακός 
σας ρυθμός. Αυτό προκαλεί 
ταχύτερη κυκλοφορία του 
αίματος στην κυκλοφορία 
και ως εκ τούτου περισσό-
τερο οξυγόνο φτάνει στους 
μυς. Κολύμπι, τρέξιμο, γρήγο-
ρο περπάτημα, αεροβική στο 
νερό και ο χορός είναι παρα-
δείγματα αερόβιας άσκησης.

• άσκηση ενδυνάμωσης. 
Αυτή η μορφή άσκησης βοη-
θά να αυξηθεί η συνολική 
φυσική σας κατάσταση και 
συνεπάγεται αργές, ελεγχόμε-
νες κινήσεις, όπως ασκήσεις 
που μεταφέρετε το βάρος σας.

Αν δεν ασκείστε τακτικά 
και θέλετε να ξεκινήσετε ένα 
αερόβιο πρόγραμμα άσκησης, 
θα πρέπει να σας προτείνουν 
να αρχίσετε με όχι περισ-
σότερο από 15 λεπτά συνε-
χούς άσκησης τρεις φορές 
την εβδομάδα, φθάνοντας κατ 
‘ ανώτατο όριο τα 30 λεπτά 
συνεδρίας σταδιακά τέσσερις 
φορές την εβδομάδα έως και 
καθημερινά.

Εάν ασκείστε τακτικά πριν 
από την εγκυμοσύνη, θα πρέ-
πει να είστε σε θέση να ανα-
λάβετε τα ίδια προγράμματα 
άσκησης εντονότερης εντά-
σεως, όπως το τρέξιμο και η 
αεροβική γυμναστική, χωρίς 
δυσμενείς επιπτώσεις για εσάς 
ή το έμβρυο.

Καθώς η εγκυμοσύνη σας 
προχωράει, θα πρέπει να στο-
χεύετε να μειώσετε σταδιακά 
τη συνολική δραστηριότητά 
σας. Ο γιατρός σας μπορεί να 
σας δώσει καθοδήγηση για το 
πότε και το πώς να μειώσετε 
την άσκησή σας.

Τι είδους ασκήσεις 
αναζωογόνησης θα 
πρέπει να αποφύγετε;

Θα πρέπει να αποφύγετε 
αθλήματα επαφής όπου υπάρ-
χει κίνδυνος να χτυπήσετε 
στην κοιλιά, όπως kickboxing, 
τζούντο ή σκουός.

Θα πρέπει να προσέχετε 
ιδιαίτερα όταν κάνετε ασκή-
σεις, όπου υπάρχει πιθανό-
τητα να πέσετε ή να χάσε-
τε την ισορροπία σας, όπως 
ιππασία, σκι κατάβασης, χόκεϊ 
επί πάγου και ποδηλασία. Θα 
ήταν προτιμότερο να απο-
φευχθούν αυτές οι ασκήσεις, 
εκτός κι αν τις κάνετε τακτικά 
και έχετε γενικά την πρόσθε-
τη προσοχή που απαιτείται. 

Οι συνέπειες μιας πτώσης 
μπορεί να είναι πιο σοβαρές 
στην εγκυμοσύνη.

Θα πρέπει να αποφεύγε-
τε τις καταδύσεις σε όλη σας 
την εγκυμοσύνη, επειδή το 
μωρό δεν έχει καμία προστα-
σία έναντι των κινδύνων της 
νόσου της αποσυμπίεσης και 
της εμβολής αέρα κάτω από 
το νερό. 

Εικονα13

Πώς μπορώ να είμαι 
σίγουρη ότι δεν θα το 
παρακάνω;

Θα πρέπει να έχετε πάντα 
μια περίοδο ‘ζεστάματος’ 
καθώς και μία χαλάρωσης, 
στην αρχή και στο τέλος του 
προγράμματος αντιστοίχως. 
Υπάρχουν, επίσης διάφορες 
τεχνικές, όπως το τεστ ομι-
λίας, με τις οποίες μπορείτε 
να μένετε σε ‘φόρμα’, χωρίς 
να γυμνάζεσθε πολύ έντονα: 
κατά την διάρκεια της άσκη-
σης θα πρέπει να είστε σε θέση 
να ξεκινάτε και να κρατάτε 
μια συζήτηση- εάν παρου-
σιαστεί δύσπνοια, τότε είναι 
πιθανόν ότι ασκείστε πάρα 
πολύ έντονα.

Πότε θα 
πρέπει 
να 
σταματήσω 
την άσκηση;

Αν  έ χ ε τ ε 
οποιαδήποτε 
από τα παρα-
κάτω συμπτώμα-
τα, δεν θα πρέπει 
να συνεχίσετε την 
γυμναστική και θα 
πρέπει να επικοινωνή-
σετε με τον γιατρό σας:
-ζάλη ή αίσθημα λιπο-
θυμίας
-πονοκέφαλο
– δυσκολία στην ανα-
πνοή πριν από άσκηση 
ή κατά την διάρκειά της
-πόνο ή αίσθημα παλμών 
στο στήθος σας
– πόνος στην κοιλιά, την 
πλάτη ή ηβική περιοχή σας
– αδυναμία στους μύες σας
– πόνο ή πρήξιμο στο πόδι 
/ πόδια σας
– επώδυνες συσπάσεις της 
μήτρας
– μειωμένες κινήσεις 
εμβρύου
-διαρροή υγρού (αμνια-
κό υγρό)
– αιμορρα-
γία.

Μπορώ να ασκούμαι 
εάν έχω κάποια ιατρική 
πάθηση;

Αν έχετε κάποια ιατρική 
πάθηση, όπως καρδιοπάθεια 
ή υψηλή αρτηριακή πίεση, 
ή την αναπτύξετε κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
τότε θα πρέπει να μιλήσετε με 
τους θεράποντες ιατρούς σας 
(όπως καρδιολόγο και γυναι-
κολόγο), πριν κάνετε οποιασ-
δήποτε μορφής άσκηση.

Μπορώ να αθληθώ 
αμέσως μετά τη γέννα;

Εάν είχατε μια φυσιολο-
γική εγκυμοσύνη και τοκετό, 
τότε θα πρέπει να είστε σε 
θέση να κάνετε ήπια αναζω-
ογονητική άσκηση όπως το 
περπάτημα και το stretching 
αμέσως μετά τον τοκετό. Θα 
πρέπει να ενθαρρύνεστε για 

να κάνετε ασκήσεις πυελι-
κού εδάφους μετά τον τοκε-
τό, καθώς αυτό μειώνει τον 
κίνδυνο ακράτειας ούρων και 
κοπράνων.

Η αναζωογονητική γυμνα-
στική δεν επηρεάζει την ποσό-
τητα γάλακτος που θα παρα-
χθεί ή την ποιότητά του. Η 
ανάπτυξη του μωρού σας δεν 
επηρεάζεται.

Οι γυναίκες που γυμνά-
ζονται κατά την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, έχουν την τάση 
να συνεχίσουν να γυμνάζο-
νται και μετά τη γέννα.

Αν είχατε επιπλοκές κατά 
την κύηση, τότε θα πρέπει 
να συζητήσετε με τον ιατρό 
σας τι είδους άσκηση είναι 
ασφαλές να κάνετε μετά τη 
γέννηση.

Εάν ασκείστε σε νερό ή 
χρησιμοποιείτε πισίνα υδρο-
θεραπείας, η θερμοκρασία του 
νερού δεν πρέπει να υπερ-
βεί τους 32° C σε μια πισί-
να κολύμβησης και τους 35° 
C σε πισίνα υδροθεραπείας.

Υπάρχουν και άλλες μέθο-
δοι γυμναστικής, χαλάρωσης 
και συγκέντρωσης, όπως η 
Yoga και η Pilates, οι οποί-
ες και αυτές με την σειρά 
τους μπορούν να φανούν 

χρήσιμες τόσο κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης όσο και στον τοκετό.

Συμπερασματικά, λοι-
πόν, θα μπορούσαμε να πού-

με πως, η γυμναστική κατά 
την διάρκεια της εγκυμο-
σύνης είναι ασφαλής τόσο 
για την έγκυο, όσο και 
για το έμβρυό της. Είναι 
πολλαπλώς ευεργετική 
και γι΄αυτό θα πρέπει να 

ενθαρρύνουμε τις εγκύους 
να ξεκινούν ή να συνεχίζουν 

το προϋπάρχων πρόγραμ-
μα εκγύμνασής τους για να 
απολαύσουν τα οφέλη στην 
υγεία τους που προκύπτουν 
από αυτήν!
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Ολοι μπορούμε να νιώ-
σουμε κατά καιρούς 
αυτά τα ενοχλήματα. 

Είναι φυσιολογικό. Αν έχετε 
διαπιστώσει, όμως, ότι μερι-
κά από τα συμπτώματα που 
ακολουθούν εμφανίζονται για 
δύο ή τρεις εβδομάδες ή και 
περισσότερο, επισκεφτείτε τον 
ψυχολόγο σας ή τον ψυχίατρο, 
για να αξιολογήσει αν έχετε 
την κατάθλιψη.

Δείτε πιο αναλυτικά τα ερω-
τήματα που ακολουθούν και 
αναρωτηθείτε αν όντως σας 
συμβαίνουν τα παρακάτω:

Αλλαγή στη διάθεση
Νιώθετε συνεχώς λυπημέ-

νος, απογοητευμένος, απελπι-
σμένος, άκεφος. Δακρύζετε με 
το παραμικρό, εκνευρίζεστε 
εύκολα. Είστε ανήσυχος, αγχω-
μένος, χωρίς πολλές φορές να 
ξέρετε το γιατί. Σας απασχο-
λούν μικροπράγματα, για τα 
οποία στο παρελθόν θα αδια-
φορούσατε. Δε χαίρεστε, δεν 
απολαμβάνετε πια δραστηρι-
ότητες και χόμπι που κάποτε 
σας ευχαριστούσαν. Τίποτα δε 
σας ευχαριστεί «σα να στέρε-
ψε η χαρά της ζωής».

Αλλαγές  
στη σωματική ευεξία

Δυσκολεύεστε να κοιμη-
θείτε, ξυπνάτε συχνά τη νύχτα 
ή πολύ νωρίς το πρωί ή έχετε 
υπερβολική υπνηλία στη διάρ-
κεια της μέρας. Η όρεξή σας 
και το βάρος έχουν μειωθεί, 
κάποιες φορές όμως μπορεί 
και να αυξηθούν. Έχετε πονο-
κεφάλους και ναυτία, ζαλάδες, 
πόνους στα πόδια στα χέρια. 
Δεν έχετε επιθυμία για σεξου-
αλικές σχέσεις. Όταν ξυπνά-
τε το πρωί, δεν νοιώθετε την 
ευεξία που ο ύπνος επιφέρει. 
Νοιώθετε νευριασμένος και 
κουράζεστε εύκολα. Δραστη-
ριότητες που πριν λίγο καιρό 
τις πραγματοποιούσατε εύκο-
λα, τώρα σας φαίνονται «βου-
νό». Πολλές φορές δεν έχετε 
διάθεση να σηκωθείτε από 
το κρεβάτι.

Αλλαγές  
στον τρόπο σκέψης

Όλα σας φαίνονται μάταια. 

Κατακλύζεστε από ιδέες ενο-
χής, τα βάζετε με τον εαυτό 
σας, νιώθετε ότι δεν αξίζετε, 
νιώθετε μόνος, αβοήθητος, 
εγκλωβισμένος σε αδιέξοδα. Το 
μέλλον σας τρομάζει, φαντάζει 
ζοφερό και απειλητικό. Νιώ-
θετε τη σκέψη σας σα να μη 
λειτουργεί. Δυσκολεύεστε να 
συγκεντρωθείτε, με πολύ κόπο 
ανακαλείτε πληροφορίες που 
προσφάτως έχετε δεχθεί. Σκέ-
πτεστε μόνο τις δυσάρεστες 
πτυχές των πραγμάτων και 
τις διογκώνετε.

Αλλαγές στην 
καθημερινότητα

Δεν επιθυμείτε, πλέον, τη 
συναναστροφή με ανθρώπους 
που κάποτε σας ευχαριστού-
σαν. Δεν έχετε διάθεση να 
μιλήσετε. Όλα μοιάζουν πλη-
κτικά, ανιαρά, χωρίς νόημα. 
Κλείνεστε στο σπίτι. Αδιαφο-
ρείτε για την προσωπική σας 
υγιεινή, δε μεριμνάτε για την 
εμφάνισή σας.

Μπορεί να έχετε όλα από 
παραπάνω ή μερικά – το σημα-
ντικότερο να θυμάστε ότι όλα 
διορθώνονται αν εσείς το επι-
θυμείτε ειλικρινά!

Κατάθλιψη: 
Τα συμπτώματα, τα αίτια 
και η αντιμετώπιση

Κατάθλιψη: Μια τόσο 
δυσάρεστη ψυχική διαταρα-

χή που κάποτε, το μακρινό 
1621, ο Ρόμπερτ Μπάρτον 
είχε πει πως «αν υπάρχει κόλα-
ση πάνω στη Γη θα τη βρεί-
τε στην καρδιά ενός μελαγ-
χολικού» (Τhe Anatomy of 
Melancholy). Σήμερα είναι 
τόσο συχνή που σύμφωνα 
με στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας υποφέ-
ρουν απ’ αυτήν παγκοσμίως 
περισσότεροι από 300 εκατ. 
άνθρωποι όλων των ηλικιών.

Συχνά μεταμφιεσμένη και 
με τους μισούς ασθενείς να μην 
την αντιμετωπίζουν, είναι μια 
ψυχική διαταραχή που παρότι 
είναι ιάσιμη μπορεί να οδη-
γήσει σε κάποιες περιπτώσεις 
(περίπου 15%) μέχρι και στην 
απόπειρα αυτοκτονίας. Σύμφω-
να μάλιστα με τον ΠΟΥ περί-
που 800.000 άνθρωποι κάθε 
χρόνο γίνονται αυτόχειρες.

Ειδικά στην Ελλάδα είναι 
ενδεικτικό το πόσο έχουν αυξη-
θεί τα κρούσματα μείζονος 
κατάθλιψης τα χρόνια της κρί-
σης, καθώς έρευνα του 2013 
έδειξε ότι σε σχέση με το 2009, 
στην αρχή ουσιαστικά της 
οικονομικής κρίσης, τα ποσο-
στά σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Πριν περάσουμε στους 
παράγοντες που μας οδηγούν 
στην κατάθλιψη, θα θέλαμε να 
αναφερθούμε στις έρευνες που 
είχε κάνει ο κύριος Βασίλειο 
Αλεβίζο, αναπληρωτής καθη-

γητής Ψυχιατρικής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και πρό-
εδρος του κλάδου Κλινικής 
Ψυχοφαρμακολογίας της Ελλη-
νικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, 
που λένε ότι «είναι νόσος που 
μπορεί να προκαλέσει κίνδυ-
νο αυτοκτονίας, με τα στοιχεία 
να αναφέρουν πως το 15% 
των ασθενών, κάνουν σχετι-
κή απόπειρα». Ένα άλλο ανη-
συχητικό στοιχείο είναι πως 
«υπολογίζεται ότι περίπου το 
12% των αντρών και το 25% 
των γυναικών θα παρουσιά-
σουν κατάθλιψη τουλάχιστον 
μια φορά στην ζωή τους», ενώ 
«υπάρχει και η χρόνια κατά-
θλιψη περίπου στο 5% του 
πληθυσμού».

Τι συμβαίνει  
όταν κάποιος  
πάσχει από κατάθλιψη:
• Δεν χαίρεται
• Νιώθει μια βαθιά θλίψη
• Έχει ανορεξία
• Έχει αϋπνία
• Δεν μπορεί να κλάψει πολ-
λές φορές
• Χάνει τα ενδιαφέροντά του, 
την αυτοπεποίθησή του, την 
αυτοεκτίμησή του
• Άγχεται
• Δεν μπορεί να συγκεντρω-
θεί ή να εστιάσει κάπου την 
προσοχή του
• Κατακλύζεται από ενοχές 
που μπορεί να είναι εντελώς 

αστήρικτες και αβάσιμες
• Χάνει τη ζωντάνια του
• Όλα τα βλέπει βουνό

• Έχει «κομμάρες», δηλα-
δή σωματική αδυναμία και 
πιστεύει ότι δεν πρόκειται 
να γίνει καλά. Αυτό ενισχύ-
ει τον αυτοκτονικό ιδεασμό 
και μπορεί να αποπειραθεί 
αυτοκτονία.

Τα αίτια που οδηγούν 
στην κατάθλιψη

«Κατ’ αρχάς, ευθύνονται 
γενετικοί παράγοντες, κάτι που 
έχει αποδειχθεί από διάφορες 
μελέτες. Συμβάλλουν βέβαια 
και οι περιβαλλοντικοί παράγο-
ντες. Είναι τα στρες της ζωής. 
Μπορεί να είναι άμεσα, όπως 
τώρα με την κρίση που στρε-
σάρονται και δεν τα βγάζουν 
πέρα. Οι στρεσογόνοι παράγο-
ντες μπορεί να είναι και παλαι-
ότεροι. Όπως πρώιμη γονεϊκή 
αποστέρηση, σεξουαλική κακο-
ποίηση, χρήση ουσιών. Είναι 
κι αυτοί παράγοντες που μπο-
ρεί να συμβάλουν στην εκδή-
λωση της κατάθλιψης», εξηγεί 
ο κ. Αλεβίζος.

Αυτό που παρατηρείται 
«είναι ότι υπάρχει μια δια-
ταραχή της ισορροπίας των 
αμυνών του εγκεφάλου, της 
σεροτονίνης κυρίως, που επη-
ρεάζει άμεσα τη διάθεση, τα 
αισθήματα, τη μνήμη, την όρε-
ξη, την αντοχή στον πόνο, την 
αυτοπεποίθηση, τον ύπνο, την 
πέψη και τη ρύθμιση στη θερ-
μοκρασία του σώματος. Η μει-
ωμένη δραστηριότητα αυτών 
των συστημάτων μπορεί να 
εκφράζεται με κατάθλιψη».

Η μεταμφιεσμένη 
κατάθλιψη

«Μερικές φορές δεν φαίνο-
νται αυτές οι τάσεις γι’ αυτό 
πρέπει πάντα ο γιατρός να 
ψάξει αν υπάρχουν», τονίζει ο 
κ. Αλεβίζος, ο οποίος πρόσθεσε 
ότι «πολλές φορές η κατάθλιψη 
δεν παρουσιάζεται με αυτά τα 
συμπτώματα, τα ψυχολογικά 
αλλά με σωματικά. Είναι αυτό 
που λέμε μεταμφιεσμένη κατά-
θλιψη. Μπορεί να είναι πόνοι 
στο σώμα, ζαλάδες κι άλλα 
επώδυνα σωματικά συμπτώ-
ματα που να κάνουν κάποιον 

Με την … κρίση ανεξέλεγκτη η Κατάθλιψη
Τι είναι η κατάθλιψη και πως μπορείτε να καταλάβετε αν πάσχετε από αυτή!
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να τρέχει από γιατρό σε γιατρό 
και στο βάθος να είναι κατά-
θλιψη. Κι ενώ δεν θεραπεύεται 
με άλλες σωματικές θεραπεί-
ες, με αντικαταθλιπτική θερα-
πεία οι πόνοι υποχωρούν», 
προσθέτει ακόμη.

Τα διαγνωστικά κριτήρια
Για να μη χρησιμοποιού-

με επί ματαίω, μια «βαριά» 
λέξη σε νόημα και ουσία, ο 
πρόεδρος του κλάδου Κλινι-
κής Ψυχοφαρμακολογίας της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εται-
ρείας επισημαίνει ότι «υπάρ-
χουν καθιερωμένα διαγνω-
στικά κριτήρια, με τα οποία 
γίνεται η διάγνωση της κατά-
θλιψης. Δεν είναι με το παρα-
μικρό ότι έχει κάποιος κατά-
θλιψη. Υπάρχουν κριτήρια που 
έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας και βάσει 
αυτών κάνουμε τις διαγνώσεις.

Έχει ενοχοποιηθεί η κατά-
θλιψη που δεν θεραπεύεται ως 
προδιαθεσικός παράγοντας 
για την άνοια, που είναι μια 
απειλή της κοινωνίας, ένας 
μπαμπούλας. Υπολογίζεται 
ότι το 2050 οι άνθρωποι με 
άνοια θα είναι περίπου 300 
και εκατομμύρια. Είναι ένα 
μείζον, αυξανόμενο πρόβλη-
μα. Και η κατάθλιψη θεωρεί-
ται ότι προδιαθέτει για άνοια».

Έχει προσδιοριστεί σε 
ποια ηλικία εμφανίζεται 
το πρόβλημα;

«Είναι κυρίως ανάμεσα στα 
25 με τα 30 χρόνια. Υπάρχει 
όμως, και η λεγόμενη διπολι-
κή κατάθλιψη, αυτή που εναλ-
λάσσεται με μανιακό επεισόδιο 
(αυτό που παλαιά αποκαλού-
σαμε μανιοκατάθλιψη) που 
αρχίζει πιο νωρίς. Μάλιστα 
είναι πολύ ανθεκτική και πιο 
αυτοκτονική. Χαρακτηριστι-
κά, περίπου 20% των ατόμων 
αυτών κάνουν απόπειρα. Είναι 
και διαφορετική η αντιμετώ-
πισή της. Δεν είναι τα αντι-
καταθλιπτικά αλλά σταθερο-
ποιητικά της βίας».

Η διάγνωση, 
η θεραπεία, η εξάρτηση 
και το στίγμα

Ο κ. Αλεβίζος λέει πως 
«είναι πολύ σημαντικό ότι 
πρόκειται για μια θεραπεύσιμη 
κατάσταση, δηλαδή πολύ μικρά 
ποσοστά μένουν με υπολειμ-
ματικά συμπτώματα. Συχνά 
πάει πολύ καλά, αλλά αυτό 
που παρατηρείται είναι ότι 

περίπου οι μισοί δεν κάνουν 
θεραπεία.

Υπάρχουν κυρίως, οι λαν-
θασμένες αντιλήψεις για τα 
φάρμακα που πολλές φορές 
φτάνουν στην μαγική πρωτό-
γονη σκέψη. Υπάρχουν κάποιες 
δογματικές τάσεις κατά φαρ-
μάκων, και τα ΜΜΕ ευνοούν 
αυτή την τάση. Και βέβαια το 
στίγμα: ότι αν δηλαδή κάποιος 
πάρει φάρμακα, που τα θεω-
ρούν όλα ψυχοφάρμακα, βαπτί-
ζεται άρρωστος».

«Επίσης, πάρα πολλοί 
φοβούνται και αυτό είναι μέγι-
στο λάθος: ότι κάνουν εξάρ-
τηση. Δεν κάνουν εξάρτηση! 
Αυτό θα έπρεπε να το φωνά-
ζουμε. Τα αντικαταθλιπτικά 
δεν προκαλούν εξάρτηση. 

Εκτός από κάποια ηρεμι-
στικά, όταν τα πάρει κανείς 
χωρίς τις ιατρικές ενδείξεις. 
Αυτό είναι μεγάλο παραμύθι 
και επιζήμιο. Σκεφτείτε ότι 
το 50% δεν κάνουν θεραπεία, 
ενώ θα μπορούσαν να τα πάνε 
πολύ καλά και διερωτηθείτε 
πώς θα είναι το μέλλον τους. 

Μπορεί δηλαδή, να χρει-
αστεί να νοσηλευτούν, να 
κάνουν απόπειρα αυτοκτο-
νίας, να χάσουν τη δουλειά 
τους, να διακόψουν τις σπου-
δές τους. Είναι δηλαδή, πάρα 
πολύ επιζήμια».

Η ψυχοθεραπεία και η 
«πλάνη» που συνοδεύει 
τα φάρμακα

Η αντιμετώπιση είναι καλύ-

τερη, σε συνδυασμό με ψυχο-
θεραπεία, με τον κ. Αλεβίζο να 
εξηγεί πως «μόνη της η ψυχο-
θεραπεία μπορεί να βοηθή-
σει ελαφρές καταθλίψεις. Θα 
χρειαστεί όμως, περισσότερος 
χρόνος και το κόστος θα είναι 
μεγαλύτερο. 

Το φάρμακο, απ’ την άλλη 
έχει πολύ γρήγορη δράση. 
Δηλαδή μετά από 2-3 εβδο-
μάδες αρχίζει να φαίνεται το 
αποτέλεσμα. Το καλύτερο είναι 
ο συνδυασμός των δύο, αλλά 
προέχει η φαρμακευτική θερα-
πεία παρότι ο κόσμος νομίζει 
το αντίθετο. 

Νομίζω ότι αποχαρακτη-
ρισμός των φαρμάκων είναι 
πολύ σημαντικός, γιατί οι λαν-
θασμένες αυτές αντιλήψεις 
και εντυπώσεις κάνουν μεγά-
λη ζημιά».

Διευκρινίζει ότι «είναι πλά-
νη πως δεν μπορεί κανείς να 
κόψει αυτά τα φάρμακα», τονί-
ζοντας πως «η διακοπή μπορεί 
να συνεπάγεται υποτροπή». 

Ποια είναι η λύση που 
ενδείκνυται; «Πρέπει να θερα-
πεύεται ικανοποιητικά ένα 
επεισόδιο, γιατί αν μείνουν 
υπολειμματικά συμπτώματα 
τριπλασιάζεται η πιθανότη-
τα υποτροπής. 

Και κυρίως πρέπει να θυμη-
θούμε ότι κάθε νέο επεισόδιο 
είναι πιο βαρύ απ’ το προη-
γούμενο, πιο ανθεκτικό στη 
θεραπεία, έχει μεγαλύτερο κίν-
δυνο αυτοκτονίας και ότι δεν 
χρειάζεται ισχυρό στρες για να 

υποτροπιάσει. Και με μικρό 
στρες μπορεί να υποτροπιάσει. 
Συνήθως απ’ την 3η εβδομά-
δα αρχίζει βελτίωση και μετά 
πάει γρήγορα».

Στις ήδη γνωστές προσεγγί-
σεις, έχουν προστεθεί και νέες: 
«Όπως η ηλεκτρική θεραπεία. 
Το παλιό ηλεκτροσόκ, που είναι 
το πιο γρήγορο και αποτελε-
σματικό αλλά οπωσδήποτε το 
αποφεύγουμε. Μόνο σε περί-
πτωση που υπάρχει κίνδυνος 
αυτοκτονίας και αποτύχουν 
τα άλλα μέσα.

Τελευταία κάποιες άλλες 
μοντέρνες θεραπείες, ο δια-
κρανιακός μαγνητικός ερε-
θισμός, που κι αυτός επιφυ-
λάσσεται για την ανθεκτική 
κατάθλιψη, όταν τα άλλα μέσα 
δεν αποδώσουν».

Στο 25% το ποσοστό 
κατάθλιψης σε μαθητές 
έως 14 χρόνων

Ένα από τα τελευταία ευρή-
ματα μελετών, που ανησυχεί 
τον κ. Αλεβίζο αφορά τους εφή-
βους. «Σε μια μελέτη τελευ-
ταία είδα ότι σε μαθητές 14 
ετών το ποσοστό κατάθλιψης 
ήταν 25%. 

Είναι πάρα πολύ. Θα έλε-
γα ότι η εφηβεία είναι πολύ 
ευάλωτη στην κατάθλιψη και 
η αυτοκτονία στους εφήβους 
είναι η δεύτερη σε σειρά αιτία 
θανάτου μετά τα ατυχήματα». 
Ενημερώνει δε, πως «στην 
εφηβική ηλικία η κατάθλι-

ψη μπορεί να παρουσιάζεται 
με αλλιώτικη μορφή, όπως η 
παραβατική συμπεριφορά, να 
τσακώνονται, να τρέχουν με 
μηχανάκια, να αλλάζουν επί-
δοση στο σχολείο».

Συμπερασματικά, λέει πως 
«θα πρότεινα στον κόσμο να 
μην φοβάται την κατάθλιψη. 
Είναι μεν, μια πολύ δυσάρε-
στη κατάσταση, αλλά είναι 
θεραπεύσιμη.

Κατάθλιψη στα χρόνια 
της κρίσης

Όπως φαίνεται από τον 
πίνακα που ακολουθεί τα ποσο-
στά της κατάθλιψης στην Ελλά-
δα έχουν υπερδιπλασιασθεί 
τα τελευταία χρόνια, σημει-
ώνει απ’ την πλευρά της η κ. 
Μένη Μαλλιώρη. Σύμφωνα 
με τα ερευνητικά δεδομένα το 
2009 το ποσοστό του γενικού 
πληθυσμού με μείζονα κατά-
θλιψη ήταν 6,8% ενώ το 2013 
έφτασε το 12.3%. Υπάρχουν 
ενδείξεις από την καθημερι-
νή κλινική πράξη ότι τα άτομα 
που ζητούν βοήθεια τα χρόνια 
μετά το 2013 για καταθλιπτι-
κή διαταραχή ανέρχονται σε 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσο-
στό από εκείνο του 2013. 

Όσο για το πόσο συνδέε-
ται με την οικονομική κρίση η 
κ. Μαλλιώρη επισημαίνει ότι 
«με δεδομένο ότι η οικονομι-
κή κρίση που πλήττει τη χώρα 
μας έχει φέρει ραγδαία αύξη-
ση της ανεργίας, του ποσοστού 
του πληθυσμού που ζει στο 
όριο της φτώχειας, που έχει 
χρέη είναι αυτονόητο ότι όλοι 
αυτοί οι παράγοντες πυροδο-
τούν την εμφάνιση καταθλι-
πτικής διαταραχής».

Ποιες κατηγορίες 
του πληθυσμού 
επηρεάζονται 
περισσότερο

Τα ποσοστά την κατάθλι-
ψης είναι διπλάσια στις γυναί-
κες συγκριτικά με τους άνδρες. 
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 
στο ηλικιακό φάσμα των 35-44 
ετών οι άνδρες με ποσοστό 
κατάθλιψης 16.4% υπερτερούν 
των γυναικών που εμφανίζουν 
κατάθλιψη σε ποσοστό 14.7%.

Αναφορικά με τις κατη-
γορίες πληθυσμού πλήττο-
νται συχνότερα οι κατώτερες 
οικονομικά τάξεις, όσοι έχουν 
χαμηλό εισόδημα, όσοι είναι 
άνεργοι και όσοι έχουν χρέη 
παράγοντας που υπερισχύει 
έναντι των άλλων.
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Η κρίση πανικού είναι 
ένα αιφνίδιο επεισό-
διο έντονου φόβου 

που πυροδοτεί έντονες σωμα-
τικές αντιδράσεις, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν απει-
λεί το άτομο κάποιος σοβα-
ρός κίνδυνος. Τα άτομα που 
έχουν βιώσει την κρίση πανι-
κού την περιγράφουν ως μια 
αίσθηση πλήρους απώλειας 
ελέγχου ή σαν ένα έμφραγμα.

Η κρίση πανικού μπορεί 
να εμφανιστεί μόνο μία ή 
δύο φορές κατά τη διάρκεια 
της ζωής του ατόμου, συνή-
θως λόγω κάποιου στρεσογό-
νου γεγονότος. Εάν οι κρίσεις 
πανικού είναι συχνές, προκα-
λώντας στο άτομο φόβο και 
ανησυχίες πότε θα έρθει η 
επόμενη, τότε ίσως πρόκει-
ται για διαταραχή πανικού 
και όχι για μεμονωμένη κρί-
ση πανικού.

Οι κρίσεις πανικού δεν 
αποτελούν κίνδυνο για τη 
ζωή, όμως προκαλούν έντο-
νο φόβο και επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής.

Συμπτώματα κρίσης 
πανικού

Η κρίση πανικού συνήθως 
ξεκινά ξαφνικά, χωρίς προει-
δοποίηση. Μπορεί να εκδη-
λωθεί ανά πάσα ώρα και στιγ-
μή, για παράδειγμα κατά την 
οδήγηση ή στον ύπνο.

Ο τρόπος που εκδηλώ-
νεται η κρίση πανικού ποι-
κίλλει από άτομο σε άτομο, 

συνήθως όμως τα συμπτώ-
ματα κορυφώνονται εντός 
μερικών λεπτών. Όταν υπο-
χωρεί η κρίση, το άτομο νιώ-
θει εξαντλημένο.

Μερικά από τα βασικό-
τερα συμπτώματα της κρί-
σης πανικού είναι τα εξής:
• αίσθημα επικείμενης κατα-
στροφής ή κινδύνου
• φόβος για την απώλεια ελέγ-
χου ή το θάνατο
• ταχυπαλμία, δυνατοί καρ-
διακοί παλμοί

• εφίδρωση
• τρέμουλο
• δύσπνοια, σφίξιμο στο στή-
θος
• γρήγορες ανάσες (υπερα-
ερισμός)
• ρίγη
• εξάψεις
• ναυτία
• κράμπες στην κοιλιακή χώρα
• πόνος στο στήθος
• πονοκέφαλος
• ζαλάδα και τάσεις λιποθυμίας
• κόμπος στο λαιμό και δυσκο-

λία κατάποσης
Ένα σοβαρό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες 
είναι ο έντονος φόβος ότι θα 
εκδηλωθεί σύντομα μία ακόμη 
κρίση πανικού. Δεν αποκλεί-
εται το άτομο να αποφεύγει 
καταστάσεις που έχει συνδυ-
άσει με μια κρίση πανικού.

Πότε κρίνεται 
απαραίτητη  
η επίσκεψη στον ειδικό

Η διαταραχή πανικού δεν 
είναι διαχειρίσιμη χωρίς εξω-
τερική βοήθεια και οι κρίσεις 
μπορεί να επιδεινώνονται στα-
διακά χωρίς θεραπεία. Επί-
σης, επειδή τα συμπτώματα 
της κρίσης πανικού θυμίζουν 
άλλα σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας, όπως το έμφραγμα, είναι 
σημαντικό να αξιολογούνται 
από γιατρό ώστε να διαπι-
στωθεί η ακριβής αιτία τους.

Αίτια κρίσης
 πανικού

Τα βαθύτερα αίτια της κρί-
σης πανικού και της διατα-
ραχής πανικού παραμένουν 
άγνωστα. Παράγοντες που 
θεωρείται ότι παίζουν σημα-
ντικό ρόλο είναι οι εξής:
• γονίδια
• έντονο στρες

• χαρακτήρας ευαίσθητος στο 
στρες ή προσωπικότητα επιρ-
ρεπής στα αρνητικά συναι-
σθήματα
• μεταβολές στη λειτουργία 
συγκεκριμένων περιοχών του 
εγκεφάλου

Παράγοντες κινδύνου 
για την κρίση πανικού

Τα συμπτώματα της δια-
ταραχής πανικού συχνά ξεκι-
νούν προς τα τέλη της εφη-
βείας ή στα πρώτα χρόνια 
της ενήλικης ζωής. Παράγο-
ντες που ενδεχομένως αυξά-
νουν τον κίνδυνο για κρίση 
πανικού ή διαταραχή πανι-
κού είναι:

- Το οικογενειακό ιστορι-
κό κρίσης πανικού ή διατα-
ραχής πανικού

- Ένα στρεσογόνο συμβάν, 
όπως ο θάνατος ενός αγαπη-
μένου προσώπου

- Ένα τραυματικό συμβάν, 
όπως ένα σοβαρό ατύχημα ή 
η σεξουαλική κακοποίηση

- Μεγάλες αλλαγές, όπως 
ένα διαζύγιο ή η γέννηση 
ενός παιδιού

- Κάπνισμα ή υπέρμετρη 
πρόσληψη καφεΐνης

- Ιστορικό παιδικής κακο-
ποίησης (σωματικής ή σεξου-
αλικής)

Ανεξέλεγκτη… η Κρίση Πανικού
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Επιπλοκές κρίσης 
πανικού

Οι επαναλαμβανόμενες 
κρίσεις πανικού συνδέονται 
με:
- Φοβίες
- Επίμονες ανησυχίες για την 
υγεία και επακόλουθη αναζή-
τηση ιατρικής βοήθειας
- Αποφυγή κοινωνικών περι-
στάσεων
- Δυσκολίες στη δουλειά, το 
σχολείο, το πανεπιστήμιο
- Κατάθλιψη, άλλες αγχώδεις 
διαταραχές και άλλες ψυχικές 
διαταραχές
- Αυτοκτονικές σκέψεις και 
τάσεις αυτοκτονίας
- Οικονομικά προβλήματα

Επίσης, η διαταραχή πανι-
κού είναι στενά συνυφασμέ-
νη με την αγοραφοβία, με το 
άτομο να αποφεύγει μέρη και 
καταστάσεις που προκαλούν 
άγχος επειδή φοβάται ότι δεν 
θα μπορεί να φύγει ή να βρει 
βοήθεια εάν πάθει κρίση.

Θεραπεία για την κρίση 
πανικού

Οι διαθέσιμες θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις μπορούν να 
μειώσουν τη συχνότητα και 
την ένταση των κρίσεων και 
να βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής του πάσχοντα.

Οι δύο βασικές θεραπευ-
τικές επιλογές είναι η ψυχο-

θεραπεία (π.χ. γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία) 
και η φαρμακευτική αγωγή 
(π.χ. SSRIs, SNRIs). Μπο-
ρεί να επιλεγεί μία από τις 
δύο θεραπείες ή συνδυασμός 
αυτών, ανάλογα με τις προτι-
μήσεις του πάσχοντα, το ατο-
μικό ιστορικό, τη σοβαρότη-
τα των κρίσεων αλλά και τις 
δυνατότητες πρόσβασης σε 
καθεμία από αυτές.

Πόσο επιρρεπείς είστε 
στις κρίσεις πανικού;

Εκδηλώνετε συχνά τα 
παρακάτω συμπτώματα; 
Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
1. Ταχυπαλμία

2. Κρύος ιδρώτας
3. Τρέμουλο και ρίγη
4. Δύσπνοια
5. Πόνος/σφίξιμο στο στήθος
6. Ναυτία
7. Αδυναμία στα γόνατα
8. Ζαλάδα
9. Φόβος για το θάνατο
10 .Μούδιασμα

Όλα τα παραπάνω απο-
τελούν βασικές ενδείξεις της 
διαταραχής πανικού.

Εάν απαντήσατε θετικά 
σε περισσότερες από 5 ερω-
τήσεις, καλό θα είναι να ανα-
ζητήσετε τη συμβουλή ενός 
ειδικού. Οι ενδείξεις και τα 
συμπτώματα που παρουσιά-
ζονται παραπάνω περιλαμβά-

νονται στη διαταραχή πανι-
κού, όπως αυτή περιγράφεται 
στο Διαγνωστικό και Στατι-
στικό Εργαλείο Ψυχικών Δια-
ταραχών.

Τι να πείτε σε ένα φίλο 
που χάνει εύκολα την 
ψυχραιμία του;

Εάν δεν αντιμετωπίζετε 
εσείς πρόβλημα με κρίσεις 
πανικού, αλλά είναι επιρρε-
πής σε αυτές κάποιος που 
γνωρίζετε, δείτε τι μπορεί-
τε να πείτε για να βοηθήσε-
τε. Αρχικά, βγάλτε τη λέξη 
«Ηρέμησε» από το λεξιλό-
γιό σας. Είναι το τελευταίο 
πράγμα που θέλει να ακού-
σει ένα άτομο σε κατάσταση 
κρίσης. Μια τέτοια προτροπή 
εκλαμβάνεται ως απόρριψη, 
καθώς το άτομο αισθάνεται 
πως το πρόβλημά του θεω-
ρείται από τους άλλους αμε-
λητέο, ασχέτως αν οι λόγοι 
ανησυχίας μοιάζουν αμελη-
τέοι. Λέγοντας δυνατά και 
απότομα «Ηρέμησε» θέλουμε 
προφανώς να καθησυχάσου-
με ένα άτομο που βρίσκεται 
σε πανικό, μιλά γρήγορα και 
ακατανόητα, κλαίει ή αισθά-
νεται απελπισία, όμως αυτή 
η αντίδραση στην πραγματι-
κότητα δε βοηθά.

Τι μπορείτε να πείτε αντ’ 
αυτού;
- «Μίλησέ μου»: Μερικές 
φορές το μόνο που χρειάζε-
ται να κάνετε είναι να ακού-
σετε. Κάθε άνθρωπος έχει την 
ανάγκη να ακουστεί, χωρίς 
να αναζητά απαραιτήτως μια 
λύση ή συμβουλή. Η ανοιχτή 
έκφραση των συναισθημάτων 
βοηθά να καταλαγιάσουν οι 
ανησυχίες και να εξωτερικευ-
θεί η ένταση.
- «Τι μπορώ να κάνω για να 
βοηθήσω;»: Μπορεί η απά-
ντηση στην ερώτηση αυτή 
να είναι «Τίποτα», όμως η 
προσφορά βοήθειας μερικές 
φορές αρκεί.
- «Είμαι εδώ για σένα»: Η 
φυσική παρουσία μπορεί να 
εκτιμηθεί περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη μορφή βοή-
θειας. Άλλωστε, η μοναξιά 
μπορεί να εντείνει τα αρνη-
τικά συναισθήματα.
- «Πάρε μια ανάσα»: Όσο απλό 
κι αν ακούγεται, μερικές φορές 
το ξεχνάμε. Μερικές βαθιές 
ανάσες είναι η ιδανική παύ-
ση για ένα άτομο σε κατάστα-
ση κρίσης.
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Η Therese Borchard, ιδρύτρια του 
Project Beyond Blue, μιας διαδικτυα-
κής κοινότητας για άτομα με χρόνια 
κατάθλιψη και άγχος, παρουσιάζει 10 
τρόπους να σταματήσετε μια κρίση 
πανικού εν τη γενέσει της.

1Πάρτε βαθιές αναπνοές: Κάθε τεχνι-
κή χαλάρωσης που μετριάζει την 

αντίδραση του οργανισμού στο στρες 
βασίζεται στη σωστή αναπνοή και ιδι-
αίτερα στις βαθιές εισπνοές.

2Ρίξτε νερό στο πρόσωπό σας: Έρευ-
νες δείχνουν ότι το κρύο νερό ενερ-

γοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, 
πυροδοτώντας βιολογικές μεταβολές 
που μειώνουν τους παλμούς της καρ-
διάς, ενεργοποιούν το πεπτικό και το 
ανοσοποιητικό σύστημα και προω-
θούν τη χαλάρωση.

3Κάντε ένα μπάνιο με άλατα: Η 
εμβύθιση του σώματος στο νερό 

καταπραΰνει την αντίδραση του οργα-
νισμού στο στρες. Όταν διαλύονται σε 
ζεστό νερό, τα άλατα απελευθερώνουν 
μαγνήσιο, το οποίο στη συνέχεια απορ-
ροφάται από το δέρμα και βοηθά να 
επέλθει η χαλάρωση.

4Κάντε μασάζ στο κεφάλι: Είναι 
γνωστό πως το μασάζ είναι απο-

λαυστικά χαλαρωτικό. Έχει αποδειχθεί 
στο πλαίσιο επιστημονικών μελετών ότι 
μεταβάλλει τη βιολογική σύσταση του 
ίδιου του σώματος ώστε να υποχωρή-
σει η επίδραση της κορτιζόλης (ορμό-
νη του στρες). Το μασάζ στο κεφάλι 
συγκεκριμένα διευκολύνει την αιμά-
τωση του εγκεφάλου και απομακρύνει 
την ένταση από τους μύες του αυχένα.

5Κουνηθείτε: Ακολουθήστε το παρά-
δειγμα των ζώων. Όταν ένα πιθα-

νό θήραμα καταφέρνει να ξεφύγει από 
τα δόντια του σαρκοφάγου, αρχίζει να 
κινείται ασταμάτητα. Πρόκειται για μια 
απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική 

τεχνική αποβολής του φόβου.

6Προσευχηθείτε: Δεν χρειάζεται να 
έχετε βαθιά θρησκευτική πίστη 

για να το κάνετε. Επαναλάβετε λέξεις 
ή φράσεις που σας δίνουν κουρά-
γιο, ακόμη και κάτι πολύ απλό, όπως 
η λέξη «γαλήνη». Η διαδικασία αυτή 
ηρεμεί το παρασυμπαθητικό σύστημα 
και προωθεί τη χαλάρωση.

7Κάντε τη στάση του κουνελιού 
(γιόγκα): Όλες οι μορφές άσκησης, 

αλλά κυρίως η γιόγκα και το πιλάτες, 
έχουν αποδεδειγμένη δράση ενάντια 
στο στρες και τα αρνητικά συναισθή-
ματα. Η στάση του κουνελιού απελευ-
θερώνει τη συσσωρευμένη ένταση από 
τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη. 
Επίσης, βοηθά να διοχετευθεί περισ-
σότερο αίμα στον εγκέφαλο.

8Ακούστε ήχους της φύσης: Οι ήχοι 
της φύσης, όπως το θρόισμα των 

φύλλων, το κελάηδισμα των πουλιών 
και ο ήχος των κυμάτων, χαρίζουν 
αβίαστα την ηρεμία που τόσο 
χρειάζεστε.

9Ζεστάνετε τα χέρια 
σ α ς :  Ό τ α ν 

έχουμε στρες, 
η θερμοκρα-
σ ία  των 
χεριών 
μειώνε-
ται ελα-
φ ρ ώ ς 
επειδή 
διοχετεύ-
εται περισσότερο αίμα 
σε σημεία του σώμα-
τος όπου υπάρχει ένταση, 
όπως οι ώμοι και οι γοφοί. 
Τρίβοντας τα χέρια σας, 
πλησιάζοντας το τζάκι ή 
ακόμη και τυλίγοντας τα 
δάχτυλά σας γύρω από 

μια ζεστή κούπα καφέ, πυροδοτείται 
η χαλάρωση από το παρασυμπαθητι-
κό σύστημα.

10Φάτε μαύρη σοκολάτα: Δεν 
υπάρχει τίποτα που να μην 

«διορθώνεται» με λίγη μαύρη σοκο-
λάτα! Φροντίστε η περιεκτικότητα της 
σοκολάτας σε κακάο να είναι τουλά-
χιστον 85%. Η μαύρη σοκολάτα είναι 
πλούσια σε μαγνήσιο, το οποίο επιδρά 
χαλαρωτικά στον οργανισμό.

10 τρόποι να σταματήσετε την κρίση πανικού εν τη γενέσει της
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Στη μνήμη της Meredith

Πέρα απ' τα ονόματα 
στο τέλος κάθε email, 
δεν βλέπεις και πολ-

λά για την ομάδα του Avaaz. 
Αλλά μια απ' τις πιο σούπερ 
αβαζίτισσες ήταν η Meredith 
Alexander. 

Πέθανε ξαφνικά πριν από 
λίγους μήνες. Ήταν μόνο 42, 
γεμάτη χαρά, αποφασιστι-
κότητα κι έξυπνες ιδέες για 
έναν καλύτερο κόσμο. Ήταν 
μέντορας για πολλούς στην 
ομάδα του Avaaz. Μας έδινε 
έμπνευση με την ειλικρίνεια 
και την ευαισθησία της. Και 
δεν παρέδιδε ποτέ τα όπλα 
όταν πίστευε σε κάτι -- ανε-
ξάρτητα απ' το προσωπικό 
κόστος. 

Δεν βρίσκω λόγια για να 
τιμήσω τη μακροχρόνια συνει-
σφορά της στο κίνημά μας: απ' 
τον πολυετή αγώνα της για 
τα δικαιώματα των γυναικών 
στην Ινδία και την αναμέτρη-
σή της με τη μαφία του Μέρ-
ντοχ στη Μ. Βρετανία, μέχρι 
την κινητοποίηση Αμερικα-
νών ομογενών ψηφοφόρων 
ενάντια της εκλογής Τραμπ 
και τον αγώνα της για ασφαλή 
και υγιεινά τρόφιμα στην ΕΕ. 

Η Meredith ήταν γεμάτη 
έμπνευση κι ενέργεια, και 
είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε 
να κάνουμε κάτι παραπάνω 
απ' το να πενθούμε για τον 
χαμό της. Να λοιπόν κάτι 
που μπορούμε να κάνουμε 

για να τιμήσουμε την παρα-
καταθήκη της: 

Η τελευταία πράξη γενναι-
οδωρίας της Meredith ήταν η 
δωρεά των οργάνων της. Τη 
στιγμή που η δική της οικο-
γένεια βίωνε τον πόνο του 
χαμού της, εκείνη χάριζε την 
ελπίδα σε οικογένειες που την 
είχαν ανάγκη. Η γυναίκα που 
δέχτηκε τους πνεύμονες της 
Meredith (μέλος του Avaaz 
απ' το 2007!), όταν ξύπνησε 
απ' τη μεταμόσχευση πνευ-
μόνων, είπε: «για πρώτη φορά 

στη ζωή μου μπόρεσα να πάρω 
μια βαθιά ανάσα» -- με τους 
πνεύμονες της Meredith! 

Χάρη στο  δώρο της 
Meredith, αυτή η 46χρονη 
μητέρα, θα καταφέρει να δει 
τα 3 παιδιά της να μεγαλώ-
νουν κι ίσως να συνεχίζουν το 
έργο της Meredith ως υπέρ-
μαχοι της κοινωνικής δικαι-
οσύνης. Αν δεν το έχεις κάνει 
ήδη, σκέψου να γίνεις δωρή-
τρια ή δωρητής οργάνων και 
παρότρυνε φίλους και συγγε-
νείς να κάνουν το ίδιο: 

Δεσμεύσου να γίνεις 
δωρητής οργάνων

Ο θάνατός της μοιάζει τόσο 
άδικος, ειδικά τώρα που χρει-
αζόμαστε το φωτεινό μυαλό 
της περισσότερο από ποτέ για 
να αντιμετωπίσουμε τις προ-
κλήσεις των καιρών μας. Αν 
όμως κρατήσουμε μέσα μας 
το φως της, θα μας δώσει 
δύναμη και θα 'ναι σαν να 
μην έφυγε ποτέ. Δεν ξέρω αν 
η ψυχή της Meredith συνεχί-
ζει και μετά τον θάνατό της, 
αλλά είμαι σίγουρος ότι ένα 

κομμάτι της ζωής της είναι 
ακόμη μαζί μας: το πάθος, 
η λάμψη, η αφοσίωση κι η 
ευφυΐα της. Ας κρατήσουμε 
αυτό το φως μαζί μας. 

Η Meredith ήταν παθια-
σμένη με το Avaaz και τις έξυ-
πνες, αποτελεσματικές εκστρα-
τείες. Εκτός απ' τη δωρεά 
οργάνων, μπορείς επίσης να 
συμβάλεις στη δημιουργία του 
ταμείου Meredith Alexander, 
που θα στηρίζει με υποτροφί-
ες νέους ακτιβιστές και ακτι-
βίστριες που επιθυμούν να 
συνεχίσουν τον αγώνα της!

 
Στήριξε το ταμείο 
Meredith Alexander

Με αγάπη κι ευγνωμο-
σύνη για τη Meredith και 
τον καθένα και καθεμία από 
εμάς που κάνουν δυνατή την 
ύπαρξη αυτού του κινήματος, 

Ricken, Emma, Alice, 
Elana, Luca, Nataliya και όλη 
η ομάδα του Avaaz. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ-Υλικό για κάποιες απ' 
τις σημαντικότερες εκστρα-
τείες της Meredith: 

Παραιτήθηκε η επίτρο-
πος για τους Ολυμπιακούς 
του Λονδίνου-ΑΝΤ1

http://www.ant1news.gr/
news/Sports/article/258425/
paraitithike-i-epitropos-
gia-toys-olympiakoys-toy-
londinoy

Βρετανία: Πήραν κόκκι-
νο λεωφορείο και κάνουν 
εκστρατεία κατά του Τραμπ 
-- iefimerida 

http://www.iefimerida.gr/
news/289967/vretania-piran-
kokkino-leoforeio-kai-kanoyn-
ekstrateia-kata-toy-tramp-
vinteo 

Το Μανιφέστο Γυναικών 
ζητά ασφάλεια στη Βεγγάλη 
με χιλιάδες συμμετοχές (στα 
Αγγλικά) -- The Times of India 

https: / /t imesofindia .
indiatimes.com/city/kolkata/
Womanifesto-calls-for-safety-
in-Bengal-thousands-join-in/
articleshow/29563562.cms  

Το ΠΑΚΟΕ συνεχίζει να 
στηρίζεται και να εμπνέε-
ται τις απόψεις και θέσεις 
του, από αυτούς τους ακτι-
βιστές, εθελοντές, μέντορες, 
που θυσιάστηκαν για ένα 
καλλίτερο κόσμο.
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1.  Εκδήλωση Bravo 2018

Η ετήσια εκδήλωση του «Bravo» 2018 βρί-
σκεται στην τελική της ευθεία πριν την κορύ-
φωσή της, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι εκπρόσω-
ποι Θεσμικών, Επιχειρηματικών και Κοινωνι-
κών Φορέων θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένα 
όλες τις πρωτοβουλίες τους κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, αλλά και θα αναδείξουν την 
σύνδεσή τους με τους 17 Παγκόσμιους Στό-
χους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θα γίνει επί-
σης διάλογος πάνω σε 3 θεματικές ενότητες:

• Νέα Μοντέλα Ανάπτυξης
• Πολιτική Προστασία & Κλιματική Αλλαγή
• Συνεργασία Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα

2.  Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Eurocert Academy
Η EUROCERT σας προσκαλεί να παρακο-

λουθήσετε τα σεμινάρια ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που διοργανώνει τον Δεκέμ-
βριο με θέματα: 

Α. Οικονομικά για μη οικονομικούς. Ημερο-
μηνία: Αθήνα 5-7/12/2018 Ωράριο: 5μ.μ-9μ.μ

Β. Κοστολόγηση-Standar cost. Ημερομη-
νίες: Αθήνα 11-14/12/2018 Ωράριο:5μ.μ-9μ.μ 

Γ. Προϋπολογισμός (Budget). Ημερομη-
νία: Αθήνα 19-21/12/2018 Ωράριο:5μ.μ-9μ.μ 

ISO 22000:2018 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙ-
ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εσωτερικοί επιθεωρητές: 03-04/12/2018 
Ωράριο: 9π.μ-5μ.μ 

Μετάβαση στο Νέο Πρότυπο: 30/11/2018 
Ωράριο:9π.μ.-5μ.μ 

ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εσωτερικοι Επιθεωρητές:Ημερομηνίες Διε-
ξαγωγής:Αθήνα 10-11/12/2018 

Τόπος σεμιναρίων Αθήνα: Xλόης 89 &Λυκο-
βρύσεως,Mεταμόρφωση.

3.  7o Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγ-

ματοποιηθεί 7ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, που 
οργανώνει το Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελη-
τήριο. Θέμα της εκδήλωσης είναι «Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη & Συμβολαιακή Γεωργία: 
Πρακτικές που δημιουργούν αξία».

Απευθύνεται σε αγρότες-παραγωγούς, 
επιχειρηματίες, στελέχη του αγροδιατροφι-
κού κλάδου, εκπρόσωπους του πρωτογενούς 
& δευτερογενούς τομέα, εξαγωγείς, συμβού-
λους, τοπικούς φορείς, συνεταιρισμούς και 
επιστήμονες.

Εκδηλώσεις Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
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ΑΘΗΝΑ 07/11/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9164
Προς τον Κύριο Ιωάννη Μπενίση 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Κύριε Μπενίση,
Συνημμένα σας στέλνουμε πρόταση ενημέρωσης τριών συγκροτημάτων 

σχολείων (Γαλατσίου- Ταύρου- Αγίων Αναργύρων) μετά από επιλογή στελεχών 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.γι’ αυτά μεταξύ σαράντα πέντε (45) υποψηφίων. 

Η πρόταση αναφέρεται σ’ ένα τετράωρο εργαστήριο- μάθημα για 
το νερό και την σημασία του στα ανθρωπογενή οικοσυστήματακαι θα 
υλοποιηθεί το δεύτερο 15ημερο του Νοεμβρίου.

Ευελπιστούμε να συνδράμετε την προσπάθεια αυτή του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για την 
πραγματοποίηση της.

Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός

Αθήνα 26-10-2018                ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9156
ΠΡΟΣ τους
1)  Κυρία Έφη Αχτσιόγλου Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλλη-

λεγγύης 
1)  Κυρία Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης
ΚΟΙΝ: Κύριο Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδος

ΑξιότιμεςΚυρίες Υπουργοί,
Σε συνέχεια της Επιστολής– Καταγγελίας με αρ.πρωτ. 9152/25-10-2018, 

σας θέσαμε υπόψη την απαράδεκτη διαδικασία που ακολούθησε το Υπουρ-
γείο Εργασίας,γύρω από τις αναθέσεις σε ΜΚΟ της διοργάνωσης της ετήσι-
ας «έκθεσης ΚΑΛΟ EXPO” και τη μη σύννομη χρηματοδότησή τους για αυτό 
το σκοπό.

Επειδή, αυτό το γεγονός έγινε εις βάρος των ομοσπονδιών και ενώσεων 
του χώρου της κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας χωρίς δημόσια διαβού-
λευση, δημόσια πρόσκληση και διαφάνεια στη χορήγηση δημόσιων πόρων.

Επειδή, η διαδικασία αυτή προσβάλλει και ζημιώνει το γνήσιο συμφέρον 
της κοινωνίας πολιτών και των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας.

• Ζητάμε την ακύρωση της χρηματοδότησης προς τις συγκεκριμένες ΜΚΟ.
• Ζητάμε την ακύρωση της «έκθεσης ΚΑΛΟ EXPΟ» υπό αυτές τις συνθήκες.
Και την ανάθεση στο εξής της διοργάνωσης της Έκθεσης στους φυσικούς 

δικαιούχουςαυτού του ρόλου που είναι οι Ομοσπονδίες, Ενώσεις του Χώρου 
και Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ανοικτές και διαφανείς διαδι-
κασίες αξιολόγησης, καθώς και διαγωνισμούς.  Σε διαφορετική περίπτωση 
είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου, 
για αλλότρια μη νόμιμη και καταχρηστική διαχείριση των δημόσιων πόρων 
υπέρ μεμονωμένων ΜΚΟ χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο.

Για το ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός
Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών 

Δημήτρης Μιχαηλίδης 
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ΘΕΜΑ: «Δράςεισ ΠΑΚΟΕ». 
    
Σχετ: Η Αρ. Πρωτ. 9072/23-08-2018 επιςτολή ςασ. 
          

1. ε ςυνζχεια τθσ ςχετικισ επιςτολισ ςασ, αναφορικά με τισ προτεινόμενεσ δράςεισ που 
προγραμματίηετε, το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ χαιρετίηει τθν προςπάκεια 
αυτι και προτίκεται να παράςχει υποςτιριξθ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ του αρμοδιότθτασ. Η 
πρωτοβουλία ςασ αυτι αποδεικνφει το ζμπρακτο ενδιαφζρον ςασ για το περιβάλλον και δφναται να 
αποτελζςει παράδειγμα για άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ και ςτο μζλλον.  
2. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΤΝΑΝΠ παραμζνουν ςτθ διάκεςι ςασ επί του ςυνόλου των 
δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.                                                                                        
                       
 

 
        Ο Τπουργόσ     

 
 

           Φώτησ Κουβέλησ   
  
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΗ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ (pakoe@pakoe.gr) 
 
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1) Γρ. κ. ΤΝΑΝΠ 
2) Γρ. κ. Γ.Γ. 
3) Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ  
4) Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
5) Γρ.κ.κ. ΔΚΒ΄ - Β/ΔΚΒ΄ 

 
 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Πειραιάσ,  24   επτεμβρίου 2018 
Αρ. Πρωτ.: 2261.8-6/69924/18 

Σαχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1/Ε2   ΠΡΟ: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ    
 
  
              
 

Σαχ. Κώδικασ: 18510, Πειραιάσ 
Σθλ.:  213 1374120 
Fax  :  210 4220440  
Ε-mail: dipthap@hcg.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS
KOTSIFAKOS
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Αθήνα 19/11/2018
Αρ.Πρωτ.: 9173
Προς την
Κυρία Αθηνά Κουλοπούλου
Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου

Κυρία Κουλοπούλου,
Σ’ απάντηση του με αρ.πρωτ.: 761/14-11-2018 σας γνωρίζουμε 

ότι μετά από Επιτόπια Επίσκεψη στις 16/11/2018, διαπιστώ-
σαμε ότι αφενός το φρεζάρισμα και η οριοθέτηση με 10 δενδρύλ-
λια είναι συνολικής εκτάσεως 200-230 τ.μ., γεγονός που γίνεται 
απαγορευτικό για την δημιουργία λαχανόκηπου.

Εν τούτοις μετά από συνεννόηση του Πρόεδρου του ΠΑΚΟΕ 
κύριου Χριστοδουλάκη με τον Δήμαρχο κύριο Αποστολόπουλο, 
υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα επεκταθεί η έκταση κατά 
τρία μέτρα, ούτως ώστε να έχουμε έκταση 300 τ.μ.

   Μετά απ’ αυτά περιμένουμε την επέκταση και την σωστή 
δίμετρη περίφραξη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΑΘΗΝΑ 26-10-18                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9154
ΠΡΟΣ τον
Κύριο Φώτη Κουβέλη
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής

Κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθμό πρωτοκόλλου 2261.8-

6/69924/18/ 14-9-2018, σας γνωρίζουμε και σας προτείνουμε τα παρα-
κάτω:

Α) Σας γνωρίζουμε:
1) Από τις διαχρονικές έρευνες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στις θαλάσσιες περι-

οχές της Δυτικής Αττικής, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα 
αφενός στην ποιότητα των νερών κολύμβησης και αφετέρου στο χερ-
σαίο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων.

2) Η ατμοσφαιρική ρύπανση όπως σαφώς αναφέρουμε στο από 
23/8/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 9072 έγγραφο μας, βρίσκεται σε 
υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η νοσηρότητα και η θνησιμότητα των 
300.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής να επιβαρύνεται καθημερινά. 

3) Δυστυχώς τα προτεινόμενα στο προαναφερόμενη επιστολή μας 
δεν υλοποιήθηκαν, εξαιτίας της αδράνειας των τοπικών αρχών και των 
υπόλοιπων αποδεκτών της επιστολής αυτής.

Β) Σας προτείνουμε:
1) Να αναλάβετε πρωτοβουλίες ούτως ώστε τα προαναφερόμενα στην 

επιστολή μας από τις 23/8/2018, να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν.
2) Για τα παραπάνω σας ζητάμε ένα άμεσο ραντεβού για να σας ενη-

μερώσουμε περισσότερο για τις προτεινόμενες δράσεις.
3) Επειδή τηλεφωνικά δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε 

σας παρακαλούμε, απαντήστε μας ηλεκτρονικά.
Επειδή πιστεύουμε στις οικολογικές σας ευαισθησίες, περι-

μένουμε την άμεση θετική αντίδρασή σας.
Με εκτίμηση ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός
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Αθήνα 16/11/2018
Αρ.Πρωτ.: 9170
Προς τον
Κύριο Αλέξανδρο Φλαμπουράρη
Υπουργό Επικρατείας
Κοιν: Γραφείο Πρωθυπουργού 
Κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση του χθεσινού email που 

πήραμε από το ιδιαίτερο γραφείο σας σχε-
τικά με το υπ’ αριθμόν 9078/30-8-2018 
έγγραφο μας, λυπούμαστε ιδιαίτερα επει-
δή διαπιστώνουμε ακόμα μια φορά στα 
σαράντα (40) χρόνια που λειτουργούμε, ότι 
δυστυχώς οι πολιτικές υπουργικές ηγε-
σίες είναι ανακόλουθες σ’ αυτά που εξαγ-
γέλλουν, επειδή μετά από τρεις μήνες 
διαπιστώσατε ότι τα τόσα σοβαρά θέμα-
τα που σας αναφέρουμε στο προαναφερό-
μενο έγγραφο μας.

    Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ούτε ο 
κ. Βερναρδάκης είναι αρμόδιος, ούτε ο 
κ. Φάμελλος στον οποίον παραδώσα-
με δωρεάν την μελέτη μας για τα ταξί.

Για αυτό διαπιστώνουμε ότι για τα πέντε 
(5) σοβαρά θέματα που επιγραμματικά 
σας καταγγείλαμε δεν έχετε την πολιτική 
βούληση ούτε καν να τα ακουμπήσετε.

Η ευθύνη σας όμως είναι τεράστια, 
επειδή αφενός κάθε χρόνο πεθαίνουν 3500 
συνάνθρωποι μας στην Ελλάδα εξαιτίας 
της πετρελαιοκίνησης (στοιχεία Π.Ο.Υ.) και 
αφετέρου ξοδεύετε χρήματα Ελλήνων Πολι-
τών χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Συνημμένο: 
1) Έγγραφο υπ’ αριθμόν 9078/30-

8-2018
2) Απαντητικό σας email. 

Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός

4
Αθήνα, 30.08.2018
Αρ. Πρωτ.: 9078
Προς,
Τον κ. Αλέκο Φλαμπουράρη
Υπουργό Επικρατείας
Κύριε Υπουργέ,
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με 

την Γραμματέα σας κα Κούκη, σας ζητάμε 
ένα άμεσο ραντεβού να σας ενημερώσου-
με για πέντε (5) μεγάλα προβλήματα που 
καθυστερεί η αντιμετώπισή τους από τους 
«αρμόδιους Υπουργούς», με αποτέλεσμα τα 
Δημόσιο αφενός  να χάνει τεράστια ποσά 
και αφετέρου ο πολίτης – που ασχολείστε 
με τα προβλήματά του – να υποφέρει ή να 
υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής του.

Τα προβλήματα που θέλουμε να σας 
ενημερώσουμε είναι τα παρακάτω:

Η πλήρης ανεπάρκεια της λειτουργίας 
του συστήματος διαχείρισης σκουπιδιών 
και ιδιαίτερα στον τομέα της ανακύκλωσης, 
όπου το σύστημα της Ε.Ε.Α.Α., λειτουργεί 
παράνομα και καταχρηστικά, πάρα πολλά 
χρόνια, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πλη-
ρώνει Δημοτικά Τέλη που δεν έπρεπε (Δ.Τ. 
ΠΑΚΟΕ 293/27.08.2018 αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του -www.pakoe.gr-) και το οποίο 
έχετε ηλεκτρονικά παραλάβει.

Η έλλειψη “πολιτικής” και πρακτικής βού-
λησης του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ, ο 
οποίος εδώ και 1,5 χρόνο έχει στην διάθε-
σή του μελέτη του ΠΑΚΟΕ (δωρεάν), στην 

οποία καταγράφεται ότι η ποιότητα ζωής 
των Αθηναίων, υποβαθμίζεται  και αποδει-
κνύεται ότι τα πετρελαιοκίνητα ταξί στην 
πρωτεύουσα (10.500) ρυπαίνουν θανατη-
φόρα, με τα ΡΜ10, ΡΜ2,5  και τα οξείδια του 
θείου που εκπέμπουν, τους Αθηναίους πολί-
τες και ζητάμε στην μελέτη αυτή να πραγ-
ματοποιηθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε 
1.000 ταξί με επιδότηση (€1.000,00/ταξί), 
ώστε να αντικαταστήσουν τους κινητήρες 
τους με αντίστοιχους κινητήρες φυσικού 
αερίου. Όπου με την ενέργεια αυτή, αφε-
νός θα ανάσαινε η Αθήνα και αφετέρου θα 
έχουν τεράστια οικονομικά οφέλη οι ιδιο-
κτήτες τους.

Να προωθηθεί – το ΠΑΚΟΕ δέκα χρόνια 
φωνάζει – στα νησιά που είναι μηδιασυν-
δεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ να μετα-
τραπεί η ηλεκτρενέργειά τους με καύσι-
μο το πετρέλαιο και μαζούτ, αντίστοιχο με 
φυσικό αέριο, όπου αφενός  θα κερδίζει η 
ΔΕΗ περίπου €750.000.000 τον χρόνο και 
δεν θα ξοδεύει 1,5δις ευρώ για την προμή-
θεια του πετρελαίου… από έναν προμηθευ-
τή εδώ και χρόνια και αφετέρου τα νησιά 
δεν θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σε έρευνα του ΠΑΚΟΕ έχει διαπιστωθεί 
περίτρανα ότι ο έλεγχος των τροφίμων είναι 
ανεπαρκής (ο ΕΦΕΤ είναι υποστελεχομένος-
και δεν έχει την δυνατότητα ουσιαστικών 
ελέγχων) με αποτέλεσμα - ένα παράδειγμα 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αντί να προ-
στατεύονται τα Ελληνικά, γεμίζει η αγορά με 
προϊόντα με πρόσθετααπαγορευμένα φυτι-
κά λιπαρά και άλλα σκευάσματα υπόπτου 
προελεύσεως-. Είναι ευκαιρία για εσάς και 
την σημερινή Κυβέρνηση να σκύψει στο 
οξυμένοαυτό πρόβλημα - το ΠΑΚΟΕ διαθέ-
τει αρκετά στοιχεία για να παταχθεί αυτή η 
παρανομία- και να δώσει λύση.

Μια άλλη πληγή είναι η ανεπαρκής 
και η ολοσχερής μη λειτουργία του 60% 
των υφιστάμενων βιολογικών καθαρι-
σμών(Αντίπαρος, Κέρκυρα, Λουτράκι κ.α.) 
με αποτέλεσμα η ποιότητα των θαλασσών 
σε υψηλά τουριστικούς προορισμούς να 
υποβαθμίζεται.

Κύριε Υπουργέ, 
Υπάρχουν και άλλα θέματα που σαρά-

ντα χρόνια το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) που 
λειτουργεί ως ανεξάρτητοςκοινωνικοπε-
ριβαλλοντικός φορέας, τα όποια δυστυχώς 
πολλές φορές τα αντιμετωπίζει με δικαστι-
κούς αγώνες. 

Για αυτό σας ζητάμε ένα άμεσο προσω-
πικό ραντεβού.

Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός
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ΠΑΚΟΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  
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Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
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