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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ  

40 χρόνια στο 
ίδιο έργο θεατές 

▶ ΣΕΛ. 31-37

ΤΟΞΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ:  

Ρέμα Κρυονερίου 
και τα 

παρακλάδια του 
▶ ΣΕΛ. 44

ΕΜΒΟΛΙΑ:  

Ουτοπία ή 
πραγματικότητα;

▶ ΣΕΛ. 71-76

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:  

Ουσιαστική 
ενεργειακή λύση

▶ ΣΕΛ. 5-6

ΠΡΕΣΠΕΣ:  
Το τριεθνές  

που... διχάζει:  
Έλληνες πολίτες  

67% ΟΧΙ 
30% ΝΑΙ 
▶ ΣΕΛ. 22-23

ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ: 
Επικίνδυνο 

καρκινογόνο... αλλά 
πανταχού παρόν 

▶ ΣΕΛ. 51

Θεσμικά βραβεία 
σε διατεταγμένη 

υπηρεσία
▶ ΣΕΛ. 17

Κορινθιακός κόλπος: 
Eπικίνδυνη χαβούζα 

αποβλήτων

Υπάρχουν λύσεις 
για τα σκουπίδια 

στηνΑττική

Ελέγχονται υγειονομικά  
οι εισαγωγές κρεάτων  

και ιχθυηρών;

Δήμος Λουτρακίου 
Περαχώρας: Ένας 

ατέλειωτος σκουπιδότοπος

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΚΥΘΗΡΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ
▶ ΣΕΛ. 00

▶ ΣΕΛ. 00

ΤΑ «ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ» ΓΗΡΑΤΕΙΑ... 
ΖΗΤΟΥΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Μια έρευνα που σοκάρει



#105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20192 / ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Το τεράστιο ιατρικό σκάνδαλο που πρόσφατα παρα-
κολουθήσαμε στην Καστοριά παίρνει διαστάσεις επι-
δημίας, χωρίς να μπορεί ο «αρμόδιος» φορέας, το ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ να δώσει εξηγήσεις με πεντακόσιους πολίτες 
να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, «με αιτία λύματα και το 
πόσιμο νερό» μας θυμίζει τις τραγικές ελλείψεις στο 
αποχετευτικό και υδρευτικό σύστημα πολλών αστικών 
κέντρων όπως στην Θεσσαλονίκη, όπου συνεχώς προ-
γραμματίζονται αντιπλημμυρικά έργα αλλά δυστυχώς 
παραμένουν στα χαρτιά. 
Πρόσφατα είμαστε θεατές σε φαινόμενα καταστροφών 
και θανάτων εξαιτίας της έλλειψης προγραμματισμού  
έργων και κυρίως αντιπλημμυρικών (Μάνδρα, Κινέτ-
τα, Μάτι κ.α.) και το βασικότερο η έλλειψη πολιτι-

κής βούλησης.  
Με το θέμα αυτό θα ασχοληθεί το ΠΑΚΟΕ τον μήνα αυ-
τόν και όπως διαφαίνεται θα υπάρξουν «ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ» 
και ταυτόχρονα δικαστικές άμεσες παρεμβάσεις.
Το αμαρτωλό «ΚΕΕΛΠΝΟ» πρέπει κάποια στιγμή να 
λογοδοτήσει για όλα όσα έχει κάνει σε βάρος της Δη-
μόσιας υγείας, βέβαια υποστηριζόμενο από το πολιτι-
κό μας σύστημα, το οποίο μετά από τις τελευταίες εξε-
λίξεις, διαπιστώνεται ότι πέφτει σαν χάρτινος πύργος. 
Για όλα αυτά, πρέπει οι Έλληνες πολίτες να αυτόοργα-
νωθούν και να ζητήσουν «ΟΜΠΡΕΛΑ» από «ΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΣ» φορείς που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με 
τα loby και τα υφιστάμενα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΘΡΑ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ.  

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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Αθανάσιος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Μύρωνας Φασουλάκης (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Νομικοί Σύμβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος, 
Νίκος Διαλυνάς,
Δημήτρης Φιλιππόπουλος,  
Σοφία Κέκου

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

210 810 0805 
210 723 0505

 Fax: 210 810 1609

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα 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

Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑedi to  
rial

 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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Αθήνα:14/1/2019
Aρ.Πρωτ.:9196

Προς τον κύριο Γεώργιο Σταθάκη, 
Υπουργό ΠΕΝ 
Κοιν.1:Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό
 2: Σωκράτη Φάμελο, Αναπληρω-
τή υπουργό ΠΕΝ 
 3: Μιχαήλ Βεροιόπουλο, Γενικό 
γραμματέα ΥΠΕΝ
 4: Νικόλαο Μπουλαξη, Πρόε-
δρος ΡAE
 5: Μανούσο Μανουσάκη, Πρόε-
δρος ΑΔΜΗΕ
 6: Ιωάννη Κασουλίδη, Πρόεδρος 
Euroasia 
 7: Εμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρό-
εδρος ΔΕΗ 

Κύριε υπουργέ.
Καταρχήν σας ευχόμαστε το 

2019 να είσθε υγιής, χαρούμενος 
και με επιτυχία να αντιμετωπίζε-
ται τα σύγχρονα προβλήματα της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος.

 Όπως γνωρίζετε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
(www.pakoe.gr) είναι πρωτοπόρο 
εδώ και σαράντα (40) χρόνια στον 
τομέα του περιβάλλοντος, της ενέρ-
γειας, της υγείας, της διατροφής 
και του καταναλωτή. 

 Επιπόλαια η διασύνδεση  
των νησιών

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει 
εκτεταμένα ασχοληθεί με το θέμα 
της ενέργειας στη χώρα μας και ιδι-
αίτερα με το θέμα του φυσικού αερί-
ου σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά 
καύσιμα, επειδή πιστεύει ότι είναι 
αφενός φιλικότερο στο περιβάλ-
λον και αφετέρου οικονομικότε-
ρο καύσιμο. 

Συγκεκριμένα είχε καταγγείλει, το 
γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο 
στο περιβάλλον αλλά και στην οικο-
νομία. Συγκεκριμένα την αδιαφορία 
των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΕΝ, 
ΔΕΗ, ΕΛΠΕ κα) για την απαξίωση 
του φυσικού αερίου στο μεγάλο πρό-
βλημα της ηλεκτρενέργειας, στα μη 
διασυνδεμένα νησιά (33 στον αριθ-
μό) ενώ για δέκα χρόνια καταστρα-
τηγώντας όλες σχεδόν τις διεθνές και 
ευρωπαϊκές πρακτικές και τα προτε-
ρήματα του φυσικού αερίου και όχι 
του πετρελαίου και του λιγνίτη, σπα-
ταλάμε κάθε χρόνο 1,5 δις ευρώ για 
πετρέλαιο στην ηλεκτρενέργεια των 
νησιών, ενώ θα μπορούσαμε με τα 
μισά χρήματα, δηλαδή 750 εκ. ευρώ, 
αφενός να ηλεκτροδοτούσαμε όλα τα 
νησιά και αφετέρου να είχαμε καθαρό 
περιβάλλον, που θα προστάτευε τους 

κατοίκους από τον καρκίνο που μαστί-
ζει τα ΝΗΣΙΑ αυτά από τα επικίνδυ-
να αιωρούμενα σωματίδια (PM10, 
PM2,5) και τα οξείδια του αζώτου. 

Τώρα μάλιστα με τη διαμάχη που 
έχει ξεσπάσει μεταξύ Εuroasia (κυπρι-
ακών συμφερόντων) και της “Αριάδ-
νης” ελληνικών συμφερόντων.

 Συγκεκριμένα η Ευρασία ανα-
φέρει: 

Με το ποσό των 356 εκατ. ευρώ 
θα επιβαρυνθούν οι Ελληνες κατα-
ναλωτές στην περίπτωση που η ηλε-
κτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής 
προχωρήσει ως εθνικό έργο, σύμφω-
να με τον Εuroasia. H εκτίμηση αυτή 
συμπεριλαμβάνεται σε πεντασέλιδο 
κείμενο που απέστειλε ο Εuroasia 
στις 21 Δεκεμβρίου στη ΡΑΕ, στο 
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 
του Δεκαετούς Προγράμματος Ανά-

πτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (ΕΣΜΗΕ) για τα έτη 2019-2028. 
Η τοποθέτηση του Εuroasia αποτε-
λεί συνολική αμφισβήτηση των απο-
φάσεων της ΡΑΕ και του σχεδιασμού 
που απορρέουν εξ αυτών και υλοποι-
εί ο ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική δια-
σύνδεσης Κρήτης - Αττικής.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός «θέτει 
σε κίνδυνο την υλοποίηση της δια-
σύνδεσης Κρήτης - Αττικής με έγκαι-
ρο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Εuroasia, 
αφήνοντας εμμέσως ανοικτό το θέμα 
δικαστικής προσφυγής. Στην επιστολή 
του υπενθυμίζει ότι ως φορέας υλοποί-
ησης του έργου έχει υποβάλει, σύμφω-
να με το άρθρο 32 του Ν. 4001/2011, 
αιτήσεις αναθεώρησης κατά των απο-
φάσεων της ΡΑΕ με αίτημα την ανά-

κλησή τους. Επιπλέον επισημαίνει 
ότι ο σχεδιασμός υλοποίησης του 
έργου ως εθνικού καθίσταται ακόμη 
περισσότερο προβληματικός δεδομέ-
νης της από 10/10/017 κοινής από-
φασης της ΡΑΕ και της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ), 
που ελήφθη σύμφωνα με τον ευρω-
παϊκό κανονισμό (347/2013) και η 
οποία, όπως αναφέρει, αποτελεί διε-
θνή σύμβαση με δεσμευτική ισχύ 
και διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση 
την υλοποίηση του συνολικού έργου 
Εuroasia Interconector από τον επί-
σημο φορέα υλοποίησης, δηλαδή τον 
Εuroasia.

Ως προς το θέμα της χρηματοδό-
τησης, επισημαίνει ότι ο προτεινό-
μενος από τον ΑΔΜΗΕ σχεδιασμός 
δημιουργεί ένα επιπλέον εθνικό έργο, 
επιπρόσθετο του διακρατικού Κρήτη - 

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Κύπρος - Ισραήλ, το συνολικό κόστος 
του οποίου (περίπου 1 δισ.) θα πρέπει 
να επωμισθεί πλήρως η Ελλάδα, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να εκπληρώσει 
και τη δέσμευσή της για την υλοποί-
ηση της διασύνδεσης Κρήτης - Αττι-
κής ως μέρους της μεγάλης διακρα-
τικής διασύνδεσης στο πλαίσιο της 
Κοινής Ρυθμιστικής Απόφασης με 
κόστος κατασκευής 770 εκατ. ευρώ 
και φορέα υλοποίησης τον Euroasia. 
Eπισημαίνει δε ότι η ίδια η ΡΑΕ στις 
εγκριτικές της αποφάσεις για τη ΔΠΑ 
2017-2026 και 2018-2027 πήρε τη 
θέση ότι η εξυπηρέτηση του δημοσί-
ου συμφέροντος δεν δικαιολογεί την 
υλοποίηση και των δύο έργων.

Ο Εuroasia διατυπώνει σειρά ενστά-
σεων κατά του σχεδιασμού της ελληνι-
κής πλευράς επικαλούμενος το ευρω-
παϊκό πλαίσιο που διέπει τα PCI και 
τις μέχρι τώρα επίσημες θέσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως:

1. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ στις οποί-
ες στηρίζεται έχουν εκδοθεί αναρμο-
δίως και κατά παράβαση του ευρωπα-
ϊκού κανονισμού (Ε.Ε. 347/2013) και 
επομένως είναι άκυρες. Κατά συνέ-
πεια θέτει το έργο εκτός καθεστώτος 
PCI και το καθιστά αμιγώς εθνικό και 
συνεπώς μη επιλέξιμο για την προβλε-
πόμενη χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα (Connectign Europe Facillity).

2. Mε βάση τον ευρωπαϊκό κανο-
νισμό, τα μοναδικά αρμόδια όργανα 
για την παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης του PCI είναι ο Οργανι-
σμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ACER) και η αντί-
στοιχη περιφερειακή ομάδα. Η αρμο-
διότητα της ΡΑΕ ως εθνικού ρυθμιστή 
γεννάται μόνον εφόσον έχει διαπι-
στωθεί από τα εν λόγω όργανα ότι 
προκύπτει καθυστέρηση πέραν των 
δύο ετών σε σχέση με την ημερομη-
νία λειτουργίας του έργου και μόνον 
εφόσον ο φορέας υλοποίησης δεν επι-
λέξει ο ίδιος τρίτο μέρος για τη χρη-
ματοδότηση και άρα η υπόδειξη της 
ΡΑΕ δεν καθιστά αυτομάτως το τρίτο 
μέρος, εν προκειμένω την Αριάδνη, 
φορέα υλοποίησης του έργου.

3. Στην τεχνική περιγραφή της δια-
σύνδεσης Κρήτης - Αττικής στο δεκα-
ετές που τέθηκε σε διαβούλευση δεν 
υπάρχει καμία αναφορά σε λύση για 
τη διασφάλιση της διαλειτουργικότη-
τας με το τμήμα Κρήτης - Κύπρου - 
Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι το θέμα 
τίθεται ως μείζον από την Ε.Ε.

4. Στο αναθεωρημένο σχέδιο ο 
ΑΔΜΗΕ προτείνει μεγαλύτερη ισχύ 
(2x500 MW) έναντι (2x350 MW), με 
συντομότερο χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης, ενώ παράλληλα, θέτοντας 
τη διασύνδεση εκτός κανονισμού 
PCI, αποστερεί το έργο από μελέτες 
και αδειοδοτήσεις που έχει ήδη εκπο-
νήσει ο Εuorasia ως επίσημος φορέ-

ας υλοποίησης.

 Από την άλλη η Ελληνική 
Κυβέρνηση δηλώνει

Τη στιγμή που η Κομισιόν εντείνει 
τις πιέσεις με νέα επιστολή του Κλά-
ους- Ντίτερ Μπόρχαρντ που έφτασε 
την Πέμπτη στη ΡΑΕ, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνε-
ται ότι έχει πλέον αποφασίσει να προ-
χωρήσει την ηλεκτρική διασύνδεση 
Κρήτης – Αττικής ως εθνικό έργο, με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τον 
Αναπτυξιακό, κατά το πρότυπο της 
«μικρής διασύνδεσης».

Παράλληλα, ωστόσο, μελετώνται 
ήδη οι δυνατότητες να αιτηθεί η Ελλά-
δα την ένταξη του έργου στο νέο κατά-
λογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέρο-
ντος της Ε.Ε. (PCI) για την κατάρτιση 
του οποίου τρέχουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο οι διαδικασίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανώτα-
τες πηγές του ΥΠΕΝ, η επιμονή της 
Κομισιόν να θέλει να επιβάλλει την 
EuroAsia Interconnector ως promoter 
της διασύνδεσης Αττική – Κρήτη, παρά 
την ανάθεση του ρόλου αυτού από τη 
ΡΑΕ στην «Αριάδνη» του ΑΔΜΗΕ, 
δημιουργεί βεβαίως προβλήματα στην 
υλοποίηση του PCI Αττική – Κρήτη – 
Κύπρος – Ισραήλ, δεν θα εμποδίσει 
όμως στην έγκαιρη ηλεκτροδότηση 
της Κρήτης.

Αντίθετα, το έργο θα προκηρυχθεί 
κανονικά από την «Αριάδνη» στο πρώ-
το τρίμηνο του 2019. Όπως εξηγούν 
πηγές του ΥΠΕΝ, το έργο θα προχω-
ρήσει κανονικά από τον ΑΔΜΗΕ, κατά 
τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που υιο-
θετήθηκε για τη «μικρή» διασύνδεση 
της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Για 
τη χρηματοδότησή του, πέραν των 
ιδίων κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ και 
της τραπεζικής χρηματοδότησης που 
μπορεί να αντλήσει, θα αξιοποιηθούν 

κονδύλια του ΕΣΠΑ (μπορεί να πάρει 
μέχρι και 25% του προϋπολογισμού) 
αλλά και του αναπτυξιακού νόμου.

Άλλωστε, λένε στο ΥΠΕΝ, δεν στέ-
κει ότι στο πλαίσιο του PCI η σύν-
δεση Αττική – Κρήτη θα επιδοτηθεί 
με το 50% των κονδυλίων. Αυτό το 
ποσοστό ισχύει για το τμήμα Κρή-
τη – Κύπρος. Αντίθετα, για το πρώτο 
μέρος του έργου η χορήγηση κεφα-
λαίων είναι ισχνή.

Παρόλα αυτά, από το ΥΠΕΝ εξετά-
ζονται οι προϋποθέσεις για να ζητη-
θεί η ένταξη του έργου (πιθανόν μαζί 
με το κομμάτι Κρήτη – Κύπρος, εάν 
συμφωνήσει και η Λευκωσία - στο 
νέο κατάλογο των έργων PCI, από 
νέο φορέα, ερήμην της εταιρείας του 
EuroAsia Interconnector.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές 
του ΥΠΕΝ, το PCI του EuroAsia χωρίς 
την σύμφωνη γνώμη της ελληνικής 
πλευράς «είναι ανύπαρκτο». Δεν έχει 
άδεια (η άδεια έχει δοθεί με προϋ-
πόθεση την εφαρμογή του MoU των 
δύο εταιρειών), δεν έχει χρηματοδό-
τηση για το τμήμα Κρήτη – Κύπρος 
(η συμφωνία επιμερισμού κόστους, 
το λεγόμενο CBCA, προβλέπει κάλυ-
ψη κατά 35% του κόστους αυτού του 
τμήματος από τους Έλληνες κατανα-
λωτές) και δεν μπορεί καν να υποβάλ-
λει αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Ε.. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΥΠΕΝ 
αρνήθηκε, παρά την τότε επιστολή 
Λακκοτρύπη, να συγκατατεθεί μέσω 
υπογραφής του σχετικού εντύπου κι 
έτσι η Euroasia Interconnector δεν 
μπόρεσε, στον προηγούμενο κύκλο, 
να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότη-
σης στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΥΠΕΝ, 
στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς να συνεχί-
σει η Ελλάδα να υποστηρίζει το PCI 
Αττική – Κρήτη – Κύπρος – Ισραήλ, 
αυτό παύει να υπάρχει, οπότε η ΡΑΕ 

μπορεί να αναθέσει τη «μεγάλη» δια-
σύνδεση της Κρήτης ως εθνικό έργο 
και εν συνεχεία, εάν κριθεί σκόπιμο 
και εφικτό, μπορεί να επιχειρηθεί 
και η ένταξη στο νέο κατάλογο των 
έργων PCI.

 Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που 
δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε όπως 
έπρεπε είναι η μετατροπή της πετρε-
λαιοκίνησης στα taxi ιδιαίτερα ( το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πραγματοποίησε ερευνά 
πριν δυο(2) χρόνια την οποία παρέδω-
σε στον αναπληρωτή ΥΠΕΝ Κο. Φαμέ-
λο, ο οποίος δεν ασχολήθηκε καθό-
λου και δεν μας απάντησε ουδέποτε. 

 Πρόβλημα η πετρελαιοκίνηση 
στα TAXI 

 1.Αυτό θεωρείτε μεγάλο οικονο-
μικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο 
επειδή τα αιωρούμενα σωματίδια 
PM10 και PM2,5 που εκπέμπουν τα 
πετρελαιοκίνητα ταξί είναι επικίν-
δυνα για τη δημόσια υγεία (στοιχεία 
του Π.Ο.Υ. δείχνουν ότι κάθε χρόνο 
πεθαίνουν εξαιτίας της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης -50% στα πετρελαιο-
κίνητα αυτοκίνητα- στη χώρα μας με 
3.350 συμπολίτες μας.

2. Το κόστος της χρήσης στα πετρε-
λαιοκίνητα ταξί, φυσικού αερίου θα 
είναι 70% χαμηλότερο από τη χρήση 
πετρελαίου, το δε όφελος αυτού θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει πόλεις με πρά-
σινο εκατονταπλάσιο του σημερινού. 

3.0ι καταλύτες που χρησιμοποι-
ούν στα πετρελαιοκίνητα ΤΑΧΙ είναι 
τεράστιο πρόβλημα, γιατί δημιουρ-
γούν γενεές επικίνδυνων τοξικών 
στερεών αποβλήτων που πολλά στοι-
χεία τους είναι καρκινογόνα και μη 
ανακυκλώσιμα. 

Η θέση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι:
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕ-

ΝΑ ΝΗΣΙΑ. 
Η μοναδική λύση για την αντι-

μετώπιση του προβλήματος είναι 
η μετατροπή των πετρελαιοσυ-
στημάτων την ηλεκτρενέργειας 
σε συστήματα φυσικού αερίου.

Για την πετρελαιοκίνηση σε 
οχήματα, η μετατροπή των κινη-
τήρων σε κινητήρες φυσικού αερί-
ου και η αύξηση σταθμών προμή-
θειας φυσικού αερίου.

Όλες οι άλλες προτεινόμενες 
λύσεις είναι λύσεις διαπλεκομέ-
νων συμφερόντων μακριά από τα 
συμφέροντα του ελληνικού λαού. 

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός 



#105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ / 5

Στην εκπομπή του τηλεο-
πτικού σταθμού ALERT 
TV, με τίτλο «ΑΥΤΗ 

ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ» που παρου-
σιάζουν η κυρία Γερασιμού-
λα Στάμου και ο κύριος Νίκος 
Πολίτης, παρευρέθηκε ο Πρό-
εδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) κύρι-
ος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
την Τέταρτη 16/01/2019 στις 9 
το βραδύ, και παραχώρησε μια 
αποκαλυπτική συνέντευξη για 
την Ενέργεια και το περιβάλλον.

 Δημ. Έχουμε κοντά μας 
τον κύριο Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη, Πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ και πανεπιστημια-
κό. Προτού ξεκινήσουμε τα 
πολύ ενδιαφέροντα θέματα 
θα ήθελα να μας εξηγήσετε 
τι είναι το ΠΑΚΟΕ.

Π. Χ. Καταρχήν δεν είναι 
ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό, 
είναι ουδέτερο. Το Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών, ξεκίνησε στις 16 
Ιουνίου του 1979 την πορεία 
του, εγώ τότε ήμουν βοηθός 
στο πανεπιστήμιο και επειδή 
έβλεπα τα διάφορα προβλή-
ματα στο περιβάλλον από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, γιατί 
από εκεί ξεκίνησε η ιστορία 
με το νέφος τότε που δυστυ-
χώς εμείς αποκαλύψαμε, το 
φωτοχυμικό νέφος της Αθή-
νας... και στη συνέχεια με τις 
θάλασσες κτλπ, φτιάχτηκε λοι-
πόν μια ομάδα 10 πανεπιστη-
μιακών και οργανώσαμε αυτό 
που λεμέ ΠΑΚΟΕ, σαν αστι-
κή μη κερδοσκοπική επι-
στημονική εταιρία.

Δημ. Οπότε στην ουσία 
εσείς κάνετε κάποιες έρευνες, 
κάποιες μελέτες ;

Π. Χ. Στη βάση αυτή λοι-
πόν ξεκινήσαμε και τότε άρχι-
σαν να γράφονται πάρα πολλά 
μέλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 
35.450 συγκεκριμένα, πολ-
λούς δήμους, πολλές περι-
φέρειες, επιχειρήσεις, οργα-
νώσεις υγιείς και σοβαρές και 
συλλόγους. Συνολικά γίνεται 

μια μάχη άνευ προηγουμέ-
νου, είναι ένας οργανισμός 
ο οποίος έχει δικά του ειδι-
κευμένα και πιστοποιημένα 
εργαστήρια, βγάζει μια μηνι-
αία εφημερίδα την «Οικονο-
μία για το περιβάλλον» που 
ασχολείται πάνω σε θέματα 
ενέργειας υγείας περιβάλλο-
ντος καταναλωτή, μοιράζεται 
σε 50.000 κόσμο ΔΩΡΕΑΝ, 
βγαίνει δηλαδή σε 50.000 
αντίτυπα, είναι 80 σελίδες. 
Έχει κάνει αρκετές έρευνες, 
20.000 περίπου σε όλη την 
Ελλάδα, συνέδρια, ημερίδες, 
διαλέξεις, ενώ ακόμα φτιάχνει 
λαχανόκηπους και διοργανώ-
νει οικολογικές εκδρομές με 
σχολεία. Ένα η δυο θέματα αν 

προλάβουμε να τα ανοίξουμε 
λίγο γιατί είναι τεράστια. Το 
ένα είναι το θέμα του φυσι-
κού αερίου...

Δημ. Πάμε λίγο σε αυτό 
κύριε Χριστοδουλάκη έχε-
τε συντάξει μια ανοιχτή επι-
στολή η οποία απευθύνεται 
στον πρωθυπουργό της χώρας, 
στις κυβερνητικές αρχές και 
σε αρμόδιους φορείς με την 
οποία τι ακριβώς καταγγέλ-
λετε ;

Π. Χ. Αναφέρω ότι 15 χρό-
νια τώρα, υπάρχουν 33 νησιά 
στο Αιγαίο που είναι μη δια-
συνδεδεμένα, δηλαδή είναι 
αυτόνομα ηλεκτροενεργειακά 
εξ αιτίας του ότι έχουν πετρέ-
λαιομηχανές που από αυτές 

γίνεται η μεταφορά του ηλε-
κτρικού ρεύματος, μετατρέ-
πουν σε ηλεκτρική ενέργεια 
και τροφοδοτούν τον πλη-
θυσμό και όσους καταναλώ-
νουν ενέργεια. Το πρόβλημα 
όμως είναι τεράστιο γιατί εδώ 
και χρόνια το πετρέλαιο η 
ΔΕΗ το αγοράζει από κάποιο 
συγκεκριμένο προμηθευτή, 
τον κύριο Μελισσανίδη για 
παράδειγμα, και δίνει το χρό-
νο 1,5 δις ευρώ

Δημ. Στον κύριο Μελισ-
σανίδη ...

Π. Χ. Στον κύριο Μελισ-
σανίδη..! Δίνει λοιπόν 10 – 15 
χρόνια αυτό το 1,5 δις, ενώ 
θα μπορούσε κάλλιστα επει-
δή ακριβώς είναι η ΔΕΗ και 
ήταν τότε ΔΕΚΟ (κοινής ωφέ-
λειας οργανισμός) ενώ τώρα 
είναι μια ανώνυμη εταιρία 
και υπάρχει και η ΔΕΠΑ που 
είναι και αυτή μια ανώνυμη 
εταιρία- δημόσια επιχείρηση 
αερίου, θα έπρεπε ουσιαστι-
κά να συνεργαστούν αυτές οι 
δυο και να χρησιμοποιήσουν 
το φυσικό αέριο το οποίο εδώ 
και 30 χρόνια άρχισε να λει-
τουργεί σε αυτόν τον τόπο, 

έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύ-
ρια ευρώ για να φτιαχτούν οι 
αγωγοί από την Αλεξανδρού-
πολη μέχρι εδώ τη στιγμή που 
έρχεται από τη Ρωσία και 
από την Αλγερία σαν υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο και 
πηγαίνει στη Ρεβυθουσα-στην 
Παχη απέναντι. Έπρεπε λοι-
πόν να συνεργαστούν ούτως 
ώστε να χρησιμοποιηθεί το 
φυσικό αέριο που είναι φιλι-
κότερο προς το περιβάλλον 
και φθηνότερο, το ένα τρίτο, 
και να φανταστείτε το εν τρί-
το επειδή θα ήταν πολύ πιο 
φθηνότερο, εάν τυχόν η τιμή 
που είχαν διαπραγματευτεί οι 
Έλληνες «έξυπνοι» πολιτικοί 
μας θα ήταν πολύ καλύτερη 
απ› ότι παίρνει η Μέρκελ για 
παράδειγμα το φυσικό αέριο. 
Η Μέρκελ το παίρνει 0.25 το 
κυβικό μέτρο ενώ εμείς 0.35.

Στη βάση λοιπόν αυτή 
κάνουμε ένα αγώνα εδώ και 
10 χρόνια, τουλάχιστον αυτά 
νησιά που καίνε πετρέλαιο και 
ο κόσμος εισπνέει αιρούμε-
να σωματίδια από το πετρέ-
λαιο που είναι καρκινογόνα 
(PM10, PM5, οξείδια αζώτου, 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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οξείδια του θείου και χιλιάδες 
άλλα). Στη Μύκονο το καλο-
καίρι φανταστείτε μετρήσαμε 
Ιούλιο μήνα, τριπλάσιες και 
τετραπλάσιες τιμές πάνω από 
τα επιτρεπτά όρια των PM10 
(αιρούμενα σωματίδια), που 
; στη Μύκονο, που υποτίθε-
ται είναι ο τουριστικός καθρέ-
φτης της χώρας μας.

Τι σημαίνει αυτό, πέρα 
του ότι είναι οικονομικότε-
ρο το φυσικό αέριο, οι δεξα-
μενές θα χρησιμοποιούνταν 
οι ίδιες που έχουν και για το 
πετρέλαιο, απλά η μόνη μετα-
τροπή θα γινόταν στις γεννή-
τριες που λειτουργούν

Δημ. Οικονομικότερο και 
για τον καταναλωτή...

Π. Χ. Βέβαια, το 1/3 σας 
λέω. Ο καταναλωτής αυτή τη 
στιγμή λόγω του ότι οι Έλλη-
νες έχουμε μια «πατέντα», ένα 
τέλος κοινής ωφέλειας όπως 
ονομάζεται, έχει καταργηθεί 
από το 2011 και το πληρώ-
νουμε ακόμα παράνομα και 
εμείς κάνουμε συνεχείς ομα-
δικές αγωγές για αυτό.

Δημ. Κύριε Χριστοδουλά-
κη, αφού υπάρχουν πολλαπλά 
οφέλη, γιατί δεν γίνεται αυτή 
η συμφωνία ;

Π. Χ. Σας είπα και προ-
ηγουμένως ότι το 1,5 δις το 
χρόνο είναι... 1,5 δις το χρό-

νο... Εάν η ΔΕΠΑ που είναι 
δημόσια επιχείρηση αερί-
ου, έδινε το φυσικό αέριο 
στα νησιά, για παράδειγμα 
στην Κρήτη που καταναλώ-
νει το 67% του πετρελαίου σε 
αυτό το 1,5 δις , αν λοιπόν 
στο νησί βάζαμε δυο μονάδες 
αντί γεννήτριες πετρελαίου, 
γεννήτριες φυσικού αερίου, 
το κόστος για την εγκατά-
σταση δεν θα ξεπερνούσε 
το 1.000.000 ευρώ και από 
εκεί και πέρα θα κόστιζε το 
1/3 της τιμής του πετρελαί-
ου και δεν το κάνουν.

Είναι έγκλημα αυτό που 
γίνεται και υπογράφουν 
συμβάσεις για την κλιματι-

κή αλλαγή. Πριν ένα χρόνο 
στο Παρίσι που ήμασταν και 
εμείς, υπέγραψε φαρδιά πλα-
τειά ο κ. Τσίπρας την συνθή-
κη για την κλιματική αλλα-
γή και μετά από έξι μήνες, 
«δεν είχε στεγνώσει ακόμα 
το μελάνι» που λένε, έρχεται 
και υπογράφει σύμβαση για 
να φτιαχτεί νέος λιγνιτικός 
σταθμός στο Αμύνταιο αξί-
ας 1.6 δις ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό, ο λιγνί-
της είναι μια μορφή ενέργειας, 
αλλά μαύρης... 3.360 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 
εξαιτίας αυτής την ενέργειας. 
Το θέμα είναι απλό, αντί να 
πάνε να κάνουν ένα αγωγό 

υποθαλάσσιο που μπορεί από 
δολιοφθορές κάποια στιγμή 
να σταματήσει να λειτούργει 
και να μην έχει για καιρό ρεύ-
μα η Κρήτη (για παράδειγ-
μα) να γίνουν αυτές οι δυο 
μονάδες που έχουν φυσι-
κό αέριο, ο καταναλωτής να 
πληρώνει το 1/3 της τιμής 
που πληρώνει τώρα, χωρίς 
να χρειαστεί να δώσουν και 
τα 306.000.000 ευρώ που 
χρειάζεται να δώσουν τώρα 
για να φτιάξουν τον μικρό 
αγωγό από την Πελοπόννη-
σο στην Κρήτη.

Εδώ και ένα χρόνο κάνα-
με μια έρευνα, μετρήσαμε 
αέριους ρίπους σε 20 ταξί 

πετρελαίου και σε 20 αερίου 
στην Αθήνα . Τα αποτελέσμα-
τα είναι τραγικά... τα πετρέ-
λαιοταξί βγάζουν 5- 6 φορές 
πάνω από το όριο, ρύπους – 
αιωρούμενα σωματίδια PM10 
και PM2.5 που είναι καρκινο-
γόνα 100%, ενώ τα ταξί με το 
φυσικό αέριο έβγαζαν 0 αιω-
ρούμενα σωματίδια. Κάναμε 
λοιπόν τη μελέτη, τη δώσαμε 
δωρεάν στο Φάμελλο, ανα-
πληρωτή υπουργό εδώ και 
δυο χρόνια και δεν πήραμε 
απάντηση. Η πρόταση που 
του έγινε ήταν η εξής, σε 1000 
ταξί να επιδοτήσει από 1000 
ευρώ στο καθένα που κοστί-
ζει η μετατροπή του κινητήρα. 
Αυτό θα ήταν και μια πολιτική 
διαφήμιση για αυτόν και για 
το κόμμα του αλλά και για το 
καλό όλων μας. Πάντα υπάρ-
χει λύση.

Δημ. Προτιμούνται συμ-
φέροντα ιδιωτικά από το κοι-
νό καλό, Κύριε Χριστοδουλάκη 
πρέπει δυστυχώς να κλεί-
σουμε, δεσμευόμαστε για μια 
συνάντηση ακόμα τηλεοπτι-
κή έχουμε να πούμε πολλά.

Δημ. Πάρα πολλά και ενδι-
αφέροντα...

Π. Χ. Χάρηκα πάρα πολύ 
που σας γνώρισα και εύχομαι 
να πάει καλά το κανάλι και η 
εκπομπή.

Το ίντερνετ υποτίθεται θα έφερ-
νε την ανθρωπότητα πιο κοντά από 
ποτέ – γεφυρώνοντας σύνορα, έθνη 
και θρησκείες.

Αλλά οι δυνάμεις του φασισμού 
που βύθισαν τον κόσμο στο σκοτάδι 
πριν από 80 χρόνια απλώνουν και 
πάλι τα πλοκάμια τους κι επιστρα-
τεύουν λεγεώνες ψεύτικων προφίλ 
στα κοινωνικά δίκτυα για να μας 
βάλουν να φαγωθούμε μεταξύ μας. 
Για να μας κάνουν να μην εμπιστευ-
όμαστε, να μισούμε, ακόμη και να 
σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο.

Αθώοι άντρες και γυναίκες δολο-
φονήθηκαν στην Ινδία επειδή δια-
δόθηκαν ψέματα για αυτούς στο 
WhatsApp, ότι δήθεν κλέβουν παι-
διά. Μια μελέτη-ορόσημο στη Γερ-
μανία βρήκε ότι όταν αυξάνεται η 
χρήση του Facebook σε μια κοινω-
νία, αυξάνονται κι οι επιθέσεις στους 
πρόσφυγες. Κι ένας φασίστας έγινε 
πρόεδρος της Βραζιλίας διαδίδοντας 
βρώμικα ψέματα για τους αντιπάλους 
του στα κοινωνικά δίκτυα που έγι-
ναν viral – μέχρι που το 89% των 
ψηφοφόρων τα πίστεψαν!

Είναι ένας κανονικότατος πόλε-
μος προπαγάνδας – όχι μέσα απ' 
τα ραδιόφωνα στα σπίτια μας, αλλά 
μέσα απ΄ τα κινητά στις τσέπες μας.

Υπάρχει όμως τρόπος να το στα-
ματήσουμε.

Στις εκλογές της Βραζιλίας, το 
Avaaz έκανε ένα πείραμα: 6 άνθρω-
ποι εκπαιδεύτηκαν για να εξιχνι-
άσουν τα κυκλώματα της προπα-
γάνδας, και κατάφεραν να βάλουν 
λουκέτο σε πηγές που διέδιδαν ψευ-
δείς ειδήσεις σε *16 εκατομμύρια* 
κόσμο. Απλά φαντάσου τι μπορού-
με να καταφέρουμε με μια ομάδα 
ανθρώπων 10 φορές μεγαλύτερη!

Αναμένουμε κρίσιμες εκλογές 
μέσα στους επόμενους μήνες, σε 
Ευρώπη, Ελλάδα, Καναδά, Ινδία και 
αλλού – πρέπει να κινηθούμε γρήγο-
ρα. Στήριξε τώρα: Aν καταφέρουμε 
να συγκεντρώσουμε αρκετές δωρεές, 
θα προσλάβουμε, θα εκπαιδεύσου-
με και θα θέσουμε σε λειτουργία τις 
πιο εξελιγμένες ομάδες ειδικών για 

να υπερασπιστούμε τις δημοκρατίες 
μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
μας είπαν «Πότε ξανά» στον φασι-
σμό, και τώρα είναι η σειρά μας να 
τηρήσουμε αυτή τους την υπόσχεση. 
Αν δεν αγωνιστούμε για να νικήσει 
η αλήθεια, δε θα το κάνει κανείς:

Ο φόβος κι ο θυμός βγάζουν προς 
τα έξω το χειρότερο πρόσωπο της 
ανθρωπότητας. Κι εκείνοι που θέλουν 
να μας διχάσουν έχουν βρει ένα 
πανίσχυρο εργαλείο στα κοινωνικά 
δίκτυα -- εκεί όπου ψεύτικα blogs 
βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση από 
άρθρα του BBC.

Αβαζίτισσες και αβαζίτες έχουν 
μπει σ' αυτή μάχη απ' την αρχή. Έχου-
με πιέσει τους διευθυντές των κοι-
νωνικών δικτύων να λάβουν μέτρα, 
συναντηθήκαμε με νομοθέτες απ' τη 
Μπραζίλια μέχρι το Βερολίνο κι εξι-
χνιάσαμε ορισμένα απ' τα μεγαλύτε-
ρα κυκλώματα παραπληροφόρησης 
του κόσμου. Δεν είναι όμως αρκε-
τό. Η Ευρώπη κι ο Καναδάς έχουν 

αποφύγει προς το παρόν τη στροφή 
προς την άκρα δεξιά, αλλά οι φετι-
νές εκλογές μπορούν να φέρουν τα 
πάνω κάτω.

Το πείραμά μας στη Βραζιλία απέ-
δειξε ότι μπορούμε να βάλουμε φρέ-
νο στην προπαγάνδα – εντοπίζοντας 
τις ψευδείς ειδήσεις και καταγγέλλο-
ντας εκείνους που τις αναρτούν και 
τις διαδίδουν. Αλλά για να δουλέψει 
αυτό, πρέπει να προσλάβουμε και να 
εκπαιδεύσουμε μεγαλύτερες ομάδες, 
για να εντοπίσουν, να διεισδύσουν 
και να κλείσουν αυτά τα τεράστια 
κυκλώματα παραπληροφόρησης. 
Και με τις εκλογές να πλησιάζουν, 
πρέπει να το κάνουμε ΤΩΡΑ!

Το κίνημα του Avaaz αντλεί τη 
δύναμή του απ' την αλήθεια ότι 
αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ 
περισσότερα από όσα μας διχάζουν. 
Αυτή η ενότητα είναι ο μεγαλύτε-
ρος φόβος και τρόμος των τρολ – 
γι' αυτό τσόνταρε τώρα για να την 
απελευθερώσουμε και να δημιουρ-
γήσουμε τη συλλογική δύναμη που 
θα υπερασπιστεί την αλήθεια, πριν 
είναι αργά

Δεχόμαστε εισβολή
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Τεράστιο το κόστος της 
δημόσιας υγείας και 
στο περιβάλλον λόγω 

της επικίνδυνης και τοξικής 
ρύπανσης στις περιοχές του 
Αγ. στεφάνου, Άνοιξης, Κρυο-
νερίου και άλλων. Πιο συγκε-
κριμένα σην “άτυπη βιομηχα-
νική ζώνη” της περιοχής που 
περιέχει 300 περίπου βιοτε-
χνίες και βιομηχανίες, πολ-
λοι από αυτους αδειάζουν τα 
απόβλητα τους στα ρέματα και 
τα παρακλάδια τους θέτοντας 
σε άμεσο κίνδυνο την υγεία 
τον πολιτών και στο φυσικό 
περιβάλλον. 

Από τον Ιούλιο του 2018 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ως γνωστό έχει 
προβεί σε καταγγελίες άλλα 
και προτάσεις στη δημοτική 
αρχή για την καταπολέμη-
ση του φαινομένου και κατ’ 
αρχήν, ο δήμαρχος κ. Ζαμά-
νης συμφώνησε «να το τρέ-
ξει» και έπειτα «βρήκε τοίχο» 
λόγω του προϋπολογισμού 
για το έτος 2018. Όπως μας 
επισήμανε ο ίδιος μετά από 
τηλεφώνημα που του κάνα-
με, δεν έχει εκδοθεί η από-
φαση για την αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού.

Θυμίζουμε ότι η πρότα-
ση του ΠΑΚΟΕ περιλάμβανε 
την αποτύπωση των ρεμάτων 
Άνοιξης Κρυονερίου, φυσι-
κοχημικές μετρήσεις για την 
διαπίστωση της φύσης τον 
αποβλήτων, καθαρισμό των 
ρεμάτων με δημόσιο εξοπλι-
σμό η με ιδιωτικό αν χρεια-
στεί, τοποθέτηση πινακιδίων 
στα σημεία εκροών με στόχο 
την προειδοποίηση των εται-
ριών που είναι υπεύθυνες και 
τέλος εφαρμογή καθαρισμού 
πιλοτικά σε μήκος 1χλμ στα 
επείγοντα σημεία. Μοναδικό 
κόστος τα αναλώσιμα υλικά 
και η πληρωμή των τριών-
τεσσάρων μισθωτών εργα-
τών. Συνολικό κόστος έργου 
28.000 ευρώ, δαπάνη δήμου 
20.000 ευρώ και εθελοντική 
συμμετοχή ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 8.000 
ευρώ. Χρόνος υλοποίησης 
ένας μήνας με σύμβαση έργου. 

Να σημειώσουμε, η ακα-
ταλληλότητα των υδάτων και 
το κόστος της οικολογικής 

καταστροφής, διαπιστώθηκαν 
στα ιδιόκτητα πιστοποιημέ-
να χημικά – μικροβιολογικά 
εργαστήρια μας, από ειδικούς 
επιστήμονες και ότι λέμε και 
γράφουμε, έχουμε φροντίσει 
να είναι τεκμηριωμένο. 

Αυτά φυσικά όπως προ-
αναφέραμε «βρήκαν τοίχο». 
Έπειτα στείλαμε την παρα-
κάτω καταγγελία - επιστο-
λή στους βιομηχάνους που 
ρυπαίνουν και είναι υπεύ-
θυνοι για την καταστροφή 
με βάση την αρχή «ο ρυπαί-
νων πληρώνει», με καινούρια 
πρόταση η οποία περιλάμβα-
νε την καταβολή του ποσού 
των 1.000 ευρώ ανά επιχεί-
ρηση που παραδεχοταν ότι 
ρυπαίνει και επίσημα, εννο-
είτε όπως είναι φυσικό δεν 
υπήρξε καμία ανταπόκριση... 

Αναλυτικά η Επιστολή :
Προς τους: 

Αθήνα 02 / 01 / 2019
Αρ. πρωτοκόλλου: 9190 
Επιχειρηματίες - Βιομηχάνους 
Βόρειας και Ανατολικής Αττι-
κής 
Κοιν: 1. Κύριο Πέτρο Φιλίππου 
Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττι-
κής. 
2. Κύριο Διονύσιο Ζαμάνη  
Δήμαρχο Διονύσου.

Πρόσφατα εθελοντής 
εκπρόσωπος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, 
επισκέφτηκε την ευρύτερη 
περιοχή της «ΑΤΥΠΗΣ Βιο-
μηχανικής ζώνης» στις περι-
οχές Αγίου Στεφάνου, Άνοι-

ξης , Κρυονερίου όπου έχετε 
εγκαταστήσει τις επιχειρήσεις 
σας , αρκετές από τις οποίες 
διοχετεύουν παράνομα επι-
κίνδυνα τοξικά απόβλητα στο 
ρέμα του Κρυονερίου και σε 
παραρέματα αυτού, γεγονός 
που έχει ταυτοποιηθεί και 
βεβαιωθεί από συνεργείο του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε από το Ιούλιο του 
2018 και την καταγγελία αυτή 
είχαμε εγγράφως αποστεί-
λει στον Δήμαρχο και στην 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολι-
κής Αττικής (13 – 7 – 2018, 
συνημμένα ). 

Παρά το γεγονός ότι το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε (www pakoe.gr) στα 
σαράντα (40) χρόνια αγωνι-
στικής και ενεργής παρουσίας 
του (έχει 35000 μέλη - συν-
δρομητές και εκδίδει 80 σέλι-

δη εφημερίδα, καθώς επίσης 
διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποι-
ημένα χημικά – μικροβιολο-
γικά εργαστήρια) προσπαθεί 
αφενός να ευαισθητοποιήσει 
– ενημερώσει τους Έλληνες 
πολίτες και αφετέρου τεκμη-
ριωμένα να καταγγείλει την 
αδιαφορία της κρατικής μηχα-
νής και των άμεσα εμπλεκο-
μένων φορέων του Δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. 

Επειδή ισχύει διεθνώς 
αλλά και στην ΕΕ ιδιαίτερα 
η αρχή του «Aarxus» ότι ο 
«ρυπαίνων πληρώνει», γιαυ-
τό απευθυνθήκαμε καταρχήν 
στους Δήμαρχο - Αντιπεριφε-
ρειάρχη οι οποίοι καταρχήν 
συμφώνησαν στην πρότα-
ση που τους υποβάλαμε τον 
Αύγουστο του 2018, με την 

διαφορά ότι μας παρέπεμ-
ψαν στο …. μέλλον, επειδή 
δεν είχε ενταχθεί το έργο της 
πρότασης μας στον προϋπο-
λογισμό τους, που για μας θα 
ήταν πρώτιστο καθήκον τους. 

Επίσης μας προκαλεί εντύ-
πωση το γεγονός ότι αρκετοί 
από εσάς όχι μόνο δεν παρέ-
λαβαν την επιστολή που σας 
παραδώσαμε μαζί με ένα πακέ-
το των εφημερίδων του 2018 
«ΔΩΡΕΑΝ», αλλά οι εκφράσεις 
μερικών ήταν προσβλητικές. 

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ 
ΛΟΙΠΟΝ

1. Θεωρείτε «τσιφλίκι» σας 
τα ρέματα και τα παραρέμ-
ματα της Ελληνικής γης που 
ανεξέλεγκτα και ανενόχλη-
τα ρίχνετε τα απόβλητα σας; 

2. Έχετε ποτέ ελεγχθεί από 
τους επιθεωρητές περιβάλλο-
ντος του ΥΠΕΝ για τα από-
βλητα της παραγωγικής σας 
διαδικασίας και τους νομο-
θετημένους αποδεκτές τους; 

3. Έχετε προτείνει συνερ-
γασία στους φορείς του Δημο-
σίου για την αποκατάσταση 
της ζημιάς που δυστυχώς 
συνεχώς προξενείτε χωρίς 
σταγόνα ντροπής γιαυτά; 

4. Επικαλείστε συνεχώς 
ότι δίνετε αρκετά χρήματα 
στο Δήμο για την ποιότητα 
της ζωής των πολιτών αφενός 
για τον χώρο που δηλώνατε 
για χρόνια …… υποδεκαπλά-
σιο από αυτόν που κατέχετε 
και αφετέρου για τα απόβλητα 
σας, που είναι πολλαπλάσια 
των κατοίκων της περιοχής 
και την μη απόρριψη τους σε 
χωροθετημένο αποδέκτη από 
την περιφέρεια;

Επειδή το θέμα της απόρρι-
ψης σε αποδέκτη μη εγκεκρι-
μένο επικίνδυνων αποβλήτων 
είναι ποινικό κακουργηματι-
κού χαρακτήρα αδίκημα και 
επειδή τα όρια της αδιαφορί-
ας των εμπλεκόμενων φορέ-
ων έχουν ξεπεραστεί και επει-
δή με την πρωτοβουλία αυτή 
ως εθελοντές ζητάμε αφενός 
από την πολιτεία και αφετέ-
ρου από εσάς να συμμετέχε-
τε ενεργά στην προσπάθεια 
μας αυτή, - δηλαδή να απο-

Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 
πλημμυρίζουν την Αθήνα 

Αυτοσχέδια κατασκευή, παράλληλα με το ρέμα) 
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κατασταθεί η ζημιά που έχε-
τε προξενήσει – γιαυτό σας 
απευθύναμε την προαναφε-
ρόμενη επιστολή (συνημμέ-
νη) ούτως ώστε με το 30 % 
της δικής μας οικονομικής 
συμμετοχής – που δεν ρυπαί-
νουμε- και της δική σας συμ-
μετοχής καταμερίζοντας την 
ισόποσα σε 1000 Ευρώ ανά 
επιχείρηση, ώστε να αποκα-
τασταθεί η ζημιά αφενός με 
τον καθαρισμό του ρέματος 
και των παραρεμάτων, ώστε 
να μην είναι υποχρεωμένοι οι 
κάτοικοι να αντιμετωπίσουν 
την επερχόμενη κλιματική 
αλλαγή εξαιτίας της αδιαφο-
ρίας της πολιτείας και εσάς 
– όσοι ουσιαστικά ρυπαίνετε 
- και του εφιάλτη των πλημμυ-
ρικών και άλλων «δήθεν» φυσι-
κών φαινομένων. Τα «φυσικά 
καταστροφικά καιρικά φαι-
νόμενα» δημιουργείτε εσείς 
με τις παράνομες συνδέσεις 
και απορρίψεις κάθε είδους 
επικίνδυνων αποβλήτων των 
παραγωγικών σας κερδοσκο-
πικών επιχειρήσεων.

Είναι η τελευταία φορά 
που ζητάμε να συμμετέχετε 
σε δράσεις απορρύπανσης 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε και εάν πιστεύ-
ετε ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε που λει-
τουργεί 40 χρόνια, δεν μπορεί 
να υλοποιήσει τις προαναφε-
ρόμενες δράσεις για να απο-
ζημιώσει τις παράνομες πρά-
ξεις σας, - ΣΑΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ 
περιθώριο - για την απόφαση 
σας ένα μήνα ώστε να μπορεί-
τε και μόνοι σας να αποκατα-
στήσετε τις ζημιές που προ-
καλείτε συνεχώς στο φυσικό 
μας περιβάλλον.

Μετά από αυτό θα ανα-
γκαστούμε να απευθυνθούμε 
στον Εισαγγελέα τον Αρειού 
Πάγου, ώστε να επιβάλει αφε-
νός το ανάλογο πρόστιμο και 
τις ποινικές κυρώσεις στους 
αποδεδειγμένα παρανομού-
ντες και αφετέρου να επιβά-
λει την αποκατάσταση της 
ζημιάς.  Περιμένουμε άμεσα 
σχόλια και την απάντηση σας 
ουτως ώστε να αντιληφθού-
με κατά πόσο έχετε κάποιες 
…… οικολογικές ευαισθησίες. . 

Αντί οι ρυπαντές βιομή-
χανοι να επιβραβεύσουν 
και να βοηθήσουν την προ-
σπάθεια του ΠΑΚΟΕ, μας 
έστειλαν την παρακάτω 
επιστολή. 

Διαπιστώσαμε από την 
επιστολή που πήραμε ότι οι 
κύριου αυτοί που ρυπαίνουν, 
θεωρούν τσιφλίκια τους τα 
ρέματα και τα παρακλάδια 
τους που ανήκουν αποκλει-
στικά και μονό στον Ελληνι-
κό Λαό.

Για αυτό επειδή τον έλεγχο 
και την προστασία των ρεμά-
των την έχει η περιφέρεια 
Αττικής, με την προηγούμενη 
επιστολή μας (2/12019) απευ-
θυνθήκαμε και στον αρμόδιο 
Περιφερειάρχη Κ. Φιλίππου 
ούτως ώστε να πάρει τα κατάλ-
ληλα μέτρα και να επιβάλει τις 
νόμιμες ποινές στους ρυπα-
ντές βιομήχανους. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα 
καμιά απάντηση δεν πήρα-
με παρά μονό από τους βιο-
μήχανους, που με περίσσιο 
θράσος επιμένουν ότι μεγά-
λες βιομηχανίες τροφίμων 
και άλλων ειδών, έχουν το 
δικαίωμα να εγκατασταθούν 
και να παράγουν επικίνδυ-
να τοξικά απόβλητα και στο 
τέλος να ψεύδονται ασυστό-
λως ότι τα αρμόδια κρατι-
κά όργανα πραγματοποιούν 
έλεγχους συστηματικούς και 
ανελλιπείς.

Για όλα αυτά κύριοι Βιο-
μήχανοι, το λόγο έχει πλέον 
η Δικαιοσύνη και ο Άρειος 
Πάγος που απευθυνθήκαμε 
ούτος ώστε να διαπιστωθούν 
οι εγκληματικές ενέργειες που 
υπόκεινται στην άτυπη βιο-
μηχανική ζώνη και ελπίζου-
με η δικαιοσύνη να σταθεί 

στου ύψος της και να τιμω-
ρήσει παραδειγματικά τους 
ρυπαντές ούτος ώστε τα παι-
διά μας να ζήσουν σε καθα-
ρότερο περιβάλλον ως ευνο-
μούμενο κράτος. 

Σε αυτούς που προαναφέ-
ραμε, απαντάμε με την παρα-
κάτω επιστολή και την καταγ-
γελία στον Άρειο Πάγο.:

Αθήνα.:29/1/2019
Aρ.Πρωτ.:9228
Προς τον Σ.Ε.Β.Α. 
Υπόψη κυρίου Δημήτρη 

Μανδάλακα
Προέδρου του ΔΣ 
ΚOIN. 1: Κύριο Πέτρο 

Φιλίππου 
Αντιπεριφερειάρχη Αν. 

Αττικής. 
2. Κύριο Διονύσιο Ζαμάνη 
Κύριε Μανδάλακα
Σε απάντηση του από 

14/1/2019 / Αρ.Πρωτο.:19 
εγγράφου που μας στείλατε 
σας γνωρίζουμε τα εξής.

1. Το ΠΑΚΟΕ (WWW.
PAKOE.GR) εδώ και σαρά-
ντα (40) χρόνια ασχολείται 
με την προστασία του περι-
βάλλοντος και του καταναλω-
τή έχοντας σαν βασικό του 
σκοπό την τεκμηρίωση των 
στοιχείων τα οποία παραθέ-
τει στην πολιτεια αλλα και 
στην πολιτεία αλλά και σε 
όσους νομίζουν ότι έχουν το 
δικαίωμα να ρυπαίνουν και 
να καταστρέφουν το φυσικό 
περιβάλλον της χώρας μας, 
γιατί όπως πρέπει να γνω-
ρίζετε τον «ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ» 

τον δανειστήκαμε από τις 
προηγούμενες γενιές για να 
τον παραδώσουμε και στις 
επόμενες. 

Τα στοιχείa αυτά προ-
κύπτουν: 

α) Από μετρήσεις και ανα-
λύσεις στα ιδιόκτητα μικροβι-
ολογικά και χημικά – πιστο-
ποιημένα εργαστήρια του.

Β) Από την επιτόπια έρευ-
να, φωτογράφιση και τεκμηρί-
ωση τον στοιχείων της καταγ-
γελίας που δεχτήκαμε και της 
καταστροφής που έχει υπο-
στεί το οικοσύστημα. 

Με βάση τα παραπάνω 
απαντάμε τα εξής.

Εμείς δεν συμμετέχουμε σε 
δράσεις «βιτρίνας» απλώς για 
να λύσουμε κάποια προβλήμα-
τα η θέματα, είτε της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είτε της κυβερ-
νήσεως για το «Θεαθήναι». 
Δεν παρατίθεται στη δράση 
που επικαλείστε η κάθαρση 
των ρεμάτων που είσθε καθ’ 
ολοκλήρου υπεύθυνοι

1. Για την άτυπη βιομη-
χανική ζώνη που συζητάμε 
και εσείς έχετε την εντύπω-
ση ότι είναι ανακριβές αυτό 
που γράψαμε, μιλήσαμε με την 
περιφέρεια και τον δήμαρχο 
και επιβεβαίωσε ακριβώς το 
άτυπο της ζώνης που εσείς 
παράνομα κατέχετε.

2 Στις συνημμένες φωτο-
γραφίες που σας στέλνουμε 
και τις μετρήσεις που έχετε 
πάρει τον Ιούλιο του 2018 
και έχουμε αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα, διαπιστώνεται 
ότι τα απόβλητα που τρέχουν 
ανενόχλητα σε όλα τα ρέμα-
τα και παραρέματα του Κρυ-
ονερίου, βρίθουν κολοβακτη-
ρίδιων, επικινδύνων για τη 
δημόσια υγεία

3. Σας γνωρίζουμε, επει-
δή όλη αυτή η ιστορία με τα 
τεκμηριωμένα στοιχεία τα 
οποία έχουμε, πήρε το δρόμο 
της δικαιοσύνης στον Άρειο 
Πάγο, φροντίστε τις μπού-
κες των εργοστασίων που 
«ρυπαίνουν», γιατί και στο 
γράμμα που σας στείλαμε στις 
2/1/2019 αναφερόμαστε μόνο 
σε αυτούς που ρυπαίνουν, όχι 
σε αυτούς που δε ρυπαίνουν 
και το λέμε σαφώς, εάν νομί-
ζετε ότι από τις βιομηχανί-
ες που εσείς έχετε γύρω σας 
και είναι στην ομάδα σας και 
μέλη του συνδέσμου σας, δεν 
ρυπαίνουν, τότε αυτό θα απο-
δειχτεί δικαστικά πλέον από 
τους εισαγγελείς οι οποίοι θα 

Τα τοξικά απόβλητα αποβάλλονται σε ρέμα, ακόμα 
και στο δρόμο
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παρέμβουν 
 Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης  
Χριστοδουλάκης 
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ…  
ΑΓΡΟΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ

Η κ. Αρετή, κάτοικος Άγι-
ου στεφάνου, αν και χρόνια 
δημότης δεν είχε αντιληφθεί 
το θέμα και αφού της έγινε η 
σχετική ενημέρωση δήλωσε 
χαρακτηριστικά. “Δεν γνώρι-
ζα το θέμα αλλά ο Δήμος πρέ-
πει να ενδιαφερθεί γιατί για 
το περιβάλλον και την υγεία, 
είναι πολύ κακό, η γνώμη μου 
πρέπει ο δήμαρχος να μερι-
μνήσει ώστε η κατάσταση να 
βελτιωθει.

To ΠΑΚΟΕ μίλησε με διάφο-
ρους κατοίκους γενικότερα της 
περιοχής, η πλειοψηφία των 
οποίων δεν γνώριζε το θέμα η 
δεν ήταν σίγουροι. Αυτό συμ-
βαίνει διότι οι «μπούκες» από 
τις βιομηχανίες, έχουν φροντί-
σει να αδειάζουν σε ρέματα 
που δεν έχουν άνετη οπτική 
πρόσβαση από τις κατοικίες 
η και ακόμα παράλληλα με 
το δρόμο, τραβώντας σωλη-
νώσεις μακριά από τις βιομη-
χανίες, έτσι ώστε να μην είναι 
ευδιάκριτο από πού έρχεται το 
απόβλητο. 

Ένας άλλος δημότης για 
την πρόταση μας στο θέμα. 
«Συμφωνώ εννοείται με την 
πρόταση σας στο δήμο για 
τον καθαρισμό των ρεμάτων».

Μια ακόμα παράμετρος 
που δεν γνωρίζουν οι κάτοι-
κοι αλλά τους έγινε σχετική 
ενημέρωση με στοιχεία, είναι 
ότι στο άμεσο μέλλον αν συνε-
χίσει αυτή η κατάσταση, θα 
έχουν να αντιμετωπίσουν μια 
επερχόμενη κλιματική αλλαγή 
εξαιτίας της αδιαφορίας της 
πολιτείας αλλά και τον βιο-
μηχάνων που ρυπαίνουν τα 
ρέματα, καταστροφικές πλη-
μύρες αλλά και (όχι και τόσο) 
φυσικά φαινόμενα. 

Πρέπει λοιπόν να δοθεί 
άμεσα μια λύση διότι κάποια 
στιγμή η καταστροφή που θα 
έχει υποστεί το περιβάλλον θα 
είναι ανυπολόγιστη και μη ανα-
στρέψιμη, συν του ότι κινδυ-
νεύει άμεσα η δημόσια υγεία 
των ανθρώπων της περιοχής. 

Σημείο αποβολής αποβλήτων, στην έξοδο της Εθνι-
κής οδού Αγ. Στεφάνου. Εμφανής η μόλυνση των ρεμάτων

Μολυσμένα ρέματα και παραρέματα

Δειγματηψία υδάτων
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Σαπουνάδα που προκαλείται από τα τοξικά απόβλητα

Ρύπανση της περιοχής από πλαστικά σκουπίδια Πινακίδα «μαϊμού» αποπροσανατολίζει τον κόσμο

Συλλογή δειγμάτων και μετρήσεις στα προβληματικά σημεία



#105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ / 11

Αρ.Πρωτ.:9224
Προς τους 
1)Προϊστάμενους των Γραφείων 
Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαί-
δευσης
2) Διευθυντές Σχολείων ως η 
συνημμένη 
κατάσταση αποδεκτών
3) Διευθυντές όλων των Ιδιωτι-
κών Εκπαιδευτήριων 
 

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

οι/ες Διευθυντές/τριες,
Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία 

που επιδεικνύει αντιμετωπίζοντας 
με υπομονή όλο το καταστροφικό μας 
μένος αναπτύσσοντας αυτόνομα μηχα-
νισμούς αυτοκάθαρσης, έχει φτάσει 
σε σημεία που η ανθρώπινη παρέμβα-
ση χρειάζεται πλέον όχι για να κατα-
στρέψει (όπως μέχρι τώρα) αλλά για 
να διορθώσει την ήδη επιβαρυμένη κατά-
σταση. Ο μοναδικός τρόπος να δημι-
ουργήσουμε μια κοινωνία με πολί-
τες που να προβληματίζονται, και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες προστα-
σίας και αναβάθμισης του φυσικού 
περιβάλλοντος, είναι η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ιδιαίτερα των 
νεαρότερων ατόμων. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης, το ΠΑΚΟΕ,δια-
θέτοντας υποδομή και εμπειρία 38 
ετών, και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 
Γ2/7115/11-11-1992 και Γ2/6828/21-
02-1996 αποφάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας, με τις οποίες δίδεται έγκρι-
ση στο ΠΑΚΟΕ για τη διεξαγωγή Οικο-
λογικών Εκδρομών στα σχολεία, σας 
προτείνει συνεργασία και ενημέρω-
ση από την πλευρά σας, των Διευ-
θυντών των σχολείων, για την διεξα-
γωγή εκπαιδευτικών οικολογικών 
εκδρομώνσύμφωνα με το συνημμένο 
πρόγραμμα. Απώτερος σκοπός των 
εκδρομών αυτών είναι να 

διαμορφώσει τους σημερινούς 
μαθητές περιβαλλοντικά υπεύθυνους, 
τους αυριανούς πολίτες ικανούς να 
συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και 
υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. 
Ειδικότερα, επιθυμούμε την εκπαί-
δευση για το περιβάλλον, την εκπαί-
δευση μέσα από το περιβάλλον, και 
την εκπαίδευση για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση μέσα 
από παραδείγματα ρύπανσης και 
καταστροφής του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε 
για το ότι, όλες οι εκδρομές (ακολου-

θεί συνημμένο αναλυτικό πρόγραμ-
μα), περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Προβολή PowerPoint‘video’-
ντοκιμαντέρ σε αίθουσα του σχο-
λείου, πριν από την προγραμματι-
σμένη επίσκεψη, με θέμα σχετικό με 
την εκδρομή που θα πραγματοποιη-
θεί. Δωρεάν προσφοράτου ΠΑΚΟΕ.

Διανομή στα παιδιά σημειώσεων 
σχετικών με την εκδρομή, και τετρα-
δίων από ανακυκλωμένο χαρτί, εφη-
μερίδας του ΠΑΚΟΕ, μπλουζάκι.

Στον τόπο της επίσκεψης παρου-
σίαση σχετική με το θέμα της εκδρο-
μής και τον τόπο της επίσκεψης από 
ειδικούς επιστήμονες (περιβαλλο-
ντολόγους, βιολόγους, δασολόγους, 
δασοπόνους). 

Δωρεάν προσφορά  
του ΠΑΚΟΕ

• Διανομή βιολογικών σάντουιτς
• Δενδροφύτευση (προαιρετική) 

και μετά από προηγούμενη συνεν-
νόηση με τα φυτώρια.

Το κόστος είναι 7,5 ευρώ / μαθη-
τή. Αυτό αναλύεται ως εξής:
α. Βιολογικό σάντουιτς 1.50 €
β. Μπλουζάκι του ΠΑΚΟΕ 2.00 €
γ. 1 εφημερίδα των 80 σελίδων 1,50 €
δ. Σημειώσεις  1.50 €
ε. Τετράδιοαπό ανακυκλωμένο 1.00 €

Το ενδιαφέρον για την διεξαγωγή 
οποιασδήποτε εκδρομής θα πρέπει 

να δηλώνεται τουλάχιστον δεκαπέ-
ντε ημέρες πριν την πραγματοποί-
ησή της. Η δήλωση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος συμμετοχής θα γίνεται με 
αποστολή Fax στην Γραμματεία του 
ΠΑΚΟΕ (Fax: 210-

8100802, ή 210-8101609), με ταυ-
τόχρονη καταβολή στον λογαριασμό 
του ΠΑΚΟΕ του 50% του συνολικού 
κόστους. (Για οποιαδήποτε πρόσθε-
τη πληροφορία επικοινωνήστε στην 
Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ, τηλ.: 210-
8100805).Το μικρότερο σε μέγεθος 
τμήμα πρέπει να είναι 30 άτομα, τα 
δε έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους 
μαθητές. 

Μετά το τέλος των εκδρομών, οι 
μαθητές γράφουν 

εκθέσεις με τις εντυπώσεις τους. Ο 
μαθητής με την καλύτερη έκθεση βρα-
βεύεται με δωρεάν εκδρομή μίας βδο-
μάδας σε οικο-camping, στην Ιταλία. 

 Περιμένουμε τη δική σας ανταπό-
κριση με βάση τις οικολογικές ευαι-
σθησίες που πιστεύουμε ότι διαθέτετε

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης  

Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φύση, παρά τη γενναιοδωρία 

που επιδεικνύει, αντιμετωπίζοντας 
όλο το καταστροφικό μας μένος και 
με υπομονή αναπτύσσει αυτόνομα 
μηχανισμούς αυτοκάθαρσης, έχει 
φτάσει σε σημεία που η ανθρώπι-
νη παρέμβαση χρειάζεται όχι για να 
καταστρέψει (όπως μέχρι τώρα) αλλά 
για να διορθώσει την επιβαρυμένη-
πλέον κατάσταση. Η ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείο 
της καθημερινότητάς μας πρέπει να 
αποτελέσει βασικό άξονα πολιτικής 
και προώθησης των θεμάτων αυτών.

Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητο 
πλέον το γεγονός της επιτακτικής ανά-
γκης της ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών σε θέματα προ-
στασίας και ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι πολίτες – και ιδι-
αίτερα τα νεαρότερα άτομα – πρέπει 
να μάθουν να ενδιαφέρονται, να προ-
βληματίζονται, να ανησυχούν για την 
κατάσταση του περιβάλλοντος και να 
συνδυάζουν την ανησυχία τους αυτή 
με πρόσθετη έντονη ανησυχία για 
την ποιότητα της ζωής. Είναι ζωτικής 
σημασίας το να συνειδητοποιήσουν ότι 
το Περιβάλλον, ο Άνθρωπος, η Επιστή-
μη, η Τεχνολογία και ο Πολιτισμός είναι 

Εκπαιδευτείτε οικολογικά
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έννοιες και όχι προβλήματα, και μάλιστα 
έννοιες αλληλένδετες, οι οποίες δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Η 
σύνδεση τους σε επίπεδο λήψης απο-
φάσεων αλλά και δράσεων, καθώς και 
η θετική αντιμετώπιση είναι αυτή που 
θα φέρει τα επιθυμητά προφανή απο-
τελέσματα, που δεν είναι άλλα από 
την λύση στα απλά και καθημερινά 
θέματα της ρύπανσης, των αποβλή-
των, της υδατικής διαχείρισης, των 
κλιματικών αλλαγών, της βιοποικιλό-
τητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των 
μεταλλαγμένων κ.ά.

Ο μοναδικός τρόπος να δημιουρ-
γήσουμε μια κοινωνία με πολίτες που 
να συμμετέχουν στις διαδικασίες προ-
στασίας και αναβάθμισης του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση. Οι παρακάτω αναφε-
ρόμενες εκπαιδευτικές οικολογικές 
εκδρομές θα πραγματοποιηθούν στα 
πλαίσια της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

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

Περιλαμβάνει απλές και σύνθετες 
δραστηριότητες και απαιτεί την ενεργη-
τική συμμετοχή των μαθητών (ατομική, 
εταιρική, ομαδική εργασία). Σχεδιάζεται 
από ομάδα ειδικών (επιστήμονες δια-
φόρων ειδικοτήτων) και προσανατο-
λίζεται στην έρευνα και τη λύση ενός 
περιβαλλοντικού προβλήματος λαμβά-
νοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών, τις σχετικές εμπειρίες και 
γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατό-
τητες που προσφέρονται για έρευνα 
μέσα και έξω από το σχολείο. 

Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών 
οικολογικών εκδρομών είναι να δια-
πλάσει τους σημερινούς μαθητές, τους 
αυριανούς πολίτες, περιβαλλοντικά 
υπεύθυνους, ικανούς να συγκροτή-
σουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυ-
νότητα απέναντι στη φύση. Ειδικότε-
ρα, επιθυμούμε την εκπαίδευση για 
το περιβάλλον, την εκπαίδευση μέσα 
από το περιβάλλον, και την εκπαίδευ-
ση για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι ‘περιβάλλον’ δεν είναι μόνο το 
φυσικό (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, 
οικοσυστήματα, κλπ.). Είναι το τεχνι-
κό ιστορικό περιβάλλον (αρχιτεκτο-
νική χώρων, οικισμοί, τεχνικά έργα, 
κλπ.), το ιστορικό περιβάλλον (ιστορία 
τόπων, δραστηριοτήτων, κλπ.) και το 
κοινωνικό περιβάλλον (χωροταξική 
οργάνωση, οικονομία, κλπ.).

Ποίοιείναιοιστόχοι;
Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσι-

κό και κοινωνικό περιβάλλον και να 
συνειδητοποιήσουν τη σχέση του 
ανθρώπου με αυτό.

Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
περιβάλλοντος και να νιώσουν πως 
ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να το 
καταστρέφει.

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

Πως υλοποιούνται οι στόχοι;
Μέσα από σύγχρονεςπαιδαγωγικές 

και μαθητοκεντρικέςμεθόδους.
Με άλλα λόγια, μέσω των εκπαι-

δευτικών αυτών οικολογικών εκδρο-
μών αποσκοπούμε στο να βοηθή-
σουμε τους μαθητές, μέσα από την 
επικοινωνία και τη συνεργασία με 
ειδήμονες επί 

περιβαλλοντικών θεμάτων να επα-
νεξετάσουν και να ανακαλύψουν ξανά, 
την ποικιλότητα και τη σημασία του 
κοντινού τους περιβάλλοντος (ανθρώ-
πινου και φυσικού) και αποτολμώντας 
ευφάνταστους συνδυασμούς να τους 
δοθεί η ευκαιρία να αποτυπώσουν τα 
στοιχεία που διαθέτουν σε έργα που 
αποσκοπούν στην ανάδειξη και προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Οι εκπαιδευτικές οικολογικές 
εκδρομέςδιακρίνονται σε δύο Κύκλους 
(Α και Β). Ο Κύκλος Α΄ αφορά τη «Λει-
τουργία των οικοσυστημάτων», και ο 
Κύκλος Β΄ το «Πώς να ζήσουμε καλύ-
τερα στην Πόλη».

Αναλυτικότερα:
ΚΥΚΛΟΣ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Ι: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Τοεκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-

λαμβάνει:
Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με 

τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.
Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό με 

ταυτόχρονη ενημέρωση και διεξαγω-
γή δραστηριοτήτων από επιστήμονες 
ειδικούς, με στόχο την εξοικείωση 
των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:

• του οικοσυστήματος (προκει-
μένου να αντιληφθούν τη δομή, τη 
λειτουργία του, τη σχέση του με τον 
άνθρωπο και τη σημασία αυτού για 
την ποιότητα της ζωής), 

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

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

Προστατευμένων Περιοχών (ποιος 
ο λόγος ανακήρυξης μιας περιοχής 
ως «Εθνικός Δρυμός» ή ως «Προστα-
τευόμενη περιοχή», πόσες και ποιες 
υπάρχουν στην Ελλάδα), 

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

• τηςΧλωρίδας, 
• τηςΠανίδας, 
• των σπανίων και απειλουμένων 

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

• του δάσους (γνωριμία με το δάσος, 
κατανομή της δασικής βλάστησης 
στον Ελλαδικό χώρο, υποβάθμιση 
του δασικού οικοσυστήματος από 
φυσικές αιτίες και από ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, η αξία του δάσους για 
τον άνθρωπο, απειλές που αντιμε-
τωπίζει, τρόποι προστασίας αυτού). 

ΘΕΜΑΙΙ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑ-
ΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΡΥΜΟ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ)

Τοεκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τον Εθνικό Δρυμό του 
Σουνίου, τα θαλάσσια οικοσυστήμα-
τα και την παράκτια ζώνη.

Περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό του 
Σουνίου με ταυτόχρονη ενημέρωση 
και διεξαγωγή δραστηριοτήτων (ανα-
λύσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα με 
ΚΙΤ διαφόρων χημικών παραμέτρων) 
από ειδικούς επιστήμονες, με στόχο 
την εξοικείωση των παιδιών με έννοι-
ες όπως αυτή:

• του οικοσυστήματος (να αντι-
ληφθούν τη δομή, τη λειτουργία του, 
τη σχέση του με τον άνθρωπο και 
την σημασία αυτού για την ποιότη-
τα της ζωής), 

• της παράκτιας ζώνης (το πώς 
αυτή ορίζεται, τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά της, τις συνθήκες 
ζωής που επικρατούν σε αυτήν και 
του οργανισμούς που υπάρχουν σε 
αυτήν, το ρόλο της στην αλυσίδα της 
ζωής, τη σημασία της για την Ελλά-
δα, την αξία αυτής σε ότι αφορά στον 
τουρισμό),

• της ρύπανσης (και ειδικότερα 
των πηγών ρύπανσης της παράκτι-
ας ζώνης καθώς και των συνεπειών 
αυτής στην ποιότητα ζωής),

• των προστατευμένων παράκτι-
ων περιοχών (ποιες παράκτιες περι-
οχές ορίζονται ως προστατευόμενες, 
πού απαντούν στην Ελλάδα, για ποιο 
λόγο τις προστατεύουμε – πολιτιστι-
κή κληρονομιά).

ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ (ΟΔΟΙΠΟΡΙ-
ΚΟ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΧΑΪ-
ΔΑΡΊΟΥ).

Ο «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και 
Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» είναι ο 
μεγαλύτερος Βοτανικός Κήπος της 
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χώρας μας αλλά και ολόκληρης της 
Ανατολικής Μεσογείου. Ο Κήπος 
αυτός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιω-
τικού Δικαίου. Ιδρύθηκε, το 1951, με 
βάση το κληροδότημα του Αλεξάν-
δρου Ν. Διομήδους.

Ο Κήπος, εκτός από τον υψηλό 
βαθμό ποικιλότητας της αυτοφυούς 
και καλλιεργούμενης χλωρίδας, απο-
τελεί και ένα ιδανικό φυσικό κατα-
φύγιο της πανίδας, επειδή το οικο-
σύστημα, προστατευμένο από τις 
δυσμενείς ανθρώπινες επεμβάσεις, 
παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας 
ενός πλήρους και αδιατάρακτου τρο-
φικού πλέγματος. 

Τοεκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τον Βοτανικό κήπο Χαϊ-
δαρίου. 

Περιήγηση στον Βοτανικό κήπο 
Χαϊδαρίου με ταυτόχρονη ενημέρω-
ση και διεξαγωγή δραστηριοτήτωνμε 
στόχο την εξοικείωση των παιδιών με 
έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους 
στοιχεία όπως:

Δενδρώνας: Θα προσεγγίσουμε 
τους τρόπους ταξινόμησης των δεν-
δρώνων βάση τωνχαρακτηριστικών 
τους και των ιδιοτήτων του μικρο-
κλίματος όπου εμπεριέχονται.

Θερμοκήπιο: Θα εξηγήσουμε 
τι εξυπηρετεί και με ποιόν τρόπο 
ένα θερμοκήπιο. Θα αναλύσουμε 
τις σύγχρονες τεχνολογίες κλει-
στών καλλιεργειών και τις δυνα-
τότητές τους.

Ανθώνας: Θα αναπτύξουμε τα 
χαρακτηριστικά ενός ανθώνα, τις ιδι-
ότητες του καθώς και τις εφαρμογές 
του στη σύγχρονη κοινωνία. 

Φαρμακευτικά φυτά: Θα ανα-
φερθούμε σε κατηγορίες φαρμακευτι-
κών φυτών, στις ιδιότητές τους, στους 
τρόπους εξαγωγής των φαρμακευτι-
κών ουσιών και στην ανάγκη τους 
στην κοινωνία. 

Οικονομικά φυτά: Θα εξηγήσου-
με την έννοια οικονομικά φυτά και 
πως συγκαταλέγονται σε αυτήν την 
κατηγορία καθώς και τις εφαρμογές 
τους στη σύγχρονη κοινωνία.

ΚΥΚΛΟΣ Β΄: ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥ-
ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ Ι: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
(ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

Ή ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
– ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ)

Τοεκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με τον κύκλο του νερού στα 
λειτουργικά ελληνικά οικοσυστήματα

Επίσκεψη στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Γαλά-
τσι) ή στη λίμνη του Μαραθώνα με 
ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς 
επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση 
των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:

• των φυσικών πόρων και της 
αξίας τους για τον άνθρωπο,

• του νερού (ως πηγή ζωής – ο 
κύκλος του νερού),

• της ρύπανσης (και ειδικότερα 
της ρύπανσης των επιφανειακών 
υδάτων και των πηγών αυτής),

• της νομοθεσίας που υπάρχει για 
την προστασία των επιφανειακών 
υδάτων από τη ρύπανση,

• των παραμέτρων που εξετάζου-
με για να ελέγξουμε την ποιότητα και 
την καταλληλότητα των επιφανεια-
κών υδάτων,

• της κατανάλωσης του νερού 
και προτάσεων για την εξοικονόμη-
ση αυτού (αναφορά στην λειψυδρία 
και στα μέτρα αντιμετώπισής της).

 ΘΕΜΑΙΙ: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ / ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ α) ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕ-
ΡΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΕΜΑΚ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ του ΕΣΔΚΝΑ

 β) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

 γ) ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)

Τοεκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

Προβολή παρουσίασης PowerPoint 
σχετικής με το παγκόσμιο πρόβλημα 
παραγωγής – μεταφοράς – διάθεσης 
και διαχείρισης των σκουπιδιών

Επίσκεψη στη χωματερή των Άνω 
Λιοσίων, καθώς και σε μία χαρτοβι-
ομηχανία (ανακύκλωση χαρτιού), με 
ταυτόχρονη ενημέρωση από ειδικούς 
επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωση 
των παιδιών με έννοιες όπως αυτή:

των απορριμμάτων (παγκόσμιο 
πρόβλημα παραγωγής, μεταφοράς, 
τρόπων διάθεσης, διαχείρισης),

της ανακύκλωσης (παρακολού-
θηση του δικτύου ανακύκλωσης στον 
δήμο Παλαιού Ψυχικού, ενημέρω-

ση περί της διαδικασίας, για το κατά 
πόσο εφαρμόζεται στην Ελλάδα και αν 
αποδίδει), της ανακύκλωσης χαρτιού 
(παρακολούθηση του δικτύου ανακύ-
κλωσης χαρτιού σε κάποια χαρτοβι-
ομηχανία)

ΘΕΜΑ ΙΙΙ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤ-
ΤΑΛΕΙΑΣ

Τοεκπαιδευτικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:

Προβολή παρουσίασης Power 
Pointσχετικής με τους βιολογικούς 
καθαρισμούς λυμάτων και τον κύκλο 
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Επίσκεψη στο χώρο του ΚΕΛ Κερα-
τσινίου προκειμένου οι μαθητές:

• να γνωρίσουν από κοντά όλα τα 
στάδια βιολογικού καθαρισμού των 
αστικών καιβιομηχανικών λυμάτων 
και μεθόδους επεξεργασίας αυτών

• να αντιληφθούν την σπουδαιό-
τητα ύπαρξης ενός βιολογικού καθα-
ρισμού για το περιβάλλον και την ποι-
ότητα ζωής των ανθρώπων

• να αντιληφθούν το μέγεθος της 
ρύπανσης που προκαλούν τα βιομη-
χανικά και αστικά λύματακαι τις βλα-
βερές επιδράσεις αυτών στα φυσικά 
οικοσυστήματα

• Διανομή έντυπου εκπαιδευτικού 
σχετικά με τους αστικούς βιολογικούς 
καθαρισμούς επεξεργασίας λυμάτων, 
τα αστικά απόβλητα και την περιβαλ-
λοντική μόλυνση, τη σύγχρονη τεχνο-
λογία επεξεργασίας λυμάτων κ.α .

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

. . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. / . . . . . .  / . . . . . . 
               (Τόπος, ημερομηνία)

Προς το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ, 

Το  Σχολείο του Δήμου ,  του Νομού , επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική οικολογική εκδρομή 

του  Κύκλου, με θέμα  που διοργανώνει το ΠΑΚΟΕ. Αναφερόμαστε σε 

σύνολο  μαθητών, και στη χρονική περίοδο από  έως  .

 Ο/  η Διευθυντής/τρια του Σχολείου
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Αθήνα:02/01/2019
Αρ. Πρωτ: 9193
Προς τον 
Κύριο Ιωάννη Μπενίση 
Δ/νοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
Κύριε Μπενίση

Κατ΄αρχήν δεχθείτε τις εγκάρδι-
ες ευχές μας για τη νέα χρονιά, να 
είστε υγιής, χαρούμενος και δυνα-
τός ώστε ν΄ αντιμετωπίσετε τις και-
νούργιες προκλήσεις στον ευαίσθητο 
τομέα της Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
που ηγείστε.

Στην συνέχεια όπως γνωρίζετε 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που 
σας είχαμε επισημάνει όπως:

1. Ο Σαρανταπόταμος,δίπλα στη 
Χαλυβουργική,που ακόμη παραμένει 
–παρά την προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ-
σε κατάσταση σήψης καθώς και έντο-
νης και επικίνδυνης ρύπανσης. Όταν 
πριν δύο χρόνια σας είχαμε κάνει 
πρόταση καθαρισμού του, όπως και 

στον τότε Υπουργό κ. Κουρουμπλή, και 
η απάντησή σας ήταν αρνητική για 
την οικονομική σας συμμετοχή στον 
καθαρισμό του- γιατί σας είχαμε επι-
σημάνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν 
ανθρώπινα πτώματα κάτω στα φερτά 
της Μάνδρας σαυτόν. Τώρα που ανα-
καλύφθηκαν ακόμη δύο σκελετοί τί 
έχετε να πείτε; Γιαυτό ζητάμε άμεσα 
την οικονομική σας συμμετοχή στον 
προαναφερόμενο εγχείρημαέλεγχο που 
προγραμματίζουμε για τον Μάρτιο.

2. Τα ρέματα του Κρυονερίου και 
τα παραρέματά τους που αποχετεύ-
ουν πολλές Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες 
της ΄Ατυπης Βιομηχανικής Ζώνης 
του Δήμου Διονύσου, επιχειρηματί-
ες μας δήλωσαν ότι δήθεν έχουν συν-
δεθεί με την ΕΥΔΑΠ και πληρώνουν 
γιαυτό. Προτείναμε στον Δήμο εθε-
λοντικά να καθαρίσουμε τα τμήματα 
του ρέματος και των παραρεμάτων, 
αλλά αυτός,όπως μας δήλωσε,πρέ-

πει να αναμορφώσει τον προϋπολο-
γισμό του-αυτό απο τον Ιούλιο του 
2018-που μας είχαν καταγγείλεικά-
τοικοι το γεγονός και ακόμα ανα-
μορφώνεται ο προϋπολογισμός. Εν 
τούτοις επειδή απο τα στοιχεία που 
διαθέτουμε, η ΕΥΔΑΠ έχει μέρος της 
ευθύνης γιαυτό το « χάλι» (συν/νες-
φωτογραφίες και πρόταση προς τον 
Δήμο Διονύσου) γιαυτό ζητάμε την 
οικονομική σας συμμετοχή με ποσό 
της τάξεως των 8.000-10.000 Ευρώ 
ως ελάχιστο, ώστε να υλοποιήσουμε 
τον καθαρισμό

3. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μέχρι 
τις 15 Ιανουαρίου πρέπει να μας κατα-
θέσετε την ετήσια συνδρομή σας των 
πέντε (5.000) χιλιάδων Ευρώ.

4. Σας καταθέσαμε μία πρόταση 
για την ενημέρωση των μαθητών στα 
σχολεία για την Ιστορία και σημασία 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
(συν/νη) και ζητάμε να συμμετέχετε.

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι για 
την πορεία της Ελλάδος και το θέμα 
της προστασίας του περιβάλλοντος έχει 
παραμείνει στα αζήτητα και η κλιμα-
τική αλλαγή έχει δείξει τις προθέσεις 
της, θα είναι μεγάλο πολιτικό έγκλη-
μα στην ιστορία του τόπου, να μην 
συμμετέχετε σε δράσεις προς όφελος 
του περιβάλλοντος και της κοινωνίας 
των πολιτών.

Επειδή πιστεύουμε στις οικολογικές 
σας ευαισθησίες γιαυτό, σας ζητάμε 
να κάνετε ό, τι μπορείτε και ελπίζου-
με να ανταποκριθείτε στα περιβαλλο-
ντικά δίκαια αιτήματά μας.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας 

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός

Προς,
Τον κ. Αλέκο Φλαμπουράρη
Υπουργό Επικρατείας
Αθήνα, 30.08.2018
Αρ. Πρωτ.: 9078
Κύριε Υπουργέ,
Μετά την τηλεφωνική επικοινω-

νία με την Γραμματέα σας κα Κού-
κη, σας ζητάμε ένα άμεσο ραντεβού 
να σας ενημερώσουμε για πέντε (5) 
μεγάλα προβλήματα που καθυστερεί 
η αντιμετώπισή τους από τους “αρμό-
διους 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 λει-
τουργίας 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 πληρώνει 
Δημοτικά Τέλη που δεν έπρεπε (Δ.Τ. 
ΠΑΚΟΕ 293/27.08.2018 αναρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα του -www.pakoe.
gr-) και το οποίο έχετε ηλεκτρονικά 
παραλάβει.

Η έλλειψη “πολιτικής” και πρα-
κτικής βούλησης του αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕΝ, ο οποίος εδώ και 1,5 
χρόνο έχει στην διάθεσή του μελέτη 
του ΠΑΚΟΕ (δωρεάν), στην οποία 
καταγράφεται ότι η ποιότητα ζωής 
των Αθηναίων, υποβαθμίζεται  και 
αποδεικνύεται ότι τα πετρελαιοκί-

νητα ταξί στην πρωτεύουσα (10.500) 
ρυπαίνουν θανατηφόρα, με τα ΡΜ10, 
ΡΜ2,5  και τα οξείδια του θείου που 
εκπέμπουν, τους Αθηναίους πολί-
τες και ζητάμε στην μελέτη αυτή να 
πραγματοποιηθεί ένα πιλοτικό πρό-
γραμμα σε 1.000 ταξί με επιδότηση 
(€1.000,00/ταξί), ώστε να αντικατα-
στήσουν τους κινητήρες τους με αντί-
στοιχους κινητήρες φυσικού αερίου. 
Όπου με την ενέργεια αυτή, αφενός 
θα ανάσαινε η Αθήνα και αφετέρου 
θα έχουν τεράστια οικονομικά οφέλη 
οι ιδιοκτήτες τους.

Να προωθηθεί – το ΠΑΚΟΕ δέκα 
χρόνια φωνάζει – στα νησιά που είναι 
μηδιασυνδεδεμένα με το δίκτυο της 
ΔΕΗ να μετατραπεί η ηλεκτρενέρ-
γειά τους με καύσιμο το πετρέλαιο 
και μαζούτ, αντίστοιχο με φυσικό 
αέριο, όπου αφενός  θα κερδίζει η 
ΔΕΗ περίπου €750.000.000 τον χρό-
νο και δεν θα ξοδεύει 1,5δις ευρώ για 
την προμήθεια του πετρελαίου… από 
έναν προμηθευτή εδώ και χρόνια και 
αφετέρου τα νησιά δεν θα αντιμετω-
πίζουν το πρόβλημα της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης.

Σε έρευνα του ΠΑΚΟΕ έχει διαπι-
στωθεί περίτρανα ότι ο έλεγχος των 
τροφίμων είναι ανεπαρκής (ο ΕΦΕΤ 
είναι υποστελεχομένοςκαι δεν έχει 
την δυνατότητα ουσιαστικών ελέγ-
χων) με αποτέλεσμα - ένα παράδειγ-
μα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αντί 
να προστατεύονται τα Ελληνικά, γεμί-
ζει η αγορά με προϊόντα με πρόσθε-
τααπαγορευμένα φυτικά λιπαρά και 
άλλα σκευάσματα υπόπτου προελεύ-
σεως-. Είναι ευκαιρία για εσάς και 

την σημερινή Κυβέρνη- ση να σκύ-
ψει στο οξυμένοαυτό πρόβλημα - 
το ΠΑΚΟΕ διαθέτει αρκετά στοιχεία 
για να παταχθεί αυτή η παρανομία- 
και να δώσει λύση.

Μια άλλη πληγή είναι η ανεπαρ-
κής και η ολοσχερής μη λειτουργία 
του 60% των υφιστάμενων βιολογι-
κών καθαρισμών(Αντίπαρος, Κέρκυ-
ρα, Λουτράκι κ.α.) με αποτέλεσμα η 
ποιότητα των θαλασσών σε υψηλά 
τουριστικούς προορισμούς να υπο-
βαθμίζεται.

Κύριε Υπουργέ, 
Υπάρχουν και άλλα θέματα που 

σαράντα χρόνια το ΠΑΚΟΕ (www.
pakoe.gr) που λειτουργεί ως ανε-
ξάρτητοςκοινωνικοπεριβαλλοντικός 
φορέας, τα όποια δυστυχώς πολλές 
φορές τα αντιμετωπίζει με δικαστι-
κούς αγώνες. 

Για αυτό σας ζητάμε ένα άμεσο 
προσωπικό ραντεβού.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας 

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός

 Αθήνα 16/11/2018
Αρ.Πρωτ.: 9170
Προς τον Κύριο Αλέξανδρο Φλαμπου-
ράρη 
Υπουργό Επικρατείας
Κοιν: Γραφείο Πρωθυπουργού 
Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση του χθεσινού email που 
πήραμε από το ιδιαίτερο γραφείο σας σχετικά 
με το υπ’ αριθμόν 9078/30-8-2018 έγγρα-
φο μας, λυπούμαστε ιδιαίτερα επειδή δια-
πιστώνουμε ακόμα μια φορά στα σαράντα 
(40) χρόνια που λειτουργούμε, ότι δυστυχώς 
οι πολιτικές υπουργικές ηγεσίες είναι ανα-
κόλουθες σ’ αυτά που εξαγγέλλουν, επειδή 
μετά από τρεις μήνες διαπιστώσατε ότι τα 
τόσα σοβαρά θέματα που σας αναφέρουμε 
στο προαναφερόμενο έγγραφο μας.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ούτε ο κ. Βερ-
ναρδάκης είναι αρμόδιος, ούτε ο κ. Φάμελ-
λος στον οποίον παραδώσαμε 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 βού-
ληση ούτε καν να τα ακουμπήσετε. Η ευθύ-
νη σας όμως είναι τεράστια, επειδή αφενός 
κάθε χρόνο πεθαίνουν 3500 συνάνθρωποι 
μας στην Ελλάδα εξαιτίας της πετρελαιοκί-
νησης (στοιχεία Π.Ο.Υ.) και αφετέρου ξοδεύ-
ετε χρήματα Ελλήνων Πολιτών χωρίς κανέ-
να ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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Αθήνα:14/1/2019
Αρ.Πρωτ.:9198
Προς τη διεύθυνση της Quality net. 
υπόψη 1) Κας Μαρσώνη
2) Κας Γιαλαμπρινού

Σε απάντηση του από 20/12/2018 
e-mail που μας στείλατε, σας γνω-
ρίζουμε και σας καταγγέλλουμε τα 
παρακάτω:

Πιστεύουμε ότι  ο θεσμός “Bravo” 
είναι άσχετος με τις διαπνεόμενες για 
τον ελληνικό λαό «ηθικές αξίες» και 
αυτό επειδή:

 α) Οι διαδικασίες είναι τελείως 
αδιαφανείς και εξαρτώνται αποκλει-
στικά από τις διαπλοκές εταιριών και 
των οικονομικών και άλλων συμφερό-
ντων του φορέα που εκπροσωπείτε.

β) Όταν σας καταθέσαμε ολόκλη-
ρο το υλικό που μας ζητήθηκε, απο-
δεδειγμένα είναι πάρα πολύ αντικει-
μενικό, από όλα όσα σας κατατέθηκαν 
με βασικό πρόσημο την προστασία 
του περιβάλλοντος και όχι την υπο-
βάθμιση του.

γ) Όταν σας ζητηθήκαν τα αποτελέ-
σματα των ψηφοφοριών-είχαμε βασι-
κά στοιχεία μελλών-φίλων που μας 

ψήφισαν-1850 τον αριθμό-εσείς μας 
αναφέρατε ψήφους για το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
σε μονοψήφιο αριθμό.

δ) Όταν μάλιστα διαπιστώσαμε ότι 
βραβεύσατε την «Ελληνικός χρυσός» 
για το περιβάλλον- οι κάτοικοι δικαιώ-
θηκαν και αθωώθηκαν πρόσφατα-τότε 
περίτρανα καταλάβαμε ότι πρόκειται 
για ένα στημένο σύστημα διαπλοκής, 
για αυτό σας ζητάμε επιφυλασσόμε-
νοι κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

1) Να μας στείλετε όποιο υλικό δικό 
μας έχετε στη διάθεση σας

2) Να μας στείλετε τα αποδεικτι-
κά της ψηφοφορίας 

3) Να μας διαγράψετε από τη λίστα 
τον υφιστάμενων συνεργατών σας.

Ελπίζουμε μετά τα στοιχεία που θα 
μας στείλετε να βρεθεί κάποιος υπεύ-
θυνος εισαγγελέας να ασχοληθεί με το 
διαπλεκόμενο σύστημα σας. 

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας 

Μύρωνας Φασουλάκης
Αγγειοχειρουργός

Bραβεία στους ρυπαντές: Αίσχος
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H Δημοτική Αρχή 
Μπέου συνεχίζει 
να προωθεί την 

καύση των σκουπιδιών και 
να υποσκάπτει κάθε προο-
πτική ανακύκλωσης.Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε η ίδια η Δημο-
τική Αρχή στον απολογι-
σμό της, το σύνολο απορ-
ριμμάτων τον τελευταίο 
χρόνο  έφτασε τους 64.209 
τόνους (μπλε και πράσινοι 
κάδοι μαζί). Από αυτούς μόνο 
οι 6.991 τόνοι ήταν από τους 
μπλε κάδους της ανακύκλω-
σης. Δηλαδή, με βάση τα 
δημοσιευμένα νούμερα, οι 
μπλε κάδοι φτάνουν μόλις 
το 10,9% του συνόλου των 
ετήσιων απορριμμάτων!

Η πραγματική εικόνα 
όμως είναι ακόμη χειρό-

τερη γιατί από τους 6.991 
τόνους των μπλε κάδων στην 
ανακύκλωση πήγανε μόνο 
οι 4.282 τόνοι, οι υπόλοιποι 
2.709 τόνοι ήταν το υπόλειμ-
μα του ΚΔΑΥ (Κέντρο Δια-
λογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών) που οδηγήθηκε στον 
ΧΥΤΑ προς ταφή. Με δυο 
λόγια η ετήσια πραγματική 
ανακύκλωση στο Βόλο έφτα-
σε το ισχνό 6,7% των απορ-
ριμμάτων! Αυτός ο αριθμός 
δείχνει την παταγώδη απο-
τυχία της Δημοτικής Αρχής 
την οποία απέκρυψε ο Α. 
Μπέος από τους πολίτες 
στην παρουσίαση του ετή-
σιου απολογισμού του. Για 
τιε εταιρίες που καυχιέται 
ότι πρωτοπορεί θα ανακυ-
κλωθεί. 

Με αφορμή ότι η ΑΓΕΤ 

της Lafarge-Holcim έχει ήδη 
πάρει άδεια να καίει εκα-
τοντάδες χιλιάδες τόνους 
σκουπιδιών κάθε χρόνο στον 
Δήμο Βόλου, η «ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» εξέδωσε την 
εξής ανακοίνωση: 

Για τη ΣΥΡΙΖΟρύπαν-
ση στο Βόλο

Μετά την αθώωση του 
πρωτοκλασάτου πολίτη του 
Βόλου κ. Μπέου (του «Μονα-
κό» κατ’ αυτόν), το πρωτο-
κλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κ. Σκουρλέτης αθώωσε 
και την καύση των σκου-
πιδιών σε εργοστάσιο της 
ΑΓΕΤ που βρίσκεται μέσα 
στο «Μονακό», αφού προ-
βλέπεται από την Ευρωπα-
ϊκή νομοθεσία να αναπνέ-

ουν καρκίνο οι πολίτες του.
Αυτά τα είπε στο «Μονα-

κό» της αέριας ρύπανσης, 
των αφρόντιστων πάρ-
κων και παιδικών χαρών, 
της κατακρεούργησης των 
δέντρων του, του «ποιοτι-
κού» νερού, της κυκλοφορι-
ακής αναρχίας, των τριτοκο-
σμικών του δρόμων και των 
καφετεριοπεζοδρόμων του.

Μάλιστα για να γίνει πιο 
πιστευτός φρόντισε να είναι 
προστατευμένος από επαρ-
κή αριθμό Ματατζήδων και 
«φρουρών» της ΣΥΡΙΖΟ-
επανάστασης, που, περι-
φρουρώντας την «ελεύθε-
ρη γνώμη», έστειλαν και 
δύο άτομα στο νοσοκομείο, 
προς γνώση και συμμόρ-
φωση των υπολοίπων που, 
άκουσον-άκουσον, απαιτούν 

να εισπνέουν καθαρό αέρα. 
Πού άραγε; Στο «Μονακό» 
του κ. Μπέου!

Συνεχίστε λοιπόν ιθα-
γενείς του «Μονακό» να 
εισπνέετε καρκίνο και να 
νοιώθετε περήφανοι που 
είστε Ευρωπαίοι και ζείτε 
στο «Μονακό» του κ. Μπέου!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γιάννης Γερόπουλος 
Κώστας Βολιώτης

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πρωτο-
πόρο στους αγώνες για 
τη ρύπανση στο Βόλο 
από την παντοδύναμη 
LaFarge-γαλλικών συμ-
φερόντων- πιστεύει ότι η 
καύση σκουπιδιών είναι 
ότι… το χειρότερο και ιδι-
αίτερα R.D.F με πλαστικά.   

Προωθούν την καύση απορριμμάτων στο Βόλο
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Σε μια χώρα ηλιόλου-
στη και εύκρατη όπως 
είναι η Ελλάδα είναι 

φυσικό η γεωργία να αποτε-
λεί ένα σημαντικό μέρος της 
οικονομίας.Παρά τις τακτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ωφεληθούν οι πολυεθνικές, η 
γεωργία εξακολουθεί  να απο-
τελεί σχεδόν το  4% του ΑΕΠ 
της χώρας παρέχοντας  12% 
της εγχώριας απασχόλησης 
το 2016.Η εικόνα υποχώρη-
σης εξακολουθεί να υπάρχει 
ξεκινώντας από τη δεκαετία 
του 1980,όπου και πραγμα-
τοποιήθηκε η είσοδος της 
Ελλάδας στην Ευρωπαική 
Οικονομική Κοινότητα και  
την Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή, εκθέτοντας τους Έλληνες 
μικροπαραγωγούς σε συνθή-
κες ανταγωνισμού.

Από αυτό το σημείο και 
μετά, το αγροτοδιατροφικό 
σύστημα προ κρίσης υπεβλή-
θη στις ακόλουθες αλλαγές.

-Σταθερή πτώση της εγχώ-
ριας παραγωγής και αύξηση 
των εισαγωγών τροφίμων.

-Αυξανόμενη εξάρτη-
ση από επιδοτήσεις (1993- 
23%,2008- 81%).

-Ανάπτυξη υπεραγορών 
(super markets)που στοχεύουν 
σε μονοπωλιακές συνθήκες.

Γίνεται κατανοητό ότι οι 
παραπάνω τακτικές υπονόμευ-
σαν τη διατροφική κυριαρχία 
στην Ελλάδα μετατρέποντας τη 
χώρα από καθαρό εξαγωγέα 
σε καθαρό εισαγωγέα τροφί-
μων.Καθώς ήρθαν και τα τρία 
μνημόνια του 2010, 2012 και 
2015 και η οικονομική κρίση, 

επιταχύνθηκαν οι παραπάνω 
τάσεις καταδεικνύοντας το 
αποτέλεσμα ως  σκόπιμο ιδε-
ολογικό σχέδιο μετασχηματι-
σμού του κράτους και  ανα-
διάθρωσης   της ελληνικής 
οικονομίας προς όφελος του 
κεφαλαίου( πχ. Πολυεθνικές).

Με γνώμονα την βαρυσή-
μαντη έκθεση «Η Δημοκρα-
τία δεν είναι προς πώληση», 
επιμένουμε ότι σύμφωνα με 
έρευνα του Ινστιτούτου Εργα-
σίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ.25/10/2018)

οι χαμηλότερες αποδοχές των 
εργαζομένων  βρίσκονται στον 
κλάδο της γεωργίας στα607ευ-
ρώ. Ακολουθουν οι δραστη-
ριότητες που σχετίζονται με 
τον τουρισμό στα668 ευρώ 
και οι διοικητικές και υπο-
στηρικτικές δραστηριότητες 
στα674 ευρώ.Οι υψηλότερες 
μηνιαίες αποδοχές βρίσκο-
νται  στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια (1.237 ευρώ), στις τρά-
πεζες  και τιςασφάλειες (1.151 
ευρώ), στα ορυχεία (1.140 

ευρώ),στη δημόσια διοίκηση 
και την άμυνα (1.101 ευρώ).

Σύμφωνα με αυτά, το 50% 
του πληθυσμού αμείβεται με 
λιγότερα από 830 ευρώ και 
μόνο το 10% με περισσότε-
ρα από 1.300 ευρώ. Παρα-
τηρούμε με αγανάκτηση πως 
οι παραγωγοί πραγματικού 
πλούτου στην πατρίδα μας 
είναι οι πραγματικοί αδικη-
μένοι και οι καλοπληρωμένοι 
υπάλληλοι είναι οι παρέχο-
ντες υπηρεσίες και μεταποι-

ητές,με τις εν λόγω υπηρεσί-
ες βέβαια να εισπράττουν τη 
μερίδα του λέοντος, ίσως γιατί 
αυτοί αποτελούν τους “πελά-
τες” του εκάστοτε εκλεγμένου 
κόμματος.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. χρόνια 
τώρα υπεραμύνεται της 
πρωτογενούς παραγωγής, 
αλλά εναντιώνεται στην 
κατάχρηση φυτοφαρμά-
κων και λιπασμάτων, σε 
αντίθεση με την αύξηση 
των επιδοτήσεων.

Η γεωργία στην Ελλάδα

Μείωση της τάξης του 80%στις 
πλαστικές σακούλες σε σουπερ μάρ-
κετ έχει επιτευχτεί από τότε που ο 
καταναλωτής υποχρεούται να τις 
πληρώνει. Συγκεκριμένα υπολογίζε-
ται πως το 2017, καταναλώθηκαν 1,5 
δις λιγότερες πλαστικές σακούλες σε 
αντίθεση με την προηγούμενη χρο-
νιά. Μια σημαντική μείωση αλλά με 
απόκλιση του στόχου που είχε τεθεί 
εξ’ αρχής από την ΕΕ. 

Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανε-
μπορίου και Καταναλωτικών Αγα-
θών (ΙΕΛΚΑ), σύμφωνα με μετρήσεις 

όχι απόλυτης ακρίβειας, εκτιμά ότι 
η χρήση λεπτής πλαστικής σακού-
λας έχει μειωθεί κατά 65%, δηλαδή 
περίπου στις 130-135 ανά κάτοικο 
ετησίως. Υπενθυμίζετε ότι, σύμφω-
να με τη σχετική κοινοτική οδηγία 
2015/720/Ε.Κ. για τη μείωση της χρή-
σης πλαστικής σακούλας, τα κράτη – 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μετρά που 
θα διασφαλίζουν ότι το ετήσιο επί-
πεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαί-
νει τις 90 λεπτές πλαστικές σακού-
λες μεταφοράς ανά άτομο, έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2019.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα 
σημεία πώλησης εκτός των σούπερ 
μάρκετ, δεν υπάρχουν ακριβή στοι-
χειά αλλά εμπειρικά και μόνο. Επί-
σης, όπως διαπιστώνεται τα μικρά 
κατά κύριο λόγο καταστήματα έχουν 
σταματήσει να τις χρεώνουν. 

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2018 μάζεψαν από το αντίτιμο 
των σακουλών  -πράσινο φόρο- 
18.000.000 ευρώ. Ρωτάμε τους 
«αρμόδιους» που πήγαν αυτά τα 
λεφτά… μήπως για προεκλογι-
κούς πεζοδρόμους.   

Σημαντική μείωση στις πλαστικές σακούλες 
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Επιστημονική έρευνα 
που πραγματοποιήθη-
κε στην Ισπανία απέ-

δειξε ότι ο ελάχιστος αριθμό-
ςωρών που πρέπει να κοιμά-
ται ο άνθρωπος για καλυτέ-
ρα αποτελέσματα στην υγεία 
του είναι τουλάχιστον έξι. Με 
λιγότερη ξεκούραση από το 
αναγραφόμενο, υπάρχει κίν-
δυνος πρόκλησης διαφόρων 
νόσων που σχετίζονται άμε-
σα με το θέμα.  

Ο λίγος ύπνος, ιδιαίτερα 
αν είναι κακός, αυξάνει τον 
κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, 
δηλαδή σχηματισμού πλά-
κας στο εσωτερικό των αρτη-
ριών, πράγμα που προκαλεί 
τη στένωσή τους, σύμφωνα 
με τη μελέτη. Επίσης, προ-
ηγούμενες έρευνες έδειξαν 
ότι η έλλειψη ύπνου αυξάνει 
διάφορους παράγοντες καρ-
διαγγειακού κινδύνου, όπως 
τα επίπεδα σακχάρου, πίεσης, 
φλεγμονής και παχυσαρκίας.

Οι ερευνητές, με επικεφα-
λής τον δρ. Χοσέ Ορδόβας του 
Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγει-
ακών Ερευνών στη Μαδρί-
τη και του Πανεπιστημίου 
Ταφτς των ΗΠΑ, που έκαναν 
τη δημοσίευση στο περιοδι-

κό του Αμερικανικού Κολεγί-
ου Καρδιολογίας, ανέλυσαν 
στοιχεία για σχεδόν 4.000 
άτομα με μέσο όρο ηλικίας 
τα 46 έτη (χωρίς καρδιολογι-
κό ιστορικό ενώ τα δύο τρί-
τα ήταν άνδρες). Αφού χωρί-
στηκαν σε ομάδες ανάλογα με 
τη διάρκεια του ύπνου τους, 
υποβλήθηκαν σε διάφορες 
εξετάσεις (υπέρηχους, τομο-

γραφίες καρδιάς κ.α.).
Κατέληξαν στο συμπέρα-

σμα ότι οι άνθρωποι που κοι-
μούνται λιγότερες από έξι ώρες 
ήταν κατά μέσο όρο 27% πιθα-
νότερο να έχουν αθηροσκλή-
ρωση, σε σχέση με όσους κοι-
μούνταν επτά έως οκτώ ώρες. 
Συγκεκριμένα, όσοι έκαναν 
κακό ύπνο, ήταν 34% πιθα-
νότερο να έχουν αθηροσκλή-

ρωση, σε σχέση με όσους κοι-
μούνταν καλά και βαθιά. Οι 
ερευνητές επεσήμαναν ότι 
«είναι σημαντικό να συνει-
δητοποιήσουμε ότι ο λιγότε-
ρος ύπνος, που όμως είναι 
καλής ποιότητας, μπορεί να 
αντισταθμίσει τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της μικρότερης 
διάρκειας του».

Ακόμη, υπήρξαν ενδεί-

ξεις ότι ο καθημερινός ύπνος 
πάνω από οκτώ ώρες μπορεί 
να σχετίζεται με αυξημένη 
πιθανότητα αθηροσκλήρω-
σης. Διαπιστώθηκε επίσης 
ότι όσοι κοιμούνται λίγο και 
άσχημα, κάνουν μεγαλύτε-
ρη κατανάλωση αλκοόλ και 
καφέ.Οι ερευνητές τόνισαν ότι 
«εξαιτίας του αλκοόλ, κάποιος 
μάλλον θα ξυπνήσει μετά από 
λίγη ώρα ύπνου και μετά θα 
δυσκολευθεί να ξανακοιμη-
θεί, αλλά κι αν τελικά κοιμη-
θεί, δεν θα κάνει καλό ύπνο».

Όσον αφορά στον καφέ, 
κάτι που οι περισσότεροι ήδη 
γνωρίζουν, εάν ο οργανισμός 
μεταβολίζει εύκολα την καφε-
ΐνη από μέσα του, τότε δεν θα 
υπάρξουν προβλήματα στον 
ύπνο σε αντίθεση με τους 
οργανισμούς που δυσκολεύ-
ονται να την μεταβολίσουν. 
Αυτό φυσικά έχει σχέση με 
το DNA του κάθε ανθρώπου 
ξεχωριστά. 

Το εργοστάσιο που αυτο-
αποκαλείται «άνθρωπος» 
είναι  πολύπλοκο . Για αυτό 
οι μηχανές του σε όλα τα 
συστήματα του πρέπει να 
ηρεμούν όπως όλες… οι 
μηχανές.

Κοιμηθείτε άφοβα σύμφωνα 
με τους Επιστήμονες

Μια νέα μελέτη πραγμα-
τοποιήθηκε από ερευνητές, 
με επικεφαλής την επίκουρη 
καθηγήτρια Ιατρικής Έζρα 
Ταζάλι του Πανεπιστημίου 
του Σικάγο  και δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό «Diabetologia» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Μελέτη του Διαβή-
τη. Στο εργαστήριο μελετή-
θηκαν 19 υγιείς άνδρες ηλι-
κίας 18 έως 30 ετών. 

Ύστερα από τρεις συνε-
χόμενες νύχτες που κοιμή-
θηκαν μόνο τέσσερις ώρες, 
εμφάνισαν αυξημένο κατά 
15% έως 30% επίπεδο λιπα-
ρών οξέων στο αίμα τους, με 
συνέπεια η ορμόνη ινσουλί-
νη στον οργανισμό τους να 

έχει κατά 23% μειωμένη ικα-
νότητα ρύθμισης του σακχά-
ρου στο αίμα τους. 

Παρόλο που τα ίδια τα 
επίπεδα του σακχάρου δεν 

επηρεάστηκαν, η αυξημένη 
αυτή αντίσταση στην ινσου-
λίνη αποτελεί ένδειξη προ-
διαβήτη, που σταδιακά μπο-
ρεί να εξελιχτεί σε κανονικό 

διαβήτη.Η μελέτη, από το 
Πανεπιστήμιο του Σικάγο, 
είναι η πρώτη που εξετάζει 
την επίδραση της στέρησης 
ύπνου για 24 ώρεςστα επίπε-
δα λιπαρών οξέων στο αίμα. 
Όπως φαίνεται,  η έλλειψη 
ύπνου μπορεί να διαταράξει 
τον μεταβολισμό των λιπιδί-
ων στο αίμα και να μειώσει 
την ικανότητα της ινσουλί-
νης να ρυθμίσει το σάκχαρο, 
δημιουργώντας έτσι συνθή-
κες προ-διαβήτη ακόμη και 
σε νέους υγιείς ενηλίκους

Στο παρελθόν, άλλες μελέ-
τες είχαν δείξει ότι υπάρχει 
σχέση ανάμεσα στην αϋπνία, 
στην αύξηση του βάρους 
και στην εκδήλωση διαβή-

τη τύπου 2.Η νέα μελέτη 
έρχεται να βεβαιώσει αυτή 
τη συσχέτιση και να φωτί-
σει περισσότερο τον βιολο-
γικό μηχανισμό.Τα ελεύθερα 
λιπαρά οξέα συνιστούν σημα-
ντική πηγή ενέργειας για 
τον οργανισμό, όμως,  όταν 
το επίπεδό τους παραμένει 
συνεχώς σε υψηλά επίπεδα, 
τότε αυτό αποτελεί ένδειξη 
ότι υπάρχει τάση διαβήτη, 
παχυσαρκία ή καρδιαγγει-
ακές παθήσεις.

Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί 
με τα προαναφερόμενα 
και εφιστά την προσο-
χή. Ξεχάστε τις καθημε-
ρινές έγνοιες και κοιμη-
θείτε νωρίς.

Η έλλειψη ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη 
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Μια νέα επαναστατι-
κή μέθοδος έρχεται 
να δώσει ελπίδες 

στους ασθενείς με μεσογει-
ακή αναιμία, για μια καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής.Συγκεκρι-
μέναπρόκειται για την μελέ-
τη BELIEVE φάσης ΙΙΙ η 
οποία είναι διεθνής κλίμα-
κας ενώ υπήρξε και ελληνική 
συμμετοχή από νοσοκομεία 
της Αθήνας, της Θεσσαλονί-
κης και της Πάτρας.

Φαίνεται ότι μια φαρμα-
κευτική ουσία, μπορεί να 
μειώσει σημαντικά, ακόμα 
και στο μισό, την ανάγκη 
του ασθενή για μεταγγί-
σεις μονάδων αίματος. Η 
εν λόγω θεραπεία μείωσε 
σε 7 από τους 10 ασθενείς, 
τουλάχιστον κατά 33%, την 
ποσότητα μονάδων αίμα-
τος που χρειάζονται σε διά-
στημα τριών μηνών. Με 
την πάροδο του χρόνου, 
η μείωση αυτή σε συγκε-
κριμένες ομάδες ασθενών 
ξεπερνά το 50%.

Η θεραπεία αφορά ενή-
λικες ασθενείς με μεσογει-
ακή αναιμία, στην πλειονό-
τητα τους γύρω στην ηλικία 
των 30 ετών. «Η μεγάλη μας 
προσδοκία, είναι κάποια στιγ-
μή να απαλλάξουμε όσο γίνε-
ται περισσότερους ασθενείς 
από τις μεταγγίσεις. Τα νέα 
δεδομένα μάς επιτρέπουν 
πλέον να αισιοδοξούμε ότι η 
θεραπεία θα μπορεί στο μέλ-
λον να δοθεί από την παιδική 
ηλικία», δηλωνει  στο ΑΠΕ- 
ΜΠΕ η επικεφαλής της μελέ-
της, M. D. Cappellini, καθη-
γήτρια αιματολογίας στον 
πανεπιστήμιο του Μιλάνου. 

Η μελέτη αξιολόγησε την 
ασφάλεια και την αποτελεσμα-
τικότητα του μονοκλωνικού 
αντισώματος luspatercept  
για τη θεραπεία ενηλίκων με 
μεσογειακή αναιμία,(β-θαλασ-
σαιμία), η οποία είναι χρόνια 
νόσος που σε μεγάλο αριθμό 
ασθενών απαιτεί τακτικές 
μεταγγίσεις ερυθρών αιμο-
σφαιρίων (RBC).

Τα δεδομένα παρουσιάστη-
καν στο συνέδριο από την ίδια 
την M. D. Cappellini, η οποία  

μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, 
τα χαρακτήρισε συναρπα-
στικά, καθώς όπως είπε δεί-
χνουν ότι «το μονοκλωνικό 
αυτό αντίσωμα (luspatercept 
) βοηθά τους ασθενείς να μει-
ώσουν σε σημαντικό βαθμό 
την εξάρτησή τους από τις 
μεταγγίσεις ερυθρών αιμο-
σφαιρίων», και δεν απέκλει-
σε το ενδεχόμενο στο άμε-
σο μέλλον η θεραπεία αυτή 
να απαλλάξει οριστικά από 
τις μεταγγίσεις αίματος ένα 
μέρος των ασθενών.  «Η μελέ-
τη μας διήρκεσε 48 εβδομά-
δες. Επεκτείνοντας την έρευνα 
μας για περισσότερο χρόνο, 
είναι πιθανό να απαλλάξου-
με πλήρως  κάποιους ασθε-
νείς από τις μεταγγίσεις αίμα-
τος που χρειάζονται σήμερα. 
Είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή προσέγγιση, διότι μετα-
τρέπει μια πολύ απαιτητική 
θεραπεία για την μεσογεια-
κή αναιμία με συχνές μεταγ-
γίσεις, σε μια θεραπεία που 
θα γίνεται με μία υποδόρια 
ένεση κάθε τρείς εβδομάδες. 
Μέχρι σήμερα η θεραπεία 
που βοηθά τους ασθενείς με 
β-θαλασσαιμία (μεσογειακή 
αναιμία) να διαχειριστούν την 

αναιμία τους, είναι δια βίου 
μεταγγίσεις ερυθρών αιμο-
σφαιρίων, οι οποίες όμως με 
την πάροδο του χρόνου μπο-
ρεί να οδηγήσουν τον οργα-
νισμό σε υπερφόρτωση σιδή-
ρου και απειλητικές για τη 
ζωή συν-νοσηρότητες. Αυτά 
τα προβλήματα, περιορίζονται 
πλέον με τη νέα αυτή θερα-
πευτική προσέγγιση, η οποία 
μειώνει σημαντικά τον αριθ-
μό των μεταγγίσεων», επιση-
μαίνει η M.D.Cappellini.

Όσον αφορά το προφίλ 
ασφάλειας της  βιολογικής 
θεραπείας, αναφέρθηκε από 
τους ερευνητές ότι το φάρ-
μακο έγινε καλά ανεκτό από 
τους ασθενείς, ενώ παρατη-
ρήθηκε σε ορισμένους από 
αυτους ήπια αρθραλγία την 
περίοδο μετά την εφαρμογή 
της ενέσιμης θεραπείας.Για το 
μηχανισμό δράσης του φαρ-
μάκου και πως αυτός επιτυγ-
χάνει να μειώνει την ανάγκη 
των ασθενών σε αίμα και κατ 
επέκταση σε μεταγγίσεις, μίλη-
σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Α.Κατ-
τάμης καθηγητής παιδιατρι-
κής Αιματολογίας-Ογκολογίας 
ΕΚΠΑ, η ομάδα του οποίου, 
είναι μία από τις ελληνικές 
που συμμετείχαν στη μελέτη.

Όπως εξηγεί, σε ασθενείς 
με μεσογειακή αναιμία «υπάρ-
χει μη αποδοτική ερυθροποί-
ηση, όπου τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια πολλαπλασιάζονται 
με γρήγορους ρυθμούς χωρίς 
να ωριμάζουν, με αποτέλεσμα 
να καταστρέφονται. Αυτή η 
διαδικασία ενισχύεται από 
κάποιες συγκεκριμένες πρω-
τείνες. Το μονοκλωνικό αντί-
σωμα luspatercept, μπλοκάρει 
τη δράση αυτών των πρωτει-
νών και δίνει το μήνυμα στα 
ερυθρά αιμοσφαίρια να μην 
πολλαπλασιάζονται, αλλά να 
ωριμάζουν και να βγαίνουν 
στην κυκλοφορία. Έτσι παρά-
γεται καλύτερο και περισσό-
τερο αίμα από τον ίδιο τον  
ασθενή, ο οποίος πλέον χρει-
άζεται λιγότερες μονάδες από 
μετάγγιση».

Κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ  
συνεχίζουν να αξιολογούν την 
ασφάλεια και την αποτελεσμα-
τικότητα του φαρμακευτικού 
μορίου  luspatercept, εκτός 
από τους ασθενείς με μεσο-
γειακή αναιμία και σε ασθε-
νείς με μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα (ΜΔΣ).

Η  παρασκευάστρια εται-
ρεία, μετά και τα αποτελέσματα 

που ανακοινώθηκαν και για 
τις δύο ασθένεις στο  συνέδριο 
της  Αμερικανικής Εταιρείας 
Αιματολογίας, μέχρι τον Μάιο 
του 2019 αναμένεται να έχει 
καταθέσει φάκελο προς έγκρι-
ση για το Luspatercept, τόσο 
προς τον Aμερικάνικο Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμά-
κων ( FDA), όσο και προς τον 
Ευρωπαικό Οργανισμό Φαρ-
μάκων (ΕΜΑ).

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρ-
χει ακόμα ανάγκη για μονά-
δες αίματος για περίπου 2500 
ασθενείς με μεσογειακή αναι-
μία. Σχεδον 20% των ετήσι-
ων αναγκών για μεταγγίσεις 
αίματος στη χώρα αφορά τους 
πολυμεταγγιζόμενους αυτούς 
ασθενείς. Σήμερα, χάρη στα 
προγράμματα πρόληψης γεν-
νιούνται στην Ελλάδα μόλις 
5 με 10 παιδιά με μεσογεια-
κή αναιμία κάθε χρόνο, ενώ 
χωρίς αυτά, θα εξακολουθού-
σαν να γεννιούνται με την 
ασθένεια 200 με 220 παιδιά 
ετησίως.

Το ΠΑΚΟΕ συγχαίρει 
το εγχείρημα αυτό και 
πιστεύει ότι τέτοιες ενέρ-
γειες αποτελούν παράδειγ-
μα για μίμηση.  

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελπίδα για όσους πάσχουν 
από μεσογειακή αναιμία 
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-Ανδρεας Παπανδρεου 1994
Η Ελλάδα δεν θα αναγνω-

ρίσει τα Σκόπια με το όνομα 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» η παράγωγα 
του. Ακόμα και αυτοί οι πολι-
τικοί που ήρθαν ελεγχόμενοι 
από την Αμερική έφεραν που 
και που αντιρρήσεις σε εθνι-
κά θέματα, οι σημερινοί είναι 
πειθήνια όργανα τους. 

-Μπαμπινιώτης: Δεν υπάρχει 
μακεδονική Γλώσσα

-Ανεπιθύμητος στην Ιτα-
λία ο Τσίπρας.

 Έβγαλαν ακόμη και αφί-
σα εναντίον του, εκείνοι που 
ξεπουλούν τον λαό τους δεν 
είναι ευπρόσδεκτοι. Οι ιταλοί 
τελικά είναι πιο πατριώτες 
από τους Έλληνες. Μήπως να 
βάζαμε τους Ιταλούς να την 
«Μακεδονία» μας ?

-Η συμφωνία με τους 
οκτώ που ψήφισαν κατά 
«ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» πέρασε με 
το 67% του Ελληνικού λαού 
που βροντοφώναξε «ΟΧΙ» 
ενώ το 23% είπε ψιθυρι-
στά «ΝΑΙ». 

-Καραμανλής:  Με γραπτή 
δήλωση πήρε θέση ο πρώ-
ην πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής, σχετικά με την 
ψηφοφορία για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι 
«η κ. Μπακογιάννη έχει περι-
γράψει με ακρίβεια την πολιτι-
κή της τότε κυβέρνησης, που 
οδήγησε στην απόφαση της 
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 
στο Βουκουρέστι».

«Απόφαση που προσέφερε 
ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
διαπραγματευτικό πλεονέκτη-
μα στη Χώρα μας, το οποίο 
δυστυχώς δεν αξιοποιήθη-
κε όπως έπρεπε» τονίζει ο κ. 
Καραμανλής, και συνεχίζει: «Η 
κριτική της Νέας Δημοκρατίας 
για την προκείμενη συμφω-
νία είναι ισχυρή και πλήρως 
τεκμηριωμένη. Ιδίως μάλιστα 
όταν η όλη διαπραγμάτευση 
έγινε υπό όρους αδικαιολόγη-
της βιασύνης και όταν, προφα-
νώς, άλλοι είναι εκείνοι που 
επείγονται για την διευθέτη-
ση του θέματος. Οπωσδήπο-

τε όμως όχι η Ελλάδα».
Επίσης ο κ. Καραμανλής 

επισήμανε ότι η Κυβέρνη-
ση πρέπει να σεβαστεί την 
γνώμη της πολυψήφιας του 
λαού σχετικά με την συμφω-
νία, αλλά και να διαμορφώσει 
με τη δική της πρωτοβουλίας 
συνθήκες στοιχειώδους εθνι-
κής συνεννόησης.

«Δεν είναι επιτρεπτό εθνι-
κά θέματα τέτοιας σημασίας 
να οδηγούν σε οξύτητα που 
ευνοεί το διχαστικό κλίμα» 
καταλήγει λέγοντας ο ίδιος.

-Μπακογιάννη:Η κ. Μπακο-
γιάννη ως υπουργός Εξωτερι-
κών είχε χειριστεί το ζήτημα 
σε συνεργασία με τον Κώστα 
Καραμανλή.

Η Ντόρα. Μπαγογιάννη 
είπε ότι για την τότε κυβέρ-
νηση τα μείζονα ζητήμα-
τα ήταν η εθνότητα και η 
γλώσσα. Επιπλέον, για την 
ίδια και τον Κώστα Καρα-
μανλή υπήρξε βασική προτε-
ραιότητα η συναίνεση του 
πολιτικού κόσμου, πλην 
του ακραίου ΛΑΟΣ

Η τότε υπυργός Εξωτερι-
κών είπε συγκεκριμένα: «Το 

2008 ήταν σφοδρή η επιθυ-
μία του διεθνούς παράγοντα 
να ενταχθούν άμεσα τα Σκόπια 
στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, για 
την ελληνική κυβέρνηση ήταν 
σαφές ότι άπαξ και τα Σκόπια 
έμπαιναν στο ΝΑΤΟ και ξεκι-
νούσε η διαδικασία ένταξης 
στην Ε.Ε., το αμέσως επόμε-
νο βήμα θα ήταν να ζητήσουν 
από τον ΟΗΕ αναγνώριση με 
το συνταγματικό τους όνομα 
και όχι με το «Πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας». Η ελλη-
νική κυβέρνηση έπρεπε να 
πάρει μια μεγάλη απόφαση: 
να λειτουργήσει με τη λογική 
της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, 
να κάνει μια τεράστια προ-
σπάθεια για να πετύχει αμοι-
βαίως επωφελή συμφωνία 
ή να καταδείξει την αδιαλλα-
ξία των Σκοπίων και, άρα, την 
αποκλειστική ευθύνη τους για 
τη μη εξεύρεση λύσης;»

Για να πετύχει αυτή τη 
προσπάθεια, σύμφωνα με την 
Ντόρα Μπακογιάννη, έπρε-
πε να εκπληρωθούν δύο προ-
ϋποθέσεις:

Πρώτον, να μη γίνει το 
Σκοπιανό θέμα εσωτερικής 

αντιπαράθεσης. Γι› αυτό ενη-
μέρωσα όλους του πολιτικούς 
αρχηγούς, πριν ξεκινήσουμε 
τη διεθνή εκστρατεία εν όψει 
του Βουκουρεστίου. Γι› αυτό 
παρουσιάσαμε την πρότα-
σή μας στις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης. 
Γι› αυτό καταθέσαμε το σχέ-
διό μας στην αρμόδια επιτρο-
πή της Βουλής, με πρόεδρο, 
μάλιστα, κατά ιστορική ειρω-
νεία, τον κ. Καμμένο. Εκεί 
εξασφαλίσαμε τη σύμφω-
νη γνώμη όλων των κομ-
μάτων, εκτός βεβαίως του 
ακραίου ΛΑΟΣ. Επρόκειτο, 
άλλωστε, για θέμα μέγιστης 
συναισθηματικής φόρτισης 
που εύκολα θα μπορούσε να 
διχάσει τον ελληνικό λαό.

Δεύτερον, η δημιουργία 
ενός εθνικού μετώπου και η 
απόλυτη ταύτιση της κυβέρνη-
σης και, δη, του Πρωθυπουρ-
γού με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών και τον Υπουργό Αμύνης. 
Η χώρα έπρεπε να διαπραγ-
ματευθεί ισχυρή και ενωμέ-
νη. Δεν είχα, άλλωστε, καμία 
αμφιβολία για τις πιέσεις που 
θα αντιμετωπίζαμε και για το 
κόστος που θα είχε η πολιτι-

κή μας. Κόστος το οποίο εν 
τέλει κατεβλήθη.»

Η κ. Μπακογιάννη κατέλη-
ξε: «Κάναμε μια ειλικρινή προ-
σπάθεια αναζήτησης συμφω-
νίας. Όμως μιας συμφωνίας 
βιώσιμης. Έντιμης, Ρεαλιστι-
κής και Εφαρμόσιμης. Στόχος 
μας ήταν και είναι μια συμ-
φωνία που θα απαντούσε ορι-
στικά στη λογική του Στάλιν 
και του Τίτο που αποτυπω-
νόταν στη θεωρία του Μακε-
δονισμού στα Βαλκάνια, που 
πηγάζει από τα γεγονότα του 
Ίλιντεν. Αλλά και μια συμφω-
νία που θα απαντούσε στις 
ήδη απαξιωμένες διεθνώς 
γραφικότητες με την καπη-
λεία της αρχαίας κληρονο-
μιάς και των αγαλμάτων του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ποιος είναι ο πραγματι-
κός κίνδυνος στην περιοχή; Η 
λογική της Μεγάλης Μακεδο-
νίας, δηλαδή, της εξόδου στο 
Αιγαίο. Όχι μόνο για το σήμε-
ρα. Αλλά για το αύριο και το 
μεθαύριο. Πόσο μάλλον όταν 
αναθεωρητικές δυνάμεις στην 
περιοχή αναζητούσαν ευκαι-
ρίες να εργαλειοποιήσουν τα 
Σκόπια σε βάρος μας. Για να 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ:  
ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
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πολεμήσουμε αυτή τη λογι-
κή, έπρεπε να πολεμήσουμε 
τον επιφαινόμενο αλυτρωτι-
σμό. Έναν αλυτρωτισμό που 
καλλιεργήθηκε συστηματι-
κά στη συνείδηση των πολι-
τών της γειτονικής χώρας για 
δεκαετίες.

Βρήκαμε λυσσώδη αντί-
δραση από τον κ. Γκρουέφ-
σκι. Έχω εδώ το δημοσίευμα 
που ο ίδιος υποστήριζε ότι «οι 
Έλληνες θέλουν να μας πάρουν 
την ταυτότητα και τη γλώσσα 
μας». Ήξερε τι έλεγε ο κ. Γκρου-
έφσκι. Εκείνος δεν κρυβόταν. 
Όμως, εμμείναμε σ’ αυτά. Όχι 
μόνο διότι χωρίς την επίλυ-
σή τους, η όποια συμφωνία 
θα ήταν κενό γράμμα. Αλλά 
διότι έχουν τεράστια συμβο-
λική αξία. Προφανώς ουδέ-
ποτε αμφισβήτησα το δικαί-
ωμα του αυτοπροσδιορισμού. 
Άλλωστε, δεν θα ήταν πειστι-
κό. Στην ιθαγένεια, όμως, η 
πάγια ελληνική θέση, του-
λάχιστον μέχρι πριν λίγες 
μέρες, ήταν ότι έπρεπε να 
περιγραφεί ως «πολίτες της 
τάδε χώρας», με το ισχυρό 
επιχείρημα ότι πρόκειται 
για πολυπολιτισμική χώρα 
και η ιθαγένεια οφείλει να 
εκφράζει όλες τις εθνοτι-
κές ομάδες. Και στη γλώσσα 
ήμασταν ξεκάθαροι: χαρακτη-
ρισμός που θα συνδέεται με 
τη νέα ονομασία του κράτους.

Η αλήθεια είναι μία. Αυτή 
την μάχη δεν την δίναμε για 
λόγους εντυπωσιασμού αλλά 
για λόγους ουσίας. Αυτή είναι 
η καρδιά του προβλήματος. Κι 
εσείς τη χαρίσατε έχοντας απο-
δεχτεί ακόμα και την ονομα-
σία Ίλιντεν. Και όλα αυτά στην 
καλύτερη δυνατή συγκυρία».

-Καφαντάρη: ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, ένα 
παράθυρο στο μέλλον

Όλα τα χρόνια που πέρα-
σαν, οι ελληνικές κυβερνήσεις, 
μέσω της αδιαφορίας και της 
αδράνειας, δεν εφάρμοζαν 
πολιτικές με αποτέλεσμα τα 
γεγονότα να τις ξεπερνούν. 
Έτσι, φτάσαμε, παρά τα όποια 
κροκοδείλια δάκρυα, οι βόρει-
οι γείτονες μας να αναγνωρί-
ζονται ως «Μακεδονία» από 
140 χώρες και από όλους τους 
διεθνείς οργανισμούς. Για να 
μην αναφερθούμε στο διαδί-
κτυο, όπου όλοι οι ιστότοποι 
έχουν μια ένδειξη και αυτή 
δεν είναι «ΠΓΔΜ». Δυστυ-
χώς, η έλλειψη ορθών πολι-
τικών αναλύσεων, η παντελής 

απουσία ανάληψης πολιτικής 
δράσης και η επιλογή της μη 
λύσης οδηγούν στη δημιουρ-
γία τετελεσμένων. 

Η εξομάλυνση της διπλω-
ματικής κατάστασης με την 
νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
στην αναβίωση και αναβάθ-
μιση των χερσαίων συγκοι-
νωνιών, με πολλαπλά οφέλη 
για τη χώρα μας. Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της 
ενεργειακής ενοποίησής της, 
έχει επιλέξει σαν ενεργειακό 
κέντρο και κόμβο της νότιας 
Ευρώπης τη διασυνδεδεμέ-
νη με την κεντρική Ευρώπη 
Κροατία. Χρέος μας είναι να 
επιτευχθεί η αλλαγή των σχε-
δίων αυτών και η ηλεκτρενερ-
γειακή ενοποίηση της νότιας 
Ευρώπης να περνά μέσα από 
την Ελλάδα.

Εξάλλου, η σταθερότητα 
στα Βαλκάνια, που θα προκύ-
ψει μετά την πλήρη εφαρμο-
γή της συμφωνίας των Πρε-
σπών, επιτρέπει την αναβίωση 
πολύ φιλόδοξων σχεδίων για 
την ανάπτυξη της περιοχής. 
Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια 
είναι η σύνδεση του ποταμού 
Αξιού με τον Δούναβη, μέσω 
του ποταμού Μοράβα. Η ναυ-
σιπλοΐα μέσω των ποταμών 
αυτών θα επιτρέψει την απευ-
θείας σύνδεση του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης με τα λιμά-
νια της Βόρειας Θάλασσας, 
της Βαλτικής και της Μαύρης 
Θάλασσας, αποφεύγοντας τον 
περίπλου της Ευρώπης αφε-
νός και αφετέρου τη διέλευση 
μέσω των Στενών του Βοσπό-
ρου. Η τεράστια αναβάθμιση 
του λιμανιού της Θεσσαλο-
νίκης και η υποβάθμιση των 
Στενών, ίσως να αποτελεί και 
τον κύριο λόγο της αρνητικής 
στάσης της Τουρκίας.

Παράλληλα, ήδη έχει ξεκι-
νήσει η υλοποίηση της λεγό-
μενης σιδηροδρομικής Εγνα-
τίας οδού, που θα αναβαθμίσει 
και θα συνδέσει απευθείας τα 
σιδηροδρομικά δίκτυα της 
Ελλάδας, της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας. Η ανάπτυξη 
αυτών των σιδηροδρομικών 
δικτύων θα επιτρέψει την, 
μεταξύ άλλων, επέκταση της 
σιδηροδρομικής επικοινωνί-
ας με τις χώρες της ανατολι-
κής Ευρώπης.

To ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει 
ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εδώ 
και χιλιάδες χρόνια είναι 
ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ 
Ελληνική.

Συνεχίζονται οι εντάσεις στο Αιγαίο με 
φραστικές, μέχρι στιγμής, εντάσεις μετα-
ξύ τηςΕλληνικής κυβέρνησης και της γει-
τονικής Τουρκίας. Ασκήσεις με πραγματι-
κά πυρά αλλά και παραβιάσεις στο Αιγαίο 
θέτουν την κατάσταση σε άμεσο κίνδυνο για 
θερμό επεισόδιο ανάμεσα στα δυο κράτη. 

Συγκεκριμένα, έρευνες που πραγματο-
ποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο για 
υδρογονάνθρακες ενισχύουν τις στρατιω-
τικές δυνάμεις στην περιοχή ενώ η ένταση 
μεταξύ Ελλάδας-Τουρκιας εντείνεται δραμα-
τικά.  Υπουργοί και θεσμικοί φορείς τον δυο 
χωρών ενισχύουν τις φραστικές επιθέσεις ο 
ένας προς τον άλλο, περνώντας έτσι σε άλλο 
επίπεδο τις διαφορές τους. Από μεριά Τουρ-
κιάς, «συχνά-πυκνά» γίνονται εμπρηστικές 
δηλώσεις με στόχο τον εκφοβισμό αλλά και 
τον φανατισμό του εκλογικού ακροατηρίου, 
συντηρώντας πολιτικές μίσους. 

Από την πλευρά της Ελλάδας, υπουργοί 
αλλά και στελέχη της ηγεσίας των ενόπλων 

δυνάμεων της χώρας, συντηρούν το συγκε-
κριμένο κλίμα βίας, με φόβο η κατάσταση 
αυτή κάποια στιγμή να οδηγήσει σε δρα-
ματικό αδιέξοδο. 

Φαίνεται ότι, όλο και περισσότερο, «ξεφεύ-
γει» από την ελληνική πλευρά όχι μόνο ο 
υπουργός Άμυνας αλλά και όσοι θα έπρεπε 
να ξέρουν λόγω…επαγγέλματος τι σημαίνει 
κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και πολεμι-
κή σύγκρουση.

Οι εντάσεις στο Αιγαίο οδηγούν  
σε δραματικό αδιέξοδο

Σκοπιμότητα διαβλέπει 
πίσω από τη «δέσμευση 
μεριδίων στην Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα» ο 
πρώην επικεφαλής της Τρά-
πεζας Πειραιώς Μιχάλης 
Σάλλας. Η δέσμευση αφο-
ρά τις μερίδες που κατέχει 
στην Παγκρήτια Τράπεζα 
και προήλθε από την Αρχή 
για τη Νομιμοποίηση Εσό-
δων, επικεφαλής της οποίας 
είναι η αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη. 
Η δέσμευση αφορά τόσο τις 
μερίδες του κ. Σάλλα όσο και 
εταιρειών συμφερόντων του 
που επίσης μετέχουν στην 
Παγκρήτρια Τράπεζα.

Εκκρεμότητες
Οπως έγινε γνωστό, 

η δέσμευση έγινε όχι για 
συγκεκριμένη υπόθεση αλλά 
λόγω δικαστικών εκκρεμοτή-
των που έχει ο κ. Μιχάλης 
Σάλλας και οι οποίες βρίσκο-
νται σε ανακριτική έρευνα 
ή σε έρευνα από τους αρμό-
διους εισαγγελείς.

Με αφορμή τη δημοσι-
οποίηση του θέματος ο κ. 
Σάλλας δήλωσε ότι δεν θεω-

ρεί τυχαίο «ούτε τον χρόνο 
ούτε τα κίνητρα των διαρρο-
ών συγκεκριμένης δημόσι-
ας αρχής», όπως σημειώνει.

Υποστηρίζε ι  πως η 
δέσμευση, για την οποία 
κάνουν λόγο τα δημοσιεύ-
ματα, «πέραν του ότι ανάγε-
ται σε παρελθόντα χρόνο και 
έχει ήδη προσβληθεί ενώπι-
ον των αρμόδιων δικαστι-
κών αρχών, δεν αφορά εμένα 
προσωπικά, αφού δεν είμαι 
μεριδιούχος της Παγκρήτι-
ας Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας. Αφορά την πολυμετο-
χική Lyktos Participations, 
εταιρεία αποκλειστικού σκο-
πού, στην οποία συμμετέχω 
ως μέτοχος.

»Η εταιρεία ουδεμία σχέ-
ση έχει με οποιαδήποτε υπό-
θεση σχετική με την Τράπε-
ζα Πειραιώς και ο σκοπός 
που δημιουργήθηκε ήταν η 
συμμετοχή και η ανάπτυξη 
της Παγκρήτιας Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας.

Η δέσμευση των μεριδί-
ων από την Αρχή συνδέθηκε 
ανεξήγητα με δάνειο της Τρά-
πεζας Πειραιώς σε επιχειρη-
ματικό όμιλο, το οποίο από 

μηνών έχει εξοφληθεί ολο-
σχερώς, και ουδόλως αφορά 
τη Lyktos Participations».

«Από την πρώτη στιγ-
μή που εκδήλωσα ενδιαφέ-
ρον για τη συμμετοχή μου 
στην Παγκρήτια Συνεταιρι-
στική Τράπεζα», συνεχίζει 
στη δήλωσή του ο πρώην 
επικεφαλής της Τράπεζας 
Πειραιώς, «δέχομαι επιθέ-
σεις τις οποίες αντιμετω-
πίζω με κάθε νόμιμο μέσο.

Σε όλη αυτή τη συγκυρία 
δεν θα πρέπει να παραβλέ-
πεται ότι σημαντική βλάβη 
υφίσταται παράλληλα και ο 
θεσμός των συνεταιριστικών 
τραπεζών».
Δικαστικές ενέργειες

«Εχω ήδη επιδιώξει με τις 
κατάλληλες δικαστικές ενέρ-
γειες κατά παντός υπευθύ-
νου και θα συνεχίσω να το 
πράττω, για την αποκατά-
σταση της φήμης, του ονό-
ματος και της περιουσιακής 
μου ζημίας. Ανεξάρτητα από 
τα εμπόδια που παρουσι-
άζονται, συνεχίζω κανονι-
κά τις επιχειρηματικές μου 
δραστηριότητες», καταλήγει 
ο κ. Σάλλας.

Δήλωση Μ. Σάλλα για τη δέσμευση 
μεριδίων στην Παγκρήτια Τράπεζα
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Την τελευταία δεκαε-
τία καθώς διανύου-
με τις δυσκολίες της 

οικονομικής κρίσης και ενώ 
καταστήματα και επιχειρήσεις 
κλείνουν καθημερινά, υπάρ-
χει ένας κλάδος που γνωρίζει 
άνθηση. Αυτός της διακίνησης 
χρυσού και πολύτιμων μετάλ-
λων.Από το 2010και μετά, τα 
καταστήματα χρυσού αυξήθη-
καν από 300 σε 4000 νόμιμα 
και παράνομα.Καθώς ο χρυσός 
αποτελεί σταθερή αξία πλού-
του μέσα στο χρόνο και δεν 
κινδυνεύει από πληθωρισμό 
και υποτιμήσεις, προσελκύει 
άτομα να ασχοληθούν με το 
εμπόριο ή και το παραεμπό-
ριο χρυσού.

 Το ΣΔΟΕ εκπόνησε ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση της παραβατι-
κότητας η οποία ήταν πολλή 
υψηλή,έφτανε το 60%των διε-
ξαγομένων ελέγχων, σαρώνο-
ντας τα αεροδρόμια της χώρας 
και εντοπίζοντας σοβαρές 
παρανομίες.Η συνήθης τακτι-
κή ήταν οι ιδιοκτήτες ενεχυ-
ροδανειστηρίων να λιώνουν 
το χρυσό και το ασήμι και να 
εξάγουν ράβδους στο εξωτε-
ρικό, Γερμανία και Τουρκία.

 Τον Απρίλιο του 2013 Γερ-
μανός προσπάθησε να εξάγει 
470 κιλά ασήμι και 8,5 κιλά 
χρυσό σε ράβδους ενώ είχε 
στην κατοχή του 300.000 ευρώ 
μετρητά. Φυσικ,  συνελήφθη  
και διαπιστώθηκε πως συνερ-
γαζόταν με δύο αδέλφια από 
την Κρήτη που διέμεναν στη 
Γερμανία. Τα κεντρικά της επι-
χείρησης εμφανίζονταν στην 
Κάλυμνο αλλάγραφεία είχαν 
σε Κρήτη και Αθήνα.

Σε άλλη περίπτωση, Ελλη-
νοαυστριακός υπήκοος, κάτοι-
κος  Θεσσαλονίκης διατηρούσε 
παράνομο ενεχυροδανειστή-
ριο.Οι αρμόδιοι του υπουργεί-
ου Οικονομικών έκαναν έφο-
δολ κατέσχεσαν κοσμήματα 
και μετρητά 80.000 και 26.000 
ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη 
περίπτωση, στο κέντρο της 
Αθήνας βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν 35 κιλά κοσμήμα-
τα σε αποθήκη.

Το κύκλωμα
Το Νοέμβριο του 2013 

εξαρθρώθηκε  επίσης ένα 
μεγάλο κύκλωμα παράνομου 
εμπορίου με πρωταγωνίστρι 
μια σαραντάχρονη νοικοκυρά  
που της αποδόθηκε το όνομα 
«βασίλισσα του χρυσού». Η 
εν λόγω κυρία διατηρώντας 

επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΑΓΩ» έκανε τζίρους δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ αγοράζο-
ντας κοσμήματα  από ενεχυ-
ροδανειστήρια και κλείνοντας 
συμφωνίες με πολυεθνικές 
ανακύκλωσης μετάλλων. Στην 
υπόθεση εμπλέκονταν και δύο 
δικηγόροι των Αθηνών όπως 
και ο τότε προιστάμενος της Γ 
υποδιεύθυνσης τελωνειακών 
ελέγχων του ΣΔΟΕ εκβιάζο-
ντας την- κατά τα λεγόμενά 
της- για να τους καταβάλλει 
400.000 ευρώ προκειμένου 
να της επιστραφούν 16 κιλά 
χρυσού και να σταματήσουν 
να την ψάχνουν.

Στις 12 Νοεμβρίου του 
2013, βρέθηκε στο κινητό 
τηλέφωνο της συγκεκριμένης 
γυναίκας γραπτο μήνυμα από 
έναν εκ τους δυο εμπλεκόμε-

νους δικηγόρους με το εξής 
περιεχόμενο: Ξέρω ότι έχεις 
επισκέψεις,να ξέρεις ότι εγώ 
και οι φίλοι μου είμαστε εδώ 
για να το λύσουμε.Ο δικη-
γόρος ισχυρίστηκε πως με 
500.000 ευρώ θα έκλεινε το 
θέμα και εκείνη θα πλήρω-
νε πρόστιμο μόλις 700 ευρώ 
ενώ θα της επιστρεφόταν και 
ο χρυσός.Εκείνη διαπραγμα-
τεύτηκε για να δώσει 150.000 
και τελικά συμφώνησαν στα 
400.000 ευρώ.

Μια εβδομάδα μετά τον 
έλεγχο, οι εμπλεκόμενοι συνα-
ντήθηκαν στο ΣΔΟΕ και σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα της 
καταγγέλουσας  ο δικηγόρος 
της είπε ότι αν ο προιστάμε-
νος πει τις λέξεις «μανιτάρια» 
και δύο «ημέρες» σημαίνει ότι 
συμφωνεί με την προσυμφω-
νηθήσα συνδιαλλαγή. Όπως 
και έγινε.

Στις 28 Νοεμβρίου, ο ένας 
δικηγόρος πήγε στα γραφεία 
της συγκεκριμένης γυναί-
κας και παρέλαβε φάκελο με 
400.000 ευρώ, απ’έξω επι-
τηρούσε ένας αστυνομικός 
που τον συνόδευε. Πήγαν στο 
δικηγορικό γραφείο του όπου 
και συνελήφθησαν. Ο δικηγό-
ρος είχε κρύψει τα χρήματα 
σεένα φωτοτυπικό μηχάνη-
μα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος 
.Μετά συνέλαβαν και τον δεύ-
τερο δικηγόρο όπως επίσης 
και το διευθυντή του ΣΔΟΕ 

διότι  και αυτοί γνώριζαν τα 
τεκταινόμενα.

Ο προιστάμενος του ΣΔΟΕ 
καταδικάστηκε από το Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων 
σε κάθειρξη οχτώ ετών για 
παθητική δωροδοκία.Ο πρώ-
τος δικηγόρος καταδικάστη-
κε  σε κάθειρξη οχτώ ετών για 
απόπειρα εκβίασης με απει-
λή βλάβης σε επιχείρηση κατ 
επάγγελμα, κατ εξακολούθη-
ση και άμεση συνέργεια σε 
παθητική δωροδοκία υπαλ-
λήλου του υπουργείου Οικο-
νομικών.Ο δεύτερος δικηγό-
ρος σε ποινή φυλάκισης πέντε 
ετών για απλή συνέργεια σε 
παθητική δωροδοκία υπαλ-
λήλου του υπουργείου,απλή 
συνέργεια σε απόπειρα εκβί-
ασης με απειλή βλάβης επι-
χείρησης κατ επάγγελμα και 
κατ εξακολούθηση.

Οι ποινές για τον προι-
στάμενο του ΣΔΟΕ και τον 
πρώτο δικηγόρο αναμένουν 
το εφετείο κατόπιν αναστολής 
και η ποινή του τρίτου κατη-
γορουμένου κατέστη εξαγο-
ράσιμη λόγω του προτέρου 
εντίμου βίου.

Οι κατηγορούμενοι απει-
λούνταν ακόμη και με ισόβια 
λόγω του μεγέθους του  οικο-
νομικού εγκλήματος όπου  
εμπλέκονταν, ωστόσο και ενώ 
επέμειναν για την αθωότητά 
τους, η ποινή που τους επε-
βλήθη ήταν αρκετά ελαφριά.

Εγκλήματα στην αγορά του Χρυσού
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Η «αλληλεγγύη για 
όλους» είναι μία 
ανοιχτή συλλογι-

κότητα για τον καθένα και 
καθεμία. Δεν επιδιώκει ούτε 
να εκφράσει ούτε να εκπροσω-
πήσει τον πολύμορφο κόσμο, 
τις δομές και δράσεις της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, αλλά 
να λειτουργήσει ως «συνδε-
τικός κρίκος» μεταξύ φορέ-
ων και οργανισμών σε όλη 
την Ελλάδα.

Συμπεριλαμβάνει τέσσερις 
Ενώσεις φορέων Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, τρεί-
ςΟμοσπονδίες Συλλόγων και 
το Πανελλήνιο Παρατηρητή-
ριο με βάση 600 πρωτοβάθμι-
ες οργανώσεις της Κοινωνίας 
Πολιτών. Είναι η Πανελλήνια 
Σύμπραξη φορέων που διορ-
γάνωσε το Πρώτο Ανοικτό 
Συνέδριο για την Κοινωνι-
κή Οικονομία με πρωτοφα-
νή συμμετοχή.

Η κοινωνική σύμπραξη 
δραστηριοποιείται με πράξεις 
που έχουν συνολικό όφελος 
και συμφέροντα συγκεκρι-
μένων κοινωνικών ομάδων. 
Είναι οι κοινωνικές και συνε-
ταιριστικές επιχειρήσεις, τα 
δίκτυα ανταλλαγής υπηρε-
σιών (τράπεζες χρόνου) και 
προϊόντων, τα εναλλακτικά 
νομίσματα, οι επιχειρήσεις 

ένταξης ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων, το δίκαιο και 
αλληλέγγυο εμπόριο. Κίνη-
τρο όλων αυτών των δράσε-
ων είναι η εξυπηρέτηση των 
αναγκών της κοινωνίας και 
των εργαζομένων σε αυτές και 
όχι η επιδίωξη του κέρδους.

Λειτουργεί έκτοτε στη πρά-
ξη ως εθελοντικό «Κέντρο 
Στήριξης» και Αλληλέγγυας 
συμβουλευτικής και φορέας 
επιμόρφωσης στο χώρο με το 
Πρόγραμμα «Μέντορες για 

την Κοινωνική Οικονομία.
 Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στην κεντρική 
ιστοσελίδα της «αλληλεγγύη 
για όλους», είναι μια συλλο-
γικότητα που επιδιώκει:

-Να διευκολύνει την επι-
κοινωνία όλων των δικτύ-
ων και των δομών κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, καθώς και 
την ανταλλαγή εμπειριών και 
«τεχνογνωσίας» μεταξύ τους.

-Να κάνει ορατό και γνω-
στό το εύρος του κινήματος 

έμπρακτης και συμμετοχι-
κής αλληλεγγύης, μέσω της 
καταγραφής όλων των δομών 
κατά γεωγραφική περιοχή και 
πεδίο δραστηριότητας.

-Να καταστήσει εύκολα 
προσβάσιμες στον καθένα και 
την καθεμία που έχει ανάγκη 
ή θέλει να βοηθήσει τις δομές 
κοινωνικής αλληλεγγύης σε 
όλη την χώρα.

-Να ενισχύσει όλα τα 
υπάρχοντα εγχειρήματα με 
κάθε δυνατό τρόπο (με υλικά 

και ανθρώπους, οικονομική 
στήριξη, αλληλοκάλυψη ανα-
γκών κτλ), καθώς και να προ-
ωθήσει τη δημιουργία νέων 
σε περιοχές ή θεματικές που 
δεν καλύπτονται.

-Να διαδώσει την αντί-
ληψη ότι όσοι πληττόμαστε 
από την κρίση μπορούμε να 
πάρουμε τις ζωές μας στα 
χέρια μας. 

Οτι δεν μπορούμε και δεν 
θέλουμε να υποκαταστήσου-
με το υπό διάλυση «κράτος 
πρόνοιας». Αντίθετα, διεκ-
δικώντας κοινωνικά δικαι-
ώματα για όλους και όλες, 
οικοδομούμε την ενότητα 
εργαζομένων – ανέργων, ντό-
πιων – μεταναστών, υγειονο-
μικών – ασθενών, εκπαιδευτι-
κών – μαθητών, και μέσα από 
την αλληλεγγύη αποδεικνύου-
με ότι μπορούμε να ζήσουμε 
καλύτερα.

-Να προωθήσει διεθνείς 
καμπάνιες αλληλεγγύης στον 
ελληνικό λαό, τόσο σε πολι-
τικό όσο και σε οικονομικό 
πεδίο, με κινητοποιήσεις, διε-
θνείς μέρες-δράσεις, αποστο-
λή ενισχύσεων οικονομικών ή 
σε είδος (φάρμακα, τρόφιμα), 
οριζόντια διασύνδεση οργα-
νώσεων ή φορέων του εξω-
τερικού με δομές και δίκτυα 
αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Μια πλατφόρμα με αποτέλεσμα; 

Συνεχίζονται οι διαδικασίες πώλη-
σης της πλειοψηφίας των μετοχών 
των ΕΛΠΕ απο το ΤΑΙΠΕΔ, και παρα-
κολουθούμε με μεγάλη προσοχή τη 
διαδικασία καθώς διαμορφώνονται 
ερωτήματα σχετικά με την διασφάλι-
ση του δημοσίου συμφέροντος αλλά 
και του συμφέροντος των ΕΛΠΕ, 
τις βασικές μετοχές των ΕΛΠΕ, των 
επενδυτών και τέλος των εργαζομέ-
νων στα ΕΛΠΕ.

Όσον αφορά στην πετρελαϊκή 
αγορά, ο ρόλος των ΕΛΠΕ  είναι 
καθοριστικός καθώς παρεμβαίνουν 
ρυθμιστικάαλλά και αναπτυξιακά 
ζητήματα. Έτσι δύναται να θυσιάζε-
ται για χάρη πολιτικών και κερδο-
σκοπικών συμφερόντων.Τα ΕΛΠΕ 
είναι ικανά να χρηματοδοτήσουν 

διάφορα επενδυτικά προγράμματα 
ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά 
αλλά και να αναπτύξουν την επι-
χειρηματική τους βάση, σύμφωνα 
πάντα με τα αποτελέσματα του εξα-
μήνου (473 εκ EBITDA). 

Η Κυβέρνηση, από την πλευρά  
της, πρέπει να λάβει ξεκάθαρη θέση 
για την κίνηση της να μεταβιβάσει 
το πλειοψηφικό πακέτο μιας τόσο 
επιτυχημένης και κερδοφόρας επι-
χείρησης καθώς πολυεθνικές εται-
ρίες «περιμένουν στη γωνία»  να 
εισχωρήσουν στην εγχώρια αγορά 
και να πάρουν τα ινία. Αυτό μπορεί 
να δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα σε καταναλωτή, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, βιομηχανίες, αγροτι-
κή οικονομία ακόμα και μεταφορές. 

Επικίνδυνη η πώληση μετοχών των ΕΛΠΕ
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Ομιλία πραγματοποίησε ο 
Θάνος Τζήμερος την Κυρια-
κή 13/1/2019 στο πολιτιστικό 

κέντρο Γαλατσίου «Καμίνι», με κεντρι-
κό θέμα «ανοχύρωτες πόλεις, ανασφα-
λείς πολίτες».

To ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μετά από πρόσκλη-
ση, παραβρέθηκε στην εκδήλωση 
του πολιτικού κόμματος «Δημιουρ-
γία, Ξανά» που ο ιδρυτής του μίλησε 
για την κατάσταση σε «προβληματι-
κές περιοχές» της αττικής, όσον αφο-
ρά διαδηλώσεις και επεισόδια, για τις 
απαιτούμενες ανάγκες του αστυνομι-
κού σώματος και προτάσεις λύσεων 
για τις περιοχές και τα θέματα εγκλη-
ματικότητας. Σημειώνεται ότι ο αριθ-
μός τον παρευρισκομένων δεν ξεπερ-
νούσε τα 30 άτομα. 

Κάποια από τα επιχειρήματα για 
την καταπολέμηση των παραπάνω 
όπως πρόεκυψε από αυτήν την ομι-
λία είναι για παράδειγμα η κατάρ-
γηση των διαδηλώσεων. Η θέση του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι ότι οι διαδηλώσεις 
είναι ένα νόμιμο συνταγματικό μέσο 
που διαθέτουν τα δημοκρατικά πολι-
τεύματα και όχι τα απόλυτα καθε-
στώτα. Ο μεγαλύτερος εξοπλισμός σε 
όπλα αλλά και μέσα αποτροπής επει-
σοδίων για την ΕΛ.ΑΣ. . Η θέση του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε.είναι αντίθετη στην χρήση 
χημικών όπλον, άκρως επικίνδυνων 
για τη δημόσια υγεία. Το «όργανο» 
να είναι εξουσιοδοτημένο να πυρο-
βολήσει όταν πρόκειται να εμπλακεί 
σε μια κατάσταση εμπλοκής, «χωρίς 
να έχει προηγουμένως απειληθεί με 
όπλο». Η θέση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.είναι ότι 
ο αστυνομικός πρέπει να πυροβολεί 
μόνο αν απειληθεί η ζωή του με ίδιο 
μέσο. Η νόμιμη κατοίκων οπλοκατοχή, 
αλλά ακόμα και η μέθοδος βίας όταν ο 
αστυνομικός κρίνει σκόπιμο. Η θέση 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι ότι ο αστυνομικός 
πρέπει να χτυπήσει μόνο όταν δεχτεί 
ο ίδιος επίθεση και με ίδιο το μέσο.

 Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έθεσε τις ερωτήσεις 
που σας παραθέτουμε παρακάτω για 
θέματα που αφορούν τον πολίτη την 
ασφάλεια και την υγεία του, μετά από 
έρευνες που έχουμε κάνει, αλλά δυστυ-
χώς οι απαντήσεις που πήραμε ήταν 
ελάχιστες έως μηδαμινές.

1)Στοιχεία μετά από πρόσφατη έρευ-
να του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έδειξαν ότι στις 180 
μέρες που διαδραματίστηκαν επεισό-
δια στην Αθήνα το 2018, αυξήθηκαν 
κατά 300% τα κρούσματα αναπνευ-
στικών προβλημάτων στα νοσοκομεία 
εκείνες τις μέρες.

Ποια θέση παίρνει η “Δημιουργία, 
Ξανά” για τις επιπτώσεις στην υγεία 
των πωλητών, από την ανεξέλεγκτη 

χρήση δακρυγόνων, βομβών κρότου 
λάμψεως και μολότοφ, από Εξουσια-
στές-Αντιεξουσιαστές;

2) Ποιος προστατεύει τους πολίτες 
από την ανεξέλεγκτη χρήση χημικών 
ουσιών, επικίνδυνων για τη δημό-
σια υγεία;

3) Ποια μέτρα αναστολής και απο-
τροπής τέτοιον φαινομένων βίας προ-
τείνει το κόμμα σας;

4) Πως θα πείσετε τους πολίτες να 
σας ψηφήσουν χωρίς προηγούμενη 
συγκεκριμένη δράση πάνω σε αυτά 
τα προβλήματα;

Στο μεγαλύτερο μέρος τους λοιπόν 
ο Κ. Τζήμερος γενικολογώντας απέφυ-
γε να απαντήσει, ενώ μέσα από ένα 
παραλήρημα γενικολογιών λάβαμε τις 
παρακάτω απαντήσεις: 

«Η πολιτική μόλυνση δημιουργεί 
και σωματική μόλυνση, όταν συχνά 
πυκνά στην Αθήνα γίνονται ταραχές, 
πέφτουν δακρυγόνα και γίνονται όλα 
αυτά που γίνονται, είναι επόμενο η 

αναπνευστική λειτουργία όσον είναι 
εκεί κοντά να επηρεαστεί.

Εμείς είπαμε ότι θα υποδείξουμε 
τον πυρήνα των αρχών και επίσης με 
μια άποψη που θεωρήθηκε φασιστι-
κή. Δηλαδή έχεις να σταθείς σε δυο 
δημόσια αγαθά, το ένα είναι η δική 
μου απαίτηση να σταματήσω την 
κυκλοφορία για να περπατώ φωνάζο-
ντας ένα σύνθημα, και το άλλο είναι η 
απαίτηση του συνόλου της πόλης να 
ζει κανονικά. Να πηγαίνουν οι μανά-
δες βόλτα τα παιδιά στο σύνταγμα και 
να μη φοβούνται να καούν και οι δυο 
μαζί, οι παππούδες να κάθονται στα 
παγκάκια, οι μαγαζάτορες να δουλεύ-
ουν, ο κόσμος να κατεβαίνει στη στά-
ση που θέλει από το μετρό και όχι να 
περιπατάει δυο χλμ.

 Τα σταθμίζεις αυτά και λες ότι το 
δεύτερο είναι μείζον του πρώτου, τι 
σημαίνει αυτό; Εμείς κάναμε μια δια-
δήλωση, γράψαμε αυτά που θέλαμε σε 
πλακάτ γιατί θεωρούμε ότι «η ηχορύ-

πανση είναι κάτι φασιστικό», δηλαδή 
δεν μπορείς να είσαι έξω από το μαγα-
ζί κάποιου στο δρόμο και να φωνά-
ζεις, σου σπαν τα… νεύρα. Πήραμε 
λοιπόν τα πλακάτ, παραταθήκαμε στη 
Ερμού στον πεζόδρομο και είχε έρθει 
μάλιστα μια κλούβα, ήταν εκεί ένας 
συνταγματάρχης και μου λέει «κύριε 
Τζήμερο ποιον θα αποκλείσετε?», λέω 
«κανένα». Θα κρατήσουμε τα πλακάτ 
να δουν αυτό που έχουμε να πού-
με και θα φύγουμε. Αυτό είχε πολύ 
μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες πορείες που έχουν 
γίνει. Δηλαδή εμείς θα απαγορεύσου-
με τις πορείες στο οδόστρωμα ! Θες 
να κάνεις πορεία? Στο πεζοδρόμιο 
σε φάλαγγα κατ’ άνδρα και μάλιστα 
έχεις και «μεγαλύτερο μέτωπο». Όταν 
αυτά γίνουν κατανοητά δεν υπάρχει 
και λόγος να γίνονται και όλες αυτές 
οι ασκήσεις των αστυνομικών κλπ.

 Επίσης λέμε ότι η δημόσια τηλε-
όραση την οποία φανταζόμαστε πολύ 
πιο μικρή με αρμοδιότητες πολιτι-
σμού παιδείας και κοινωνίας πολιτών, 
μπορεί να δίνει βήμα σε οποιαδήποτε 
συλλογικότητα. Για να τους δούμε, να 
εκτεθούν, να ακούσουμε την άποψη 
τους, να ακούσουμε τα επιχειρήματα 
τους. Γιατί γίνονται οι πορείες και τα 
επεισόδια? Έλα εσύ στις κάμερες, έλα 
στου στούντιο, κάτσε με τους συντρό-
φους δίπλα, βγάλτε και τις κουκούλες 
να δούμε ποιοι είσαστε και πείτε μας 
τι θέλετε, να μπορέσουν να κρίνουν 
οι πολίτες. Κάποιοι από αυτούς ίσως 
έχουν κάτι ενδιαφέρον να πουν, οι 
άλλοι δεν ξέρουν να μιλάνε. Αν λοι-
πόν πεις στο διαδηλωτή έλα στην 
ΕΡΤ1 να πεις τον πόνο σου και αυτό 
να μεταδοθεί σε πανελλήνια προβολή 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαδη-
λώσεις στο Σύνταγμα.

 Το άλλο αφόρα τις δράσεις που 
κάνουμε. Ναι, κάνουμε πάρα πολλές 
δράσεις, δηλαδή αυτό που κάνου-
με στην περιφέρεια είναι μια συνε-
χής δράση κατά του κρατισμού, αλλά 
κάναμε και άλλες δράσεις. 

Το ότι καθαρίζουμε τα γκράφιτι από 
τους τείχους, οι «λος λαμπίκος», ομά-
δα στη Θεσσαλονίκη που κάνει αυτήν 
την ενέργεια ξεκίνησε από τον πυρήνα 
της «Δημιουργίας, Ξανά» θέλοντας να 
δείξει την αντίθεση της στη ρύπανση 
του δημόσιου χώρου. 

Μάλιστα, καθώς ανέλυε φαινό-
μενα βίας από αντιεξουσιαστές, στο 
τέλος της ομιλίας και ενώ εξέφρασε 
τη δυσαρέσκεια του για το ότι ο Κορ-
κονέας (Ειδικός φρουρός, δολοφόνος 
15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου), δεν 
έχει πάρει ακόμα «άδεια» όπως ανέ-

Tζήμερος: εναντίον της δημοκρατίας 
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φερε, από τις φυλακές Δομοκού, του 
έγινε η εξής ερώτηση: 

-Ακούσαμε τη θέση σας για τη 
μορφή βίας που προέρχεται από τον 
αντιεξουσιαστικό χώρο και την κατα-
δικάζουμε πλήρως, μα θέλουμε και τη 
θέση σας για τα κρούσματα αστυνομι-
κής βίας, τα οποία μάλιστα έφτασαν 
σε σημείο να δολοφονηθεί ενα παιδί 
15 χρονών στο κέντρο της Αθήνας ! 

Τότε σύγχυση προκλήθηκε από το 
ακροατήριο που το μεγαλύτερο μέρος 
του αποτελούταν από όργανα της τάξε-
ως αλλά και υψηλόβαθμους στρατιω-
τικούς. Από τις θέσεις του αμφιθεά-
τρου ακούγονταν φράσεις όπως, «του 
έβριζαν την οικογένεια…» η «εσένα αν 
σου πετούσαν μολότοφ τι θα έκανες;». 
Όταν ηρέμισε «το πλήθος» ξανά επι-
σημάνθηκε η ερώτηση πιο συνοπτικά 
και τότε λάβαμε την εξής απάντηση :

-Συμφωνείτε με την αστυνομική βία;
-Φυσικά! Συμφωνεί ολόκληρη η 

ανθρωπότητα. Εάν έρθω εγώ να σε 
ληστέψω ο αστυνομικός θα μου πει, 
«ελάτε παρακαλώ να σας περάσω χει-
ροπέδες…»;

-Δηλαδή επιτρέπεται ένα συλληφθέ-
ντα από μια διαδήλωση να τον κτυπά-
ει ο αστυνομικός πριν τον οδηγήσει 
στο τμήμα ενώ τον έχει ακινητοποι-
ήσει και του εχει περάσει χειροπέδες;

- «Ο τρόπος που επιβάλλεται ο 
νόμος είναι η βία ! Ακόμα και όταν 
πας στο δικαστήριο και πας φυλακή 
βία είναι. Όταν παρανομείς, εξασκείς 
βία στους υπολοίπους γιατί η πολι-
τεία έχει αποφασίσει ότι αυτή η πρά-
ξη βλάπτει τους άλλους.

Υφίστασαι βία από την πολιτεία η 
οποία… εξουσιοδότησε την αστυνομία 
να είναι η μοναδική που να κάνει χρή-
ση της βίας υπό όρους και με κανό-
νες εμπλοκής, κανόνες συμπεριφοράς.

Μη βλέπουμε τις υπερβολές που 
συμβαίνουν σε μια «μπαχαλώδες περί-
πτωση». Συμφωνώ με την άποψη σας 
για τον συλλαμβανόμενο, αλλά εάν 
στην πράξη αυτή ο συλλαμβανόμε-
νος προσπαθεί να αποφύγει τη σύλ-
ληψη και… πάθει κάτι, ο αστυνομικός 
δεν πρέπει να τιμωρείται.» 

Απ’ ότι καταλαβαίνετε λοιπόν 
δεν λάβαμε ούτε μια ουσιαστική 
απάντηση στα ερωτήματα που θέσα-
με για τον πολίτη και την κοινω-
νία παρά μόνο αυτά που ο Κ. Τζή-
μερος είχε «διαβάσει απτό σπίτι». 

Φάνηκε να ενδιαφέρεται πιο 
πολύ για την ακεραιότητα των 
σωμάτων ασφαλείας, παρά για 
την υγεία των πολιτών και γενικά 
είδαμε μια διάλεξη για το πώς η 
βία θα καταπολεμηθεί με βία και 
τρομοκρατία, ενώ την ομιλία παρα-
κολούθησε συγκεκριμένη «κάστα 
ανθρώπων» για τους οποίους όπως 
προέκυψε και απευθύνονταν.  Τα 
συμπεράσματα δικά σας… 

Αντίκτυπο ακόμα και σε 
Ελληνικές τράπεζες είχε η 
απόφαση της ρουμανικής 

κυβέρνησης για αύξηση της φορο-
λογίας η οποία επηρρέασεκυρίως 
τις Alpha Bank και Εθνική Τράπε-
ζα.Η Ρουμανική κυβέρνηση σε μια 
απόφαση να αυξήσει τα έσοδα τις 
κατά 2,5 διςδολάρια ώστε να μει-
ώσει το έλλειμμα του προϋπολογι-
σμού της, η οποία συμπεριλαμβά-
νει ένα νέο προοδευτικό φόρο στα 
περιουσιακά στοιχεία των τραπε-
ζών, προχώρησε στις παραπάνω 
ενέργειες επηρεάζοντας σαν άλλο 
«φαινόμενο της πεταλούδας» τις 
Ελληνικές τράπεζες.  

Αυτή η πρωτοβουλία προκά-
λεσε ισχυρό sell-off στο Χρηματι-
στήριο του Βουκουρεστίου με τον 
γενικό δείκτη να υποχωρεί κοντά 
στο 12%, καταγράφοντας τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη αρνητική πορεία 
στην ιστορία του ενώ οι τραπεζι-
κές μετοχές "βυθίστηκαν" έως και 
19%. Δεδομένου ότι πολλές από 
τις τράπεζες της Ρουμανίας είναι 
ξένης ιδιοκτησίας, συγκεκριμένα 
είναι θυγατρικές αυστριακών, γαλ-
λικών, ιταλικών και ουγγρικών τρα-
πεζών, το ζήτημα δεν περιορίστηκε 
εντός τον συνόρων.

"Καθώς το τραπεζικό σύστη-
μα της Ρουμανίας ανήκει κυρίως 
σε ξένους, ένας τραπεζικός φόρος 
είναι ένας πολιτικός βολικός τρό-

πος να μετατοπιστεί το βάρος της 
δημοσιονομικής σύσφιξης από τους 
εγχώριους στους ξένους παίκτες", 
σημειώνει η Morgan Stanley.

Ελληνικές συστημικές τράπεζες 
που δραστηριοποιούνται ακόμα στη 
Ρουμανία «πήραν τον κατήφορο» 
με αποτέλεσμαη Τράπεζα Πειραι-
ώς να προχωρήσει πρόσφατα στην 
πώληση της Piraeus Bank Romania 
(PBR) στο αμερικανικό equity fund 
JC Flowers, ενώ η Eurobank προ-
χώρησε στην πώληση των μερι-
δίων στις Bancpost, ERB Retail 
Services και ERB Leasing.

Η Alpha Bank, αντίθετα με τις 
υπόλοιπες τράπεζες, έχει αποφασί-
σει να συνεχίσει την παρουσία της 
στη Ρουμανία μέσω της συμμετο-

χής της στην Alpha Bank Romania. 
Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να 
ολοκληρώσει την πώληση της Banka 
Romanesca έως το τέλος του έτους.

Όπως επισημαίνει η Euroxx, 
ο νέος φόρος θα είναι αρνητική 
εξέλιξη για τις δύο ελληνικές τρά-
πεζες που έχουν παρουσία στη 
χώρα. Οπως υπογραμμίζει θα απο-
τελέσει αρνητικό καταλύτη στην 
προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζα 
να πουλήσει τη θυγατρική Banca 
Romaneasca. Παράλληλα, σύμφω-
να με την Euroxx, οι θυγατρικές 
και των δύο ελληνικών τραπεζών 
θα δεχτούν χτύπημα στους ισο-
λογισμούς τους, αν και μέρος του 
κόστους ενδέχεται να περάσει στους 
πελάτες τους.

Δαιδαλώδες το τραπεζικό σύστημα

Εταιρίες κολοσσοί του διαδι-
κτύου ακόμα και με δισεκατομμύ-
ρια έσοδα το χρόνοεκμεταλλεύονται 
φορολογικά παραθυράκια ώστε να 
φορολογούνται ακόμα καιμε 0% 
συντελεστή. Μια από αυτές είναι 
και η Amazon, που για τον περ-
συνό χρόνο τα έσοδα της ανήλθαν 
σε200.000.000, αλλά σε αρκετές 
χώρες ο φορολογικός της συντε-
λεστής ήταν στο 0%. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, κέρδη τρισεκατομμυ-
ρίων να φυγαδεύονται με αποτέλε-
σμα λεφτά που θα μπορούσαν να 
ωφελήσουν την κοινωνία και το 
κράτος, να συντηρούν τον πλού-
το που συνορεύεται σε συγκεκρι-
μένα χέρια. 

Στα σχέδια της ΕΕ είναι να περά-
σει ένας νόμος που θα επιτρέπει να 
φορολογούνται κάποια ποσοστά από 
τα γιγαντιαία έσοδα ώστε να δια-

σφαλίσει ανάγκες τον κρατών. Αυτό 
φυσικά δεν συμφέρει τις «εταιρίες 
μεγαθήρια» διότι πρόκεται για μια 
νομοθεσία η οποία αν ψηφιστεί σε 
Ευρώπη, δε θα αργήσει να υιοθε-
τηθεί και στην Αμερική. 

Η φορολογική ανισότητα πρέπει 
να καταπολεμηθεί, το τωρινό σύστη-
μα σκοτώνει τον μέσο επιχειρηματία 
ενώ παράλληλα δίνει «τροφή» για 
περισσότερα κέρδη στους εκατομ-
μυριούχους.  Αυτό το σχέδιο είναι 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. Στόχος είναι απλώς να κάνου-
με τις εταιρείες «ψηφιακών υπηρε-
σιών» (όπως η Amazon, η Apple, 
η Google κλπ) να πληρώνουν του-
λάχιστον έναν πολύ χαμηλό φόρο 
στις χώρες όπου έχουν κέρδη, αντί 
να μπορούν να φυγαδεύουν όλα τα 
κέρδη τους σε φορολογικούς παρα-
δείσους.

Το νομοσχέδιο για την ψηφι-
ακή φορολογία, όπως είναι λογι-
κό θα παίξει σημαντικό ρόλο ακό-
μα και στην παγκόσμια οικονομία 
καθώς και τα κράτη θα επωφελού-
νται αλλά και οι εταιρίες θα φορο-
λογούνται κανονικά και αξιοκρατι-
κά. Αυτό όμως δεν θα λειτουργήσει 
καταστροφικά για αυτές, καθώς τα 
κέρδη τους θα παραμένουν τεράστια.  
Δεν πρόκειται για τη δαιμονοποίηση 
των επιτυχημένων εταιρειών, αλλά 
για την οικοδόμηση μιας παγκόσμι-
ας οικονομίας που θα ευνοεί όλους 
και όλες μας , όχι μόνο τα μεγάλα 
αφεντικά. Πρέπει να σταματήσουν οι 
εταιρείες αυτές να τσεπώνουν δισε-
κατομμύρια δισεκατομμυρίων, που 
κανονικά θα έπρεπε να καταβάλ-
λονται ως φόροι και να επενδύο-
νται στην παιδεία, την υγεία και 
τις υποδομές

Οι πλούσιοι… πλουσιότεροι! 
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Πρόβλημα πολυνομίας σε πολε-
οδομικά θέματα 

Εντύπωση προκαλεί ότι, με βάση 
την ελληνική πολεοδομική πολυνο-
μολογία, δυο περιπτώσεις, οι οποίες 
ενώ είναι πανομοιότυπες και ιδίας 
χρονολογίας κατασκευής αυθαιρέ-
των και μεταβιβάσεων, εννοείται 
χωρίς εκθέσεις αυτοψίας ή υπαγω-
γές,  λόγω τον νομικών ατελειών σε 
αυτά τα θέματα δεχτήκαν τελείως 
διαφορετική αντιμετώπιση. 

Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: 
ποια απόφαση είναι η ορθή και ισχυ-
ρότερη, αυτή του Αρείου Πάγου ή η 
νεότερη του Πρωτοδικείου που αγνό-
ησε (ορθά) το προηγούμενο δεδικα-
σμένο και έκρινε σύμφωνα με τους 
πολεοδομικούς νόμους, τον αστικό 
κώδικα αλλά και την λογική ;Ο επό-
μενος δικαστής που θα έχει παρό-
μοια υπόθεση πάνω σε ποια νομο-
λογία θα στηριχθεί;Υπάρχει αρμόδιος 
ανώτατος δικαστής για να άρει την 
συγκεκριμένη σύγκρουση δεδικα-

σμένων και το κακό δεδικασμένο 
(διότι η μια από τις δύο σίγουρα 
έχει κακό δεδικασμένο);

Συγκεκριμένα, παρακάτω παρα-
θέτουμε δυο αποσπάσματα από 
ίδιες υποθέσεις με διαφορετικές 
αποφάσεις. 

Η μια αφορά την απόφαση του 
Αρείου πάγου, συγκεκριμένα:

Άρειος Πάγος 183/2017 -->  «...οι 
επίδικες μεταβιβαστικές δικαιοπρα-
ξίες δεν πάσχουν από ακυρότητα, τα 
επί του ενδίκου ακινήτου αυθαίρε-
τα κτίσματα θεωρούνται ανύπαρ-
κτα και ως εκ τούτου επιτρέπεται 
η μεταβίβαση του ακινήτου  ... οι 
έννομες συνέπειες του αυθαίρετου 
χαρακτήρα ενός κτίσματος, μεταξύ 

των οποίων και οι οριζόμενες από 
τη διάταξη του άρθρου 17 αρ. 10 Ν. 
1337/1983 δεν επέρχονται»

Ενώ η δεύτερη του Πρωτοδικεί-
ου Κέρκυρας:

Μον.Πρωτ.Κέρκυρας 1345/2018 
-->  .»..δεν ήταν δυνατή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8, 10, 12 
του Ν. 1337/1983 σε συνδυασμό με 
αυτήν του άρθρου 174 ΑΚ, η κατάρ-
τιση σύμβασης πώλησης και μεταβί-
βασης της κυριότητάς του, καθώς επ’ 
αυτού υπήρχαν αυθαίρετα κτίσματα  
....δεν επιτρεπόταν η μεταβίβαση ή 
σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμά-
των στο επίδικο γεωτεμάχιο επί του 
οποίου είχαν κατασκευαστεί, κάθε δε 
τυχόν μεταβίβαση κατά παράβαση 
των ανωτέρω θα ήταν αυτοδίκαια 
άκυρη και θα αποτελούσε αξιόποι-
νη πράξη όλων των συμμετεχόντων 
στην τυχόν κατάρτιση σχετικού μετα-
βιβαστικού συμβολαίου (συμβαλλο-
μένων, μηχανικών, μεσιτών, δικηγό-
ρων, συμβολαιογράφου).»

Η σημασία της βιώσι-
μης ανάπτυξης στις 
επιχειρήσεις εν και-

ρούς κρίσης είναι ο τρόπος επι-
βίωσης της επιχείρησης που 
προτείνεται από την Ευρώπη 
τα τελευταία χρόνια.Είναι λοι-
πόν ένα είδος επένδυσης που 
φέρνει θετικά αποτελέσματα 
στην επιχείρηση, στους εργα-
ζομένους και στους επενδυτές.

Σε πρόσφατη έρευναγια 
τις τάσεις στις εκθέσεις βιώ-
σιμης ανάπτυξης, το Κέντρο 
Αειφορίας (CSE)στην Ευρώ-
πη παρουσίασε παραδείγματα 
και πρακτικές ενδιαφέρουσες.
Αξιολογήθηκαν 475 εταιρεί-
ες που αντιπροσωπεύουν το 
20% του συνόλου των εται-
ρειών που ασχολούνται με τις 
εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης 
και ανήκουν σε οχτώ επιχει-
ρηματικούς τομείς.Οικονο-
μικές υπηρεσίες, κατασκευ-
ές,τρόφιμα και ποτά,διακίνηση 
και αποθήκευση,χημικά προ-
ϊόντα,φαραμκευτικά, τηλεπι-
κοινωνίες και ενέργεια.

Η έρευνα περιλαμβάνει 
συγκριτική ανάλυση των στό-

χων και των πρακτικών της 
βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση 
με το κοινωνικό αποτύπωμα 
στην κοινωνία την εργασία 
και την οικονομία.Εξετάζε-
ται παράλληλα η επίδραση 
της ευρωπαικής οδηγίας για 
τη δημοσιοποίηση μη οικο-
νομικών στοιχείων όπως και 
τα standards που επιλέγονται 
και η ένταξη των στόχων της 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ην.Ε-
θνών (SDGs)στη στρατηγική 
των ευρωπαικών εταιριών.

Οι πέντε τάσεις που επι-
κρατούν στην έρευνα είναι:

1 .Οι ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις επικεντρώνονται και 
δεσμεύονται σε συγκεκριμέ-
νες στρατηγικές κατευθύνσεις 
όπως η κλιματική αλλαγή,η 
ενεργειακή αποδοτικότητα,η 
υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσί-
δα και η βελτίωση του κοινω-
νικού αποτυπώματος.

2.Η υιοθέτηση και δέσμευ-
ση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης όπως και η πρακτι-
κή εφαρμογή τους στο διάστη-
μα των επόμενων πέντε ετών.

3.Η αύξηση της διαφάνει-
ας στα μη χρηματοοικονομι-

κά στοιχεία και η δημιουργία 
εκθέσεων εταιρικής υπευθυ-
νότητας οι οποίες προσδί-
δουν διαφάνεια ακεραιότη-
τα και αξιοπιστία.

Το 55%των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιεί το πρότυπο του 
(GRI)το οποίο βελτιώνει σημα-
ντικά τη διαφάνεια προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

4.Η εξωτερική διασφάλιση 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνε-
ται απαραίτητα προκειμένου 
να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο 
δυνατό ποσοστό αξιοπιστίας 
αντιθέτως με την μέχρι τώρα 

τακτική της Ευρώπης.
5.Η μέτρηση του κοινω-

νικού αποτυπώματος και 
κατά συνέπεια της κοινωνι-
κής αλλαγής είναι λίαν σημα-
ντική και αποτελεί δύσκολο 
εγχείρημα παρόλες τις δεκά-
δες πρωτοβουλίες για δράσεις 
εταιρικής υπευθυνότητας και 
τα δισεκατομμύρια ευρώ που 
καταναλώνονται προκειμέ-
νου να πραγματοποιηθεί η 
επίτευξη αυτής.

Εν κατακλείδι η εταιρική 
υπευθυνότητα όταν γίνεται με 
στρατηγική και στοχοθετημέ-
να, αυξάνει την εμπιστοσύνη 
προς την επιχείρηση, συμβάλ-
λει θετικά στην κοινωνία, το 
περιβάλλον και την οικονομία.
Συνεπώς η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη 
θα πρέπει να αντιληφθεί και 
να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τη 
σπουδαιότητα των επιρρο-
ών της.

To ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύ-
ει και επιθυμεί να επιβι-
ώσουν ΜΟΝΟ οι υγιείς 
επιχειρήσεις που σέβονται 
τον πολίτη. 

Μπορεί να εφαρμοστεί η βιώσιμη 
Ανάπτυξη στις επιχειρήσεις

Aυθαίρετα… που δεν είναι… αυθαίρετα
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Σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποιή-
θηκε στο Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο από την καθη-
γήτρια Τοπικής και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, Μητού-
λα Ρόιδω, και τον οικονομο-
λόγο του Τμήματος Οικιακής 
Οικονομίας και Οικολογίας, 
Νικόλαο Κοσσιώρη,η βιω-
σιμότητα των καταστημά-
των και επιχειρήσεων στην 
επαρχία καταγράφει καθοδι-
κή πορεία, τη δεκαετία της 
οικονομικής κρίσης.Δύο στα 
πέντε καταστήματα (42%)
βλέπουν σταθερή επιβρά-
δυνση στις πωλήσεις τους 
την ώρα που οι ιδιοκτήτες 
τους δηλώνουν επιφυλα-
κτικοί και προσπαθούν να 
ορθοποδήσουν.

Σε ποσοστό 67,5% δηλώ-
νουν αρνητική επίπτωση 
της οικονομικής κρίσης στο 
εισόδημά τους, το 27,5% 
αναφέρει ότι χρειάστηκε να 
βρει δεύτερη δουλειά και 
αρκετοί από αυτούς σημει-
ώνουν πως στράφηκαν στο 
δανεισμό είτε από συγγενικά 
πρόσωπα είτε από τράπεζα 
για να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους.Οι στα-
τιστικές δείχνουν επίσης 
ότι ένα ποσοστό της τάξε-
ως του 60% των καταστη-
μάτων κατάφεραν να κρα-
τήσουν μια σταθερή πορεία 
ενώ το 40%συνεχίζει να έχει 
πτωτική εξέλιξη.

Σε έρευνα που σημειώθη-
κε τον Αύγουστο του 2018 
,σε πόλεις της περιφέρει-
ας όπως η Καλαμάτα και η 
Καβάλα, οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης είναι 
αρνητικές για όλα τα εμπο-
ρικά καταστήματα ανεξαρ-
τήτως τουπροιόντος που 
εμπορεύονται ή του μεγέ-
θους της επιχείρησης που 
λειτουργούν.

Το 70%των ερωτηθέντων 
λειτουργούσαν τα καταστή-
ματά τους και προ κρίσης.

Το ¼ των καταστημάτων 
εγκαινίασαν το κατάστημά 
τους εν καιρώ κρίσης.

Σε ποσοστό άνω του 70% 
ο χώρος είναι μισθωμένος 
οπότε και αυξάνονται τα έξο-
δα συντήρησης.

Το 37% των ερωτηθέντων 
απάντησε πως δανείστηκε 
προκειμένου να ξεκινήσει 
την επιχείρησή και λόγω 
αυτού ακόμα αποπληρώνει.

Όσον αφορά στο ετήσιο 

εισόδημα των καταστημα-
ταρχών, το¼ αυτών βγάζουν 
έως 10.000 ευρώ, που θεω-
ρείται χαμηλό εισόδημα, οι 
περισσότεροι κινούνται γύρω 
στις 20.000 ευρώ το οποίο 
θεωρείται ένα αρκετά καλό 
εισόδημα για κατάστημα.

Σύμφωνα με τους κατα-
στηματάρχες, η οικονομική 
κρίση έχει επηρεάσει ταυτό-
χρονα και τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών που είναι 
πιο επιλεκτικοί, πχ ψωνίζουν 
μετά από έρευνα αγοράς και 
εστιάζουν στην απόκτηση 
των απολύτως απαραιτή-
των ειδών και μόνο.

Σημαντική επισήμανση 
είναι ότι προ κρίσης το κέρ-
δος των καταστημάτων ήταν 
πάνω από 70% και έφτανε 
έως το 100%,ενώ μετά την 
εμφάνιση της κρίσης το κέρ-
δος μειώνεται στο 40-20% σε 
σχέση με παλαιότερα.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύ-
ει ότι όταν υπάρχει οικο-
νομική κρίση, με έντεχνη 
οργάνωση της από την ολι-
γαρχία τότε τα πράγματα 
φτάνουν σε… αδιέξοδο.

«Βουτιά» για τις πωλήσεις  
στην επαρχία δείχνει έρευνα  

του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
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Ρεπορτάζ Παναγιώτης Βρυώνης
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Γ
ια μια ακόμα 
χρονιά και ενό-
ψει τον δημο-
τ ικών εκλο-
γών του Μαΐ-
ου, βασικά και  
χρόνια προβλή-
ματα ταλαιπω-

ρούν τους δημότες ενός από τους 
ομορφότερους δήμους της περιφέρει-
ας Αττικής, του Ωρωπού.Οι δημοτι-
κές Αρχές κάθονται «με σταυρωμένα 
τα χέρια» απέναντι σε δημότες που 
δηλώνουν δυσαρεστημένοι και αγα-
νακτισμένοι αλλά και στις σοβαρές 
οικολογικές και κοινωνικές καταστρο-
φές που έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία 
και... στην τσέπη του πολίτη.

Μια απλή βόλτα στον παραλιακό-
κεντρικό δρόμο της Σκάλας Ωρωπού, 
για παράδειγμα, θα σας πείσει για την 
κοινωνική αυθαιρεσία που έχει υπο-
στεί ο τόπος. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. βρέθηκε 
στην περιοχή, μίλησε με πολίτες αλλά 
και με τον υποψήφιο δήμαρχο, Γεώρ-
γιο Γιασημάκη, δέχθηκε καταγγελίες 
από αγανακτισμένους κατοίκους της 
περιοχής, αποθανάτισε την κατάστα-
ση και σας παρουσιάζει αποκλειστικά 
τα προβλήματα του δήμου Ωρωπού.

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα βασικό πρόβλημα που απα-
σχολεί τον δήμο πάνω από τέσσερις 
δεκαετίες και θα τον ταλαιπωρεί για 
σίγουρα άλλες τόσες αν δεν αλλάξει 
η νοοτροπία της δημοτικής εξουσί-
ας είναι το αποχετευτικό σύστημα. 
Έχουμε αναλύσει και σε παλιότερα 
δημοσιεύματα μας το θέμα και έχου-
με βραχνιάσει να φωνάζουμε για τις 
οικολογικές και υγειονομικές επι-

πτώσεις του. 
Το σύστημα λειτούργει σε ποσο-

στό 80% με απορροφητικούς βόθρους 
με αποτέλεσμα τα λήμματα να κατα-
λήγουν στη θάλασσα και κατά 20% 
με στεγανούς που «κάθε τόσο» ιδιω-
τικά συνεργεία τους αδειάζουν και 
στο τέλος «ξεφορτώνονται» τα από-
βλητα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, 

αυθαίρετα.Οι δημότες περιμένουν 
τους βιολογικούς καθαρισμούς που 
τόσα χρόνια «τάζουν» οι ηγεσίες του 
τόπου ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνο-
νται οικονομικά λόγω του ότι ιδιώ-
τες αναλαμβάνουν τις αποφράξεις. 

Μια ακόμα παράμετροςστη ιστορία 
αυτή είναι ότι ασυνείδητοι αδειάζουν 
τα λύματα τους σε θάλασσες, κανάλια, 

ποταμούς και ρέματα κάνοντας έτσι 
τις παραλίες του τόπου ακατάλληλες 
για κολύμβηση και θέτοντας σε άμε-
σο κίνδυνο τη δημόσια υγεία λόγω 
των αποικιών, αν όχι «πολιτισμών 
ολόκληρων», που δημιουργούν τα 
κολοβακτηρίδια στα νερά που κολυ-
μπάει ο κόσμος. 

Μάλιστα,κατά τη διάρκεια του 
οδοιπορικού μας, στη Σκάλα Ωρωπού, 
δεχτήκαμε ανώνυμη καταγγελία από 
ανδρόγυνο, μόνιμοι κάτοικοι Ωρωπού, 
για βόθρους που τα λύματα περνούν 
μέσα από κανάλι που καταλήγει στη 
θάλασσα αλλά και παράνομες «μπού-
κες», όπως περιγράφουν, στην περι-
οχή του οικολογικού υδροβιότοπου. 

ΕΛΟΣ… Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ
Αναλυτικά η καταγγελία:
Στον Άγιο Κωνσταντίνο έχουμε τη 

λίμνη-υδροβιότοπο που έχει χαρα-
κτηριστεί ως οικολογική, αριστερά 
της λίμνης μετά την «πλαζ» υπάρ-
χει ένας αγωγός για τα όμβρια νερά 
και όλοι οι βόθροι από τα παραλιακά 
διαμερίσματα καταλήγουν στο κανάλι 
και έπειτα ως φυσικό ακόλουθο στη 
θάλασσα. Εκεί, στο δίκτυο που έχει 
φτιαχτεί, καταλήγουν όλοι οι βόθροι 
από το ακρωτήριο, χειμώνα- καλο-
καίρι… Το καλοκαίρι δε που κάνου-
με μπάνια, «ώρες- ώρες» μέσα στο 
νερό βλέπεις τη μαυρίλα και το βούρ-
κο γύρω σου. Είναι εστία μόλυνσης! 

Πιο πίσω, κατεβαίνοντας τον δρό-
μο στην περιοχή των παλατίων, έχει 
κάτι χαλάσματα από ένα παλιό μαντρί. 
Εκεί, επωφελήθηκαν το χώρο και όλοι 
όσοι διαμένουν παράλληλα του δρό-
μου άνοιξαν “μπούκες” και αδειάζουν 
εκεί μέσα με αποτέλεσμα να έχουμε 
ακόμα μια εστία μολύνσεως. 

Είναι δυο πάρα πολύ βεβαρημέ-
νοι χώροι και κανένας δεν ενδιαφέ-
ρεται. Επανειλημμένα έχουμε θίξει 
το θέμα στο δήμο και κανένας δεν 
κάνει το δεύτερο βήμα: να πάει, να 
δει και να ασχοληθεί.

Έργα ύδρευσης
Δυο έργα ύδρευσης βρίσκονται στα 

σκαριά από το καλοκαίρι του 18 για 
το Δήμο Ωρωπού. Το ένα αφορά το 
εσωτερικό δίκτυο στις περιοχές της 
Ποσειδωνίας-Κυψέλης, της παραλια-
κής δηλαδή ζώνης Καλάμου.Ο προϋ-
πολογισμός ανέρχεται στα 1.400.000 
ευρώ, η μελέτη του οποίου συντάχθη-
κε το 2015. Το δεύτερο έργο, προ-
ϋπολογισμού 1.525.200 ευρώ, προτεί-
νει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
στην περιοχή Βαρυκό. Η μελέτη αυτή 
συντάχθηκε το 2011. Οι σχετικές προ-
γραμματικές συμβάσεις με το δήμο 
υπογράφηκαν το Μάιο του 2018, 
καθώς τότε έγινε και η χρηματοδό-
τηση για την υλοποίηση του έργου. 

Ο Θωμάς Ρούσης, Δήμαρχος Ωρω-
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πού, προχώρησε σε σχεδόν απευθείας 
ανάθεση των δυο έργων - η προσφυ-
γή στη διαδικασία με διαπραγμάτευ-
ση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
όπως ονομάζεται και με μόλις 12% 
έκπτωση -, θεωρώντας ότι η διαδι-
κασία είναι κατεπείγουσας ανάγκης 
λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς 
σε Καπανδρίτι και Κάλαμο, τον Αύγου-
στο του 2017. 

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, τα 
έργα θα ολοκληρωθούν μετά το καλο-
καίρι του 2019 ενώ, όπως υπολογίζε-
ται, θα χρειαστούν 12 με 14 μήνες για 
την ολοκλήρωση τους. Αυτά φυσικά 
δεν λύνουν το πρόβλημα του τόπου 
που ειναι γενικότερο αλλά είναι μια 
αρχή σε περίπτωση που προχωρήσει. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ… 
ΑΛΑΛΟΥΜ

Μεταξύ των προβλημάτων, εντο-
πίζεται και αυτό του οδικού δικτύου. 
Ο δήμος τους καλοκαιρινούς μήνες 
κατά κύριο λόγο (όχι ότι το πρόβλη-
μα δεν υπάρχει και το χειμώνα), υπο-
δέχεται πληθώρα κόσμου με αποτέ-
λεσμα, κυρίως στη Σκάλα Ωρωπού, 
να επικρατεί τρομερή κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και έντονη ηχορύπανση. 

Αυτό πέρα από τις κυκλοφορια-
κές επιπτώσεις, έχει αντίκτυπο και 
στις επιχειρήσεις της περιοχής. Ο 
θόρυβος και η συμφόρηση από την 
αυτοκινητοπομπή, όπως είναι λογι-
κό, ενοχλεί κατοίκους και παραθερι-
στές που πίνουν τον καφέ τους στα 
μαγαζιά, κάνουν το μπάνιο τους στην 
παραλία η τρώνε το φαγητό τους στα 
καταστήματα στο κέντρο της Σκάλας 

Ωρωπού, το οποίο και βρίσκεται επά-
νω στον μοναδικό κεντρικό δρόμο. 
Την ίδια ώρα, ελοχεύει ο κίνδυνοςα-
τυχημάτων μεταξύ πεζών και οδηγών 

ενώ και τα παιδιά που καθημερινά 
πάνε στο σχολείο τους βρίσκονται σε 
άμεσο κίνδυνο καθώς δεν υπάρχουν 
διαβάσεις τους δρόμους. 

Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι 
η καρκινογόνα ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση που δημιουργείται. Τέλος,δεν 
υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια ώστε ο 
κόσμος να περιπατάει με ασφάλεια-
στο δρόμο. Ακόμα και στην κεντρι-
κή λεωφόρο Ωρωπού-Χαλκουτσί-
ου κανείς πρέπει να διανύσει μια 
τεράστια απόσταση κυριολεκτικά... 
πάνω στο δρόμο.Αυτό φυσικά δεν 
είναι το μοναδικό πρόβλημα. Πλημ-
μύρες το χειμώνα δυσκολεύουν τη 
μετακίνηση διότι με την παραμικρή 
ψιχάλα ο δρόμος λιμνάζει με αποτέ-
λεσμα να αυξάνεται η επικινδυνότη-
τα. Τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερη 
καύση ενέργειας λόγο της αντίστα-
σης του νερού στον κινητήρα και οι 
πεζοί που περπατούν παράλληλα με 
το δρόμο κάνουν το… μπανάκι τους 
με κάθε αυτοκίνητο που θα περάσει 
δίπλα τους. 

Λύση στο πρόβλημα φέρεται να 
είναι η κατασκευή περιφερειακού 
αυτοκινητοδρόμου, σχέδιο το οποίο 
είναι στον «πάγο» από το 2000. Ετσι 
θα μπορέσει να υπάρξει αποσυμφόρη-
ση της κίνησης των οχημάτων στην 
παραλιακή αλλά ακόμα δεν έχει γίνει 
κάποια προσπάθεια για την υλοποίη-
ση του σχεδίου. Ο παραλιακός δρόμος 
θα μετατραπεί σε πεζόδρομο-ποδηλα-
τοδρόμο που θα καταλήγει στο νεόδ-
μητο σχολικό συγκρότημα, το οποίο 
και αυτό λόγο κακοτεχνιών χρειά-
ζεται… βάρκα για να το πλησιάσεις. 

Το συγκεκριμένο πλάνο θα έχει ως 
αποτέλεσμα αφενός την αποσυμφόρη-
ση του κέντρου από τα μηχανοκίνη-
τα οχήματα και αφετέρου η διέλευση 

Στο ίδιο έργο θεατές… 2017-2019 τίποτα δεν άλλαξε
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των μαθητών θα γίνει ασφαλέστερη 
καθώς η απόσταση που θα διανύ-
ουν για να πάνε στο σχολείο τους 
δεν θα γίνεται δίπλα σε αυτοκινητό-
δρομο. Επιπλέον, το κέντρο της Σκά-
λας θα αναβαθμιστεί και θα απαλλα-
χτεί από ένα σημαντικό «βάρος» για 
τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής. 

ΔΙΟΔΙΑ 
Αυξάνονται ολοένα οι κινητοποι-

ήσεις και οι διώξεις, αντίστοιχα, σε 
Κίνημα πολιτών του δήμου Ωρω-
πού που αρνούνται να πληρώσουν 
τα διόδια. Η «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ωρωπού», συγκεκριμένα, αναφέρει σε 
δημοσίευμα της στο ένθετο «Άποψη 
τώρα» πως οι διώξεις για τα διόδια 
δεν έχουν τελειωμό. Καταγγέλλουν 
το γεγονός ότι κάτοικοι της περιοχής 
καλούνται ενώπιων της Δικαιοσύνης 
με την κατηγορία της παρακώλησης 
συγκοινωνιών και του κινδύνου πρό-
κλησης πιθανής σωματικής βλάβης 
διερχόμενων οδηγών ως αποτέλεσμα 
της συμμετοχής τους σε κινητοποιή-
σεις ενάντια στα διόδια.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» κατήγγειλε, 
ήδη από το 2011, διάφορους φορείς 
ή «επιτροπές αγώνα κατοίκων» που 
καλούσαν δημότες να μην πληρώ-
νουν διόδια λέγοντας ψέματα, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν, ότι δεν 
θα υπάρχουν συνέπειες και θα υπάρ-
ξει νομική κάλυψη. 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση 
36/2011 του δημοτικού συμβουλίου 
με θέμα τα διόδια, έπειτα από εισή-

γηση της κυρίας Ιωάννας Στεργίου, 
τότε δημοτικού συμβούλου ΣΥΡΙΖΑ 
και ηγετικού στελέχους του “ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΩ”, συμφωνα με την οποία ο 
δήμος Ωρωπού στηρίζει τους δημότες 
για την άρνηση πληρωμής των διοδί-
ων και προστίμων λόγω παρεμβάσε-
ων του Κ.Ο.Κ. για τις διελεύσεις από 
τα διόδια και τους καλύπτει νομικά. 

Την πρόταση ψήφισε ο νυν Δήμαρ-
χος, κ. Ρούσης, μαζί με τους κ.κ. Για-
σημάκη, Ηλιάσκο, Οικονόμου, Λίτσα. 
Στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβού-
λιο στήριξαν την πρόταση αυτή και 
τα ηγετικά στελέχη του «ΔΕΝ ΠΛΗ-
ΡΩΝΩ». 

Επισημαίνεται ότι το Σάββατο 
10/11/2018 πραγματοποιήθηκε στις 
φυλακές Ωρωπού η πρώτη συνάντη-
ση κατηγορουμένων για τις νέες δικα-
στικές διώξεις των κινητοποιήσεων . 

Εκ μέρους των δικηγόρων της επιτρο-
πής παραβρέθηκε ο Κώστας Παπαδά-
κης, ο οποίος και ενημέρωσε σχετικά 
με το νομικό καθεστώς της δίωξης. 

ΑΝΕΡΓΕΙΑ… ΣΥΝΕΦΟ
Μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα είναι 

τα τεράστια ποσοστά ανεργείας, κατά 
κύριο λόγο τους χειμερινούς μήνες που 
τα περισσότερα καταστήματα παρα-
μένουν κλειστά. Ο λόγος ίσως είναι 
η αδυναμία της δημοτικής Αρχής να 
βρει λύσεις για την αντιμετώπιση του 
βασικού αυτού θέματος μέσω της ανά-
πτυξης των επιχειρήσεων κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

 Προβλήματα, φυσικά, όπως η 
ακριβή συγκοινωνία αλλά και τα διό-
δια, σε συνδυασμό με τις ανύπαρκτες 
διεξόδους διασκέδασης, ρίχνουν την 
περιοχή στην λίστα προτίμησης των 

επισκεπτών.Για παράδειγμα, όταν 
κάποιος θέλει να κάνει μια εκδρο-
μή σε ένα μέρος κοντά στην Αττική 
με «μετρημένο» προϋπολογισμό, θα 
επιλέξει ένα μέρος με τόσαπροβλή-
ματα που είναι παράλληλα και «ακρι-
βό» ως προς την μετακίνηση του από 
και προς το σημείοή θα προτιμήσει 
έναν άλλο δήμο εντός Αττικής που 
θα μπορούσε πολύ απλά να επισκε-
φτεί ακόμα και με το μετρό; Πρέπει 
λοιπόν οι αρχές να σκεφτούν σοβαρά 
τα παραπάνω και να οραματιστούν 
ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο κι 
έπειτα να το υλοποιήσουν. 

ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΗ
Μιλήσαμε με ανθρώπους που μας 

εξέφρασαν τα παράπονα τους. Χαρα-
κτηριστική η περίπτωση κατοίκου, η 
οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέ-
σκεια της για το θέμα των εντόμων, 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες: 
“Δεν γνωρίζω αν έγινε όντως η απε-
ντόμωση που είχε πει ο δήμαρχος, 
αλλά με τα κουνούπια το καλοκαίρι 
δεινοπαθήσαμε… Έχουμε μικρά παι-
διά, μεγάλους ανθρώπους και η κατά-
σταση είναι απελπιστική.”

ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗ… ΤΟ ΧΑΟΣ 
Ηλικιωμένος κάτοικος Συκάμινου 

με τρομερές δυσκολίες στην εξυπη-
ρέτηση του αλλά ακόμα και φόβο για 
την ίδια του την ασφάλεια, λόγω του 
ότι οι δημόσιες υπηρεσίες από την 
περιοχή αλλά και από τις υπόλοιπες 
κοντινές έχουν κλείσει, δήλωσε σε 
ερώτηση μας:

-Είστε ευχαριστημένος από την 
δημοτική αρχή του τόπου;

-Όχι, πες μου και γιατί να είμαι; 
Το κύριο πρόβλημα είναι ότι όλες οι 
δημόσιες υπηρεσίες έφυγαν. Το ΙΚΑ 
έφυγε, έχουμε δυο-τρεις γιατρούς εδώ 
που προσπαθούν να κάνουν τη δου-
λειά τους, μετά επιτρέπεται η ασφά-
λεια από τον Ωρωπό να φύγει και 
να πάει στον κάλαμο ; Τέλος ακόμα 
μια «πονεμένη ιστορία» τα απόβλητα 
που αδειάζουν στον Ασωπό ποταμό… 
Αν δεν ενδιαφερθεί ο δήμαρχος τότε 
ποιος θα ενδιαφερθεί και τον δήμαρ-
χο φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει, ο 
μισθός να «τρέχει» και «δε βαριέσαι», 
ας είναι καλά τα κορόιδα. 

ΑΣΩΠΟΣ…  
Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ένα ακόμα θέμα που κεντρίζει το 
ενδιαφέρον είναι αυτό του Ασωπού 
ποταμού. Ένας ποταμός σημαντικής 
βιολογικής αξίας, λατρεμένος στην 
αρχαιότητα σαν θεός, σήμερα έχει 
καταντήσει μια τεράστια «λεκάνη» 
τοξικών αποβλήτων από βιομηχανί-
ες των Οινόφυτων αλλά και απορριμ-
μάτων από τις γύρο περιοχές. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την Ασωπός ποταμός από γέφυρα Συκάμινου
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μόλυνση των υπόγειων υδροφορεί-
ων αλλά και τη συσσώρευση των 
σκουπιδιών με αποτέλεσμα αυτά να 
διαχέονται στη θάλασσα η να μπλο-
κάρουν τη ροη του ποταμό με κατα-
στροφικά αποτελέσματα λόγο των 
πλημυρών που προκαλούνται. 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ… ΠΟΥ ΠΑΤΕ;
Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν οι δημότες 
είναι αυτό των αδέσποτων που ασυ-
νείδητοι πολίτες εγκαταλείπουν. Το 
θέμα έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου 
φιλόζωοι και φιλοζωικές οργανώσεις 
που με προσωπικό αγώνα στειρώνουν 
και φροντίζουν τα αδέσποτα με όσα 
μέσα διαθέτουν. Η έλλειψη ενημέρω-
σης και η λανθασμένη επικοινωνιακή 
πολιτική μεταξύ δημοτών και δημο-
τικής αρχής για αυτό το θέμα, μεγα-
λώνει συνεχώς το πρόβλημα.

 Παραθεριστές, κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες συνήθως, επισκέπτο-
νται τις εξοχικές τους κατοικίες για 
λίγες ημέρες μέσα στην εβδομάδα η 
το μήνα φέρνοντας μαζί τους τρο-
φές, με την καλή κατά τα άλλα πρό-
θεση, ώστε να ταΐσουν τα αδέσποτα, 
μη γνωρίζοντας ότι τα σκυλιά μαθαί-
νουν καταυτό τον τρόπο και καθημε-

ρινά περιμένουν στο ίδιο σημείο την 
τροφή τους, ακόμα και όταν λείπουν 
οι ίδιοι. Τελικά, τα ταλαιπωρημένα 
άρρωστα ζώα δημιουργούν αγέλες και 
συσσωρεύονται στα κεντρικά σημεία 
για τροφή, όπως για παράδειγμα σχο-
λεία, καταστήματα, κεντρικές πλατεί-
ες λόγω του ενστίκτου για επιβίωση 
που διαθέτουν.

Το καλοκαίρι δε τα εν λόγω ζώα 
κατηφορίζουν στις ακτές που βρίσκο-
νται λουόμενοι και κάνουν το μπά-
νιο τους επιζητώντας τροφή. Μπαί-
νουν, ακόμα, και μέσα στη θάλασσα, 
κάτι που απαγορεύεται σε παραλί-
ες που υπάρχει κόσμος. Ωστόσο, τα 
σκυλιά λόγω του ότι λειτουργούν με 
το ένστικτο και δεν είναι δεσποζόμε-
να δεν γνωρίζουν, προφανώς (!), τον 
κανονισμό και έτσι θέτουν σε κίνδυ-
νο την υγεία τον πολιτών εξ αιτίας 
μικροβίων που «κουβαλάνε» διότι 
δεν έχουν λάβει την φροντίδα που 
έχουν ανάγκη. 

Αναλυτικά, η νομοθεσία επιβά-
λει, σύμφωνα με το άρθρο 230 του 
Γενικού Κανονισμού Λιμένα- και το 
άρθρο 91 παράγραφος 2 του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα Πειραιά- ότι το 
«λουτρό» των σκύλων στη θάλασσα 
δεν επιτρέπεται.

Ωστόσο, εγκύκλιος του 2006 διευ-
κρινίζει πως η απαγόρευση αυτή δεν 
ισχύει για απομακρυσμένες ή ερημι-
κές παραλίες, χωρίς ή με λίγους λου-
όμενους. Είναι προφανές πως εφό-
σον δεν πρόκειται για οργανωμένη 
πλαζ ή για κάποια παραλία γεμάτη 
κόσμο, οι σκύλοι και οι συνοδοί τους 
μπορούν να απολαμβάνουν μαζί το 
μπάνιο τους και το ατελείωτο σκυ-
λο-παιχνίδι στο νερό.Τα σκυλιά πρέ-
πει να συνοδεύονται και οι συνοδοί 
τους να έχουν μαζί και το βιβλιάριο 
του σκύλου, όπου θα πιστοποιείται 
πως είναι εμβολιασμένος και αποπα-
ρασιτωμένος.

Αυτά αλλά και άλλα θέματα του 
δήμου συζητήσαμε με τον υποψήφιο 
δήμαρχο Ωρωπού, Γεώργιο Γιασημά-
κη, ο οποίος μίλησε για τον τόπο και 
τα προβλήματα του, πρότεινε λύσεις 
αλλά και κουβέντιασε μαζί μας σχε-
τικά με τους προβληματισμούς που 
εξέφρασαν οι πολίτες. 

Αναλυτικά η συνέντευξη: 
-Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας 

για το θέμα του αποχετευτικού και 
βιολογικού καθαρισμού.

-Το θέμα αυτό συζητιέται και ταλαι-
πωρεί την περιοχή μας πάρα πολλά, 
τουλάχιστον 30 χρόνια. Έχουν γίνει 

προσπάθειες από τις οποίες δεν υπήρ-
ξε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έγιναν μελέτες, έγιναν προσπά-
θειες χωροθέτησης αλλά αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι παραμένει στάσι-
μο. Ειδικά τα τελευταία τέσσερα-τεσ-
σεράμισι χρόνια δεν έχει γίνει ούτε 
ένα βήμα παραπάνω αν εξαιρέσεις 
μια χρηματοδότηση που ήρθε πριν 
περίπου επτά μήνες από την περιφέ-
ρεια αττικής της τάξεως των 500.000 
ευρώ για να μια μελέτη η οποία ακό-
μα δεν έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε 
σε αυτό το σημείο, πάμε ένα βήμα 
μπρος και δυο πίσω.

Για το θέμα της ύδρευσης:
Το νερό της Μαυροσουβάλας είναι 

πόσιμο, ο δήμος Ωρωπού στο μεγα-
λύτερο του μέρος υδρεύεται από τις 
γεωτρήσεις αυτές, προβλήματα βρέ-
θηκαν σε αρκετές ιδιωτικές γεωτρή-
σεις, που παρουσιάζουν εξασθενές 
χρώμιο κλπ… 

Για το θέμα των πλημυρών στη 
Σκάλα Ωρωπού και στα νέα σχολεία:

Ήταν ένα πολύ έντονο πρόβλημα, 
ειδικά όταν πρώτοδημιουργήθηκαν 
τα σχολεία, έγιναν έργα σε δρόμους 
ώστε με την κλίση του εδάφους τα 
νερά να φεύγουν αλλά όταν το νερό 



#105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201936 / ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ

είναι πολύ, λιμνάζει σε κάποια σημεία 
λόγο του ότι το υψόμετρο είναι παράλ-
ληλο με τη θάλασσα. Θα πρέπει να 
γίνει ένα μεγαλύτερο έργο να δώσει 
συνολική λύση, εκεί αλλά και στα υπό-
λοιπα μέρη που είναι εντός σχεδίου. 

 Για την καταγγελία  
με τα απόβλητα στον  
Άγιο Κωνσταντίνο:

Δεν το γνώριζα το θέμα, αλλά αυτό 
είναι συνέπεια της μη ύπαρξης βιο-
λογικού καθαρισμού. Εάν συμβαίνει 
όντως αυτό, θα πρέπει να πάω να το 
δω και εγώ ο ίδιος, είναι κατακρι-
τέο-καταδικαστέο και θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα. Πρέπει δηλαδή να 
γίνει έλεγχος στην περιοχή για στε-
γανούς βόθρους, που καταλήγουν τα 
λύματα και αν κάτοικοι δικαιολογούν 
αντλητικά μηχανήματα για περιπτώ-
σεις πλημύρας. Όπως και να έχει πρέ-
πει να ερευνηθεί αυτό το πράγμα. 

(Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει επισημάνει 
επανειλημμένα)

Για τις δυσαρέσκειες πολίτη 
στο Συκάμινο: 

Αυτό είναι ένα συνολικότερο πρό-
βλημα που υπάρχει. Σε μια αναδι-
άρθρωση που έκανε το υπουργείο 
δημόσιας τάξης, έκλεισε το Α.Τ. Καπαν-
δριτίου και το Α.Τ. Καλάμου, για να 
χρυσώσουν λίγο το χάπι, πήραν την 
Ασφάλεια από τον Ωρωπό και την 
πήγανε στον Κάλαμο αλλά αυτό δεν 
λύνει τα πρόβλημα… Στο Καπανδρί-
τι για παράδειγμα η εγκληματικότη-
τα έχει χτυπήσει κόκκινο. 

Έχουμε συνεχόμενες κλοπές και 
ληστείες, οι κάτοικοι φοβούνται για-
τί δεν υπάρχει ένα τμήμα κοντά, ενώ 
να σημειώσω στο Καπανδρίτι βρισκό-
ταν το παλαιότερο Α.Τ. της περιοχής 
και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. 

Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε 
την επαναφορά τους διότι η περιο-
χή είναι μεγάλη, οι αποστάσεις είναι 
τεράστιες και θα πρέπει τουλάχιστον 
το Α.Τ. καπανδριτίου να λειτουργήσει 
ξανά. Είχαμε κάνει και συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας μάλιστα έξω από το 
Α.Τ. Ωρωπού για να επαναφέρουμε 
την κατάσταση όπως ήταν και πριν. 

Το απόγευμα μηδέν. 
Για το θέμα των εντόμων:

Δεν γνωρίζω αν όντως έγιναν η 
δεν έγιναν ψεκασμοί το καλοκαίρι 
και ούτε θα μπω στη διαδικασία να 
το αμφισβητήσω, αυτό που σίγουρα 
γνωρίζω είναι ότι είχαμε κουνούπια 
μέχρι και τον Νοέμβριο… Μεγάλο 
πρόβλημα, δεν μπορούσαμε ούτε τα 
παράθυρα στο ιατρείο να ανοίξουμε 
για να αερίσουμε. Δεν γνωρίζω κατά 
πόσο έγιναν οι ψεκασμοί η κατά πόσο 
ήταν αποδοτικοί. 

(Ως αντιπολίτευση… έπρεπε να 
το ελέγξετε και να το καταγγείλετε). 

-Λίγα πράγματα για εσάς αλλά 
και το όραμα σας για το Δήμο.

(ΕΥΔΑΠ… ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ… ΑΥΞΑ-
ΝΟΝΤΑΙ) 

-Το να μιλάμε για οράματα είναι 
εύκολο, το θέμα είναι ποια κατάσταση 
θα παραλάβουμε την επόμενη μέρα. 
Απ’ όσο γνωρίζω οικονομικά ο δήμος 
έχει μεγάλα προβλήματα, η ΕΥΔΑΠ 
έχει προβεί σε δέσμευση των λογα-
ριασμών του δήμου και αποδέσμευ-
σε 1.000.000 ευρώ για να μπορέσουν 
να πληρωθούν μισθοί και άλλες υπο-
χρεώσεις. Τα υπόλοιπα τρία εκατομ-
μύρια του δήμου είναι δεσμευμένα 
διότι ο δήμος χρωστάει το νερό που 
προμηθεύεται. Αυτό που δεν μπο-
ρούμε να καταλάβουμε είναι ενώ οι 
δημότες πληρώνουν κανονικά τους 
λογαριασμούς ύδρευσης, γιατί ο δήμος 
δεν πληρώνει την ΕΥΔΑΠ και έχου-
με φτάσει στο σημείο να μας κάνουν 
δέσμευση στο λογαριασμό μας. Χρω-
στάμε σύνολο τέσσερις χιλιάδες τρι-
ακόσια ευρώ στην ΕΥΔΑΠ. Γιατί λοι-
πόν αφού εισπράττουν χρήματα δεν 
είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους;

Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε 
από τα βασικά, δε μπορεί να μην έχει 
αστυνόμευση το Καπανδρίτι. Επίσης 
έδωσαν την υπηρεσία καθαριότητας 
σε εργολάβο, είχε έρθει και ο κύρι-
ος δήμαρχος στο συμβούλιο ώστε 
να πείσει τους συμβούλους του ότι 

θα έχουμε εξοικονόμηση 1.000.000 
ευρώ το χρόνο, πέρασε ο πρώτος χρό-
νος λοιπόν, το 2018, και στον προϋ-
πολογισμό του 2019 δεν είδα που-
θενά αυτό το 1.000.000 ευρώ, ούτε 
να λέει ότι κάνω μείωση τον τελών 
καθαριότητας, αντ’ αυτού παρέμει-
ναν τα ίδια. Που πήγε αυτό το εκα-
τομμύριο, μήπως τελικά ο δήμος 
δεν το κέρδισε ποτέ; Μήπως τα έξο-
δα μεγάλωσαν, γιατί εμείς είδαμε ότι 
τα έξοδα του δήμου μετά την παρα-
χώρηση στον εργολάβο αυξήθηκαν. 
Γενικότερα λόγω οφειλών του δήμου 
δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για το 
τι υπάρχει στα ταμεία του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ… ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
Έπειτα είμαστε από τις λίγες περι-

οχές που δεν έχουν βιολογικό καθαρι-
σμό… Υπάρχουν ακόμα άλυτα θέματα 
στην ύδρευση, όπως για παράδειγμα 
κομμάτια αυτής ακόμα και σήμερα που 
παίρνουν νερό από αμιαντοσωλήνες. 

Είναι ωραίο να λες μεγάλα λόγια, 
αλλά εδώ δεν έχουν λυθεί ακόμη τα 
προβλήματα της καθημερινότητας. 
Δεν πρέπει να δοθεί στον τόπο μια 
προοπτική για ανάπτυξη; Πως θα 
κρατήσεις τον κόσμο, την νεολαία 
στον Ωρωπό, το ποσοστό ενεργείας 
είναι τεράστιο.

Από την πλευρά μας διάθεση υπάρ-
χει, η ομάδα γύρω μας είναι άριστη 
και αποτελείται από ανθρώπους με 
γνώσεις και εμπειρία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Όλα αυτά τα έχω αναφέρει επα-
νειλημμένα στο δήμο, μάλιστα έχουν 
γίνει και πράγματα πρωτάκουστα 
όπως για παράδειγμα στο Βαρικό, 
κοντά στο Χαλκούτσι, πέρασε απόφα-
ση στο δημοτικό συμβούλιο να πάει 
με απευθείας ανάθεση, διαπραγμά-
τευση όπως ονομάζεται η διαδικασία, 
1.500.000 ευρώ για να γίνει δίκτυο 
ύδρευσης διότι καταστράφηκε από 
τις πυρκαγιές του καλάμου. Η από-
σταση του Βαρικού από τον κάλαμο 
είναι περίπου 20-25 χλμ, τώρα πως 
καταστράφηκε το δίκτυο ύδρευσης 
από την πυρκαγιά μόνο αυτοί ξέρουν. 
Ενώ ανάλογα έργα έχουν δοθεί με 
εκπτώσεις από 48% μέχρι 63%, στο 
συγκεκριμένο δόθηκε έκπτωση 12%.

Νομίζω η επόμενη μέρα θα είναι 
μια «άλλη μέρα» μια διαφορετική μέρα 
για τον δήμο Ωρωπού..! 

Εκδήλωση ΝΔ παιδεία  
ΚΑΠΗ Παλατίων

Η υπεύθυνη Τομέα Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων ΝΔ- βουλευτής 
Επικρατείας, Νίκη Κεραμέως, πραγ-
ματοποίησε ομιλία στις 7 Νοεμβρίου 
στα ΚΑΠΗ Νέων Παλατίων με κεντρι-
κό θέμα «Παιδεία-Εξελίξεις-Σύγχρονες 
προκλήσεις». Αναφέρθηκε στα σοβα-
ρά θέματα που έχουν προκύψει εξαι-
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Ο τι οι τιμές των δημοσίων 
αγαθών ακολουθούν 
πορεία αντιστρόφως 

ανάλογη της κρίσης, το είχαμε 
εμπεδώσει. Αλλά ότι θα υπάρξει 
και Δήμος που θα αυξήσει την 
τιμή του νερού στο δίκτυο για 
τους πολίτες κατά... 5.500% το 
θεωρούμε αδιανόητο. Κι όμως 
συνέβη στον Ωρωπό. Και φυσικά 
το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε καταγγελία 
και διαμαρτυρία για το θέμα σε 
βάρος του Δημάρχου της περι-
οχής. Άλλωστε ο λογαριασμόςς 
ήρθε στον ίδιο τον πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ, που φυσικά δεν άφησε 
το θέμα να περάσει απαρατήρητο. 
Γιατί καθήκον κάθε συνειδητοποι-
ημένου πολίτη είναι να αντιδρά 
στην αδικία. 

Ακολουθεί το πλήρες κεί-
μενο της διαμαρτυρίας και η 
επιστολή στον Δήμαρχο:

Δια της παρούσας θα ήθε-
λα να διαμαρτυρηθώ και να 
καταγγείλω την παράνομη και 
καταχρηστική αύξηση της τιμή 
του παρεχόμενου νερού από 
τον Δήμο Ωρωπού, που προο-
ρίζεται για οικιακή χρήση κατά 
5.500% !!! Παρά τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου προς το Δήμαρχο Ωρωπού, 
με τις οποίες διαμαρτυρήθηκα 
εντονότατα για τις παράνομες, 
αβάσιμες και αυθαίρετες χρεώ-
σεις στο λογαριασμό του νερού 
του σπιτιού μου, ο Δήμαρχος μου 
ζητά το εξωφρενικό ποσό των 
3.767,03 ευρώ !!! 

Χαρακτηριστικό της αυθαιρε-
σίας του είναι ότι ενώ ο Δήμος 
χρέωνε την τιμή του κυβικού 
μέτρου (2012 -2015) με το ποσό 
των 0,01 ευρώ ξαφνικά αποφά-
σισε να κάνει αύξηση του ποσού 
χρέωσης στα 0,55 ευρώ. Δηλαδή 
έκανε αυθαίρετη αύξηση της τιμής 
χρέωσης του κυβικού μέτρου 
κατά 5.500% !!! και μάλιστα σε 
περίοδο σοβαρής οικονομικής 
κρίσης. Αυτή η αύξηση εκτός 
από αυθαίρετη και παράνομη 
καθίσταται και προσβλητική για 
την προσωπικότητα όλων των 
δημοτών καθώς δι’ αυτής της 
πράξης έχει προβεί σε κατάχρηση 
της εξουσίας που οι δημότες του 
εμπιστεύτηκαν.

Επειδή σε καμμία ευνομούμε-
νη και δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος 
να αποφασίζει την αύξηση της 
τιμής του κοινωνικού αγαθού του 
νερού για οικιακή κατανάλωση 
κατά 5.500%. 

Επειδή σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Δήμου από την εγκα-
τάστασή μου στην κατοικία μου 
μέχρι σήμερα έχω καταναλώσει 
συνολικά 3.080 κυβικά μέτρα 
νερού, το οποίο κόστιζε για πολλά 
έτη 0,01 ευρώ. 

Επειδή συνεπώς το συνολικό 
ποσό που οφείλω για την κατανά-
λωση νερού από την εγκατάσταση 
μου στην κατοικία μου πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι 
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) και όχι σε 
αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!

Επειδή η απόφαση του 
Δημάρχου παραβιάζει τον ιδρυ-
τικό νόμο των δημοτικών επι-
χειρήσεων αλλά και τις γενικές 
αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη 
παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Διαμαρτύρομαι  έντονα για 
την ως άνω αυθαίρετη, παράνομη, 
καταχρηστική και προσβλητική 
για την προσωπικότητα όλων 
των πολιτών του Δήμου Ωρωπού 
συμπεριφορά του Δημάρχου και 

 Ζ η τ ώ, όπως ακυρωθεί 
ως παράνομη και καταχρηστική 
η αύξηση του ποσού του παρε-
χόμενου νερού από τον Δήμο 
Ωρωπού καθώς και των τελών 
και προσαυξήσεων

Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης 

Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

και νόμιμος εκπρόσωπος 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑI  ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

Του Παναγιώτη Χριστοδου-
λάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου 
Χαλκουτσίου Αττικής, στην οδό 
Σιμωνίδου αρ. 7.

Κ Α Τ Α 
Του Δήμου Ωρωπού, Νομι-

κού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου, που εδρεύει στην Ωρωπό Αττι-
κής, επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου 
αρ. 50 και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Δήμαρχο Ωρωπού.

Δήμαρχε 
Όπως καλά γνωρίζεις είμαι 

μόνιμος κάτοικος του Δήμου 
σου για πολλά χρόνια. Όπως 
επίσης πολύ καλά γνωρίζεις, 
σου έχω στείλει τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου, με τις οποίες διαμαρτυρήθη-
κα εντονότατα για τις παράνομες, 
αβάσιμες και αυθαίρετες χρεώ-
σεις στο λογαριασμό του νερού 
του σπιτιού μου. Εσύ όμως αντί 
να συνετιστείς και να αντιληφθείς 
το μέγεθος της αυθαιρεσίας 
σου, συνεχίζεις να μου ζητάς 
για την κατανάλωση του νερού 
του σπιτιού μου το εξωφρενικό 
ποσό των 3.767,03 ευρώ !!! 

Χαρακτηριστικό της αυθαι-
ρεσίας με την οποία ενεργείς 
είναι το γεγονός ότι ενώ ο Δήμος 
σου χρέωνε την τιμή του κυβι-
κού μέτρου (2012 -2015) με το 
ποσό των 0,01 ευρώ ξαφνικά 
αποφάσισες να κάνεις αύξηση 
του ποσού χρέωσης στα 0,55 

ευρώ. Δηλαδή έκανες αυθαίρετη 
αύξηση της τιμής χρέωσης του 
κυβικού μέτρου κατά 5.500% 
!!! και μάλιστα σε περίοδο σοβα-
ρής οικονομικής κρίσης. Αυτή η 
αύξηση εκτός από αυθαίρετη και 
παράνομη καθίσταται και προ-
σβλητική για την προσωπικότητα 
όλων των δημοτών καθώς δι’ 
αυτής της πράξης έχεις προβεί 
στην κατάχρηση της εξουσίας που 
οι δημότες σου εμπιστεύτηκαν.

Επειδή δεν είμαι πλέον 
διατεθειμένος να συνεχίσω την 
προσπάθεια να σου καταστή-
σω σαφές ότι οι χρεώσεις και 
οι αυξήσεις που κάνεις στους 
λογαριασμούς του νερού είναι 
παράνομες και καταχρηστικές.

Επειδή σε καμία ευνομούμε-
νη και δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος 
να αποφασίζει την αύξηση της 
τιμής του κοινωνικού αγαθού του 
νερού για οικιακή κατανάλωση 
κατά 5.500%. 

Επειδή σύμφωνα με τα δικά 
σου στοιχεία από την εγκατάστα-
σή μου στην κατοικία μου μέχρι 
σήμερα έχω καταναλώσει συνο-
λικά 3.080 κυβικά μέτρα νερού, 
το οποίο κόστιζε για πολλά έτη 
0,01 ευρώ. 

Επειδή συνεπώς το συνολικό 
ποσό που οφείλω για την κατανά-
λωση νερού από την εγκατάσταση 
μου στην κατοικία μου πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι 
και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) και όχι σε 
αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!

Επειδή με την παρούσα σου 
συγκοινοποιώ τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 
8139/05-07-2016 επιστολές 
μου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη 

παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο μ α ι έ ν τ 
ο ν α για την ως άνω αυθαίρετη, 
παράνομη, καταχρηστική και προ-
σβλητική για την προσωπικότητά 
μου συμπεριφορά σου. 

Δ η λ ώ ν ω ότι: 
α) θα καταθέσω το ποσό της 

πραγματικής οφειλή μου προς 
εσένα για το σύνολο του νερού, 
που έχω καταναλώσει από την 
εγκατάστασή μου στην κατοικία 
μου μέχρι σήμερα, ήτοι το ποσό 
των (3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) 
τριάντα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (30,80€) στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων,

β) θα ασκήσω εις βάρος σου, 
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρί-
ου, αγωγή με την οποία θα ζητώ 
εκτός των άλλων και αποζημίωση 
για την ηθική βλάβη που υπέστη 
από την ως άνω περιγραφόμενη 
παράνομη συμπεριφορά σου,

γ) θα διεκδικήσω κάθε νόμιμο 
δικαίωμά μου ενώπιον παντός 
αρμοδίου Δικαστηρίου.

Σε κ α λ ώ, όπως εντός τριών 
(3) ημερών από την είσπραξη 
του ως άνω ποσού των τριάντα 
ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(30,80€) από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων να μου 
χορηγήσεις βεβαίωση εξόφλησης 
όλων οφειλών μου από την κατα-
νάλωση νερού της κατοικίας μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελη-
τής παραγγέλλεται να επιδώσει 
νόμιμα την παρούσα προς το 
Δήμο Ωρωπού, Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου, που 
εδρεύει στην Ωρωπό Αττικής, επί 
της οδού Λ. Χαλκουτσίου αρ. 50 
και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Δήμαρχο Ωρωπού, προς 
γνώση του και για την επέλευση 
των νόμιμων συνεπειών, αντι-
γράφοντάς την ολόκληρη στη 
σχετική έκθεση του επίδοσης.

Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης 

 Χριστοδουλάκης

Αύξηση στην τιμή νερού κατά 5.500%!

O Δήμος Ωρωπού ξεπέρασε κάθε όριο
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τίας της κυβέρνησης στον τομέα της 
Παιδείας. Παράλληλα, απάντησε σε 
ερωτήσεις για τις θέσεις της ΝΔ στο 
θέμα αυτό σε περίπτωση που λάβει 
εντολή διακυβέρνησης της χώρας. 

Ο Γραμματέας Π.Ε.Ν.Δ., Λευτέρης 
Αυγενάκης καθώς και ο γραμματέας 
οργανωτικού κόμματος, Στυλιανός 
Κονταδάκης. 

Η Γενική γραμματέας της Τ.Ο. 
Νέας Δημοκρατίας κα Βούλα Μπάρδη, 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε όσους 
παραβρεθήκαν, ενώ ο Πρόεδρος της 
Τ.Ο. Ωρωπού κ. Νίκος Χριστοδούλου 
απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και 
προχώρησε σε μια εισαγωγή σχετι-
κά με το θέμα της παιδείας. 

Ο υπεύθυνος για θέματα Παι-
δείας στην Τ.Ο. Ωρωπού κ. Βασίλης 
Σκαρμούτσος και πρώην Διευθυντής 
Σχολικών Μονάδων αλλά και πρώην 
προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης κ. Μπάμπης Τσιριγώτης ανα-
φέρθηκαν στα προβλήματα της Παι-

δείας που απασχολούν την τοπική 
κοινωνία του Δήμου Ωρωπού. 

Ο κ. Βασίλης οικονόμου, Βουλευ-
τής Επικρατείας αλλά και ο Κ. Γιώρ-
γος Βλάχος, βουλευτής περιφέρειας 
Αττικός παραβρεθήκαν στην εκδήλω-
ση. Τέλος να σημειώσουμε ο κ. Οικο-
νόμου έκανε μια σύντομη τοποθέ-
τηση και αναφέρθηκε στην ανάγκη 
ελέγχου της έννοιας του Ασύλου στα 
Πανεπιστήμια. 

Γυναίκα και πολιτική
Ημερίδα με θέμα «Γυναίκα και 

πολιτική» οργανώθηκε στον πολυ-
χωρο Ατλαντίς από την ομοσπονδία 
Συλλόγων Ωρωπού σε συνεργασία 
με το Σύλλογο επιστημόνων Αττι-
κής. στις 14 Οκτωβρίου .«Η γυναίκα 
οφείλει να διεκδικήσει και να κερδί-
σει σημαίνοντα ρολό στην πολίτικη 
ζωή του τόπου, γιατί είναι το πρόσω-
πο που μπορεί να δημιουργήσει και 
να συνενώσει δυνάμεις προς όφε-

λος της κοινωνίας» ήταν το κεντρι-
κό μήνυμα της ημερίδας. 

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η πρώ-
ην υπουργός και πρώην ευρωβου-
λευτής, Μαριέττα Γιαννάκου, η πρώ-
ην υπουργός και βουλευτής Αττικής, 
Έφη Χριστοφιλοπούλου, η επιχειρη-
ματίας και δημοτική σύμβουλος με 
τον συνδυασμό «πρώτα ο δημότης», 
Τζούλη Κουτσούρη, και η φιλόλογος, 
πολιτική επιστήμων και πολιτευτής, 
Μαρία Μαντοπούλου. Μήνυμα απέ-
στειλε και η περιφερειάρχης Βορείου 
Αιγαίου, Χριστίνα Καλογήρου.

Ο δήμαρχος Ωρωπού, Θωμάς Ρούσ-
σης, στο σύντομο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο τον 
οποίο έχουν διαδραματίσει εξέχουσες 
γυναικείες προσωπικότητες.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΩ, Γιώργος 
Παναγόπουλος,χαρακτήρισε «τιμη-
τική την παρουσία τόσων αξιόλογων 
γυναικών στην ημερίδα του Ωρωπού 
και πρόσθεσε ότι η ΟΣΩ προωθεί 

τέτοιες δράσεις ενώ έκλεισε το χαιρε-
τισμό του με μια ευχή. «Την επομένη 
τετραετία ο Ωρωπός να έχει Δήμαρ-
χο γυναίκα». 

Η ημερίδα έληξε με τοποθετήσεις 
των συμμετεχόντων, με την προσδο-
κία η γυναικεία παρουσία να αυξηθεί 
στη χώρα μας για να υπάρξουν ανα-
τροπές και μεταβολές στην πολιτική 
ζωή προς όφελος της κοινωνίας αλλά 
και της δημοκρατίας μας. 

Αυτά τα… ολίγα λοιπόν για ένα τόπο 
με πραγματική φυσική ομορφιά, τρο-
μερά τοπικά αξιοθέατα και αληθινά 
φιλότιμους και φιλόξενους δημότες. 
Ευχόμαστε από καρδιάς την επόμενη 
φορά που θα χρειαστεί να γράψουμε 
για τον Ωρωπό τα πράγματα να έχουν 
γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα, τα 
προβλήματα να έχουν μετατραπεί σε 
προτερήματα αλλά και αφορμές για 
τους παραθεριστές και τουρίστες να 
επισκέπτονται πιο συχνά το κομμάτι 
αυτό της Ανατολικής Αττικής.
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√ ΜΕΤΑ ΤΑ 70… ΘΑΝΑΤΟΣ   √ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΗ 

√ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 450 ΤΡΟΦΙΜΟΙ 150

√ ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ  

ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΑ 55 ΕΚ. ΑΙΣΧΟΣ!!!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Ρεπορτάζ Παναγιώτης Βρυώνης
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Τραγική είναι η 
κατάσταση που 
επικρατεί στο 
Γηροκομείο Αθη-
νών με θύματα 

ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι 
διοικήσεις που πέρασαν άφη-
σαν χρέη περίπου 55.000.000 
ευρώ. Τα περισσότερα έσοδα 
κατάσχονται, ακόμα και τα 
τροφεία των ηλικιωμένων, 
και ενώ υπάρχει τεράστια ακί-
νητη περιουσία, όταν έγιναν 
προσπάθειες να την εκμεταλ-
λευτούν, μετά από δικαστι-
κές παρεμβάσεις, πάγωσαν 
οι διαδικασίες. 

Το 2016 με πρωτοβου-
λία του δημάρχου Αθηναίων 
Γιώργου Καμίνη και μετά από 
μεγάλη δικαστική προσπά-
θεια η υπόδικη και κατηγο-
ρούμενη για κακουργήματα 
διοίκηση Μπούμπα κηρύσ-
σεται έκπτωτη και διορίζε-
ται Προσωρινή Διοίκηση, με 
τη συνεργασία σχεδόν όλων 
των δημοτικών παρατάξεων 
και της Κεντρικής Διοίκησης

Στη συγκεκριμένη χρο-
νική φάση η διοίκηση του 
Γηροκομείου ορίζεται προ-
σωρινά μετά από τη δικαστι-
κή απόφαση. 

Συγκεκριμένα η νέα διοί-
κηση σύμφωνα με την από-
φαση 2414/17 αποτελείται 
μόνο από πραγματογνώμο-
νες. Οι πραγματογνώμονες 
επελέγησαν κατά αλφαβη-
τική σειρά από τον σχετικό 
κατάλογο του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, όπως είπε η δημο-
τική σύμβουλος και μέλος 
της μέχρι τώρα προσωρινής 
διοίκησης του Γηροκομείου, 
Μελπομένη Δασκαλάκη.

Με αφορμή λοιπόν μια 
πρόσκληση που λάβαμε από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω 
Αμπελοκήπων για μια εκδή-
λωση διαμαρτυρίας που πραγ-
ματοποιήσαν για την κατά-
σταση που βιώνει το ίδρυμα 
τα τελευταία χρόνια, πήγαμε 
στο Γηροκομείο, μιλήσαμε με 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό-
εδρο, ηλικιωμένους άλλα και 
υπαλλήλους, αποθανατίσαμε 
τις εικόνες και παρουσιάζου-
με τα αποτελέσματα.

Σίτιση από ελεημοσύνες 
Οι τρόφιμοι σιτίζονται 

μέσω δωρεών καθώς ο δήμος 
προσφέρει μόνο ένα γεύμα 
την ημέρα και εκτός Σαββα-
τοκύριακου, ενώ όσες κινή-
σεις έγιναν από την τωρι-
νή διοίκηση για μια λύση σε 
αυτό το πολύ σοβαρό πρό-
βλημα, «βρήκαν τοίχο» λόγω 
διαφόρων ανθρώπων που για 
κάποιο λόγο θέλουν το σύστη-
μα να λειτούργει έτσι όπως 
ακριβώς είναι. Οι άνθρωποι 
δηλαδή να τρώνε από ελεη-
μοσύνες αλλά και να υπάρχει 
η αβεβαιότητα της επόμενης 
μέρας, όπως ανέφερε στην 
συνέντευξη του ο Πρόεδρος 
του γηροκομείου. 

Ο  Ζώης Κολιός, προσω-
ρινός πρόεδρος του ιδρύμα-
τος, έκανε κάποιες κινήσεις 
για να λύσει το πρόβλημα 
αλλά όπως δηλώνει ο ίδιος, 
βρήκε μπροστά του εμπόδια.

Συγκεκριμένα μας είπε 
για το θέμα: 

«Ο δήμος Αθηνών πρό-
σφερε ένα μόνο γεύμα την 
ημέρα και εκτός Σαββατο-
κύριακου, εγώ λοιπόν αφού 
η σίτιση τον γερόντων είναι 
θέμα της διοίκησης, παρα-
κάλεσα κάποια catering να 

έρθουν και μετά από πολλές 
προσπάθειες και αφού μας 
απέρριψαν οι περισσότεροι, 
βρίσκω έναν κύριο και κάνα-
με την  εξής συμφωνία. Να 
μας σιτίζει Ιούλιο, Αύγουστο, 

Σεπτέμβρη, Οκτώβριο, Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο (έξι μήνες 
δηλαδή) δωρεάν. 

Βγάζω εγώ λοιπόν δημό-
σιο διαγωνισμό αδιάβλητο 
με δημόσιες προσφορές, και 

ζητώ να έρθει κάποιος να βάλει 
150.000 ευρώ να φτιάξει τις 
εγκαταστάσεις, για να παρα-
χωρήσω τα μαγειρεία τα οποία 
κοστίζουν 300.000 ευρώ να τα 
φτιάξουμε (είναι εγκαταλειμ-
μένα και κατεστραμμένα εδώ 
και πολλά χρόνια), ώστε να το 
εκμεταλλευτεί σαν ιδιώτης, 
εγώ να παίρνω 150-200 γεύ-
ματα επί τέσσερα την ημέρα 
δωρεάν, κάτι σαν χρησιδάνειο 
δηλαδή. Σύμπραξη δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, διότι το 
δημόσιο στην Ελλάδα δεν έχει 
χρήματα και οι παροχές είναι 
απειροελάχιστες

Έρχεται λοιπόν μετά από 
όλα αυτά και ενώ έχω δημοσι-
εύσει το διαγωνισμό, η κυρία 
Πολυξένη  Πραστάκου (μέλος 
και πρώην σύμβουλος ταμεί-
ου)  και μου ακυρώνει το δια-
γωνισμό μέσο δικαστηρίου 
στο οποίο από τη μια μεριά 
είναι αυτή και από την άλλη 
είμαστε όλα τα μέλη του ΔΣ 
πλην τριών ανθρώπων, (Ζαΐρη, 
Καλιαντέρη και Ρακιτζής), το 
75% των εργαζομένων, όλοι οι 
τρόφιμοι, όλοι οι συγγενείς, 
όλα τα μέλη ήταν σύμφωνοι, 
και πάγωσε η διαδικασία μετά 
από την απόφαση που είναι 
αναστολή μέχρι να δικαστεί 
οριστικά η υπόθεση.»

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.από την πλευ-
ρά του ερεύνησε το χώρο και 
σας παρουσιάζει με φωτογρα-
φικό υλικό, τα… «Μαγειρεία», 
που περισσότερο μοιάζουν 
με θάλαμο στο παρατημέ-
νο σανατόριο της Πάρνηθας 
παρά αίθουσα ικανή να σιτίσει 
ολόκληρο το ίδρυμα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αμπελοκήπων στην 
ανακοίνωση του τα χαρακτη-
ρίζει... υπερσύγχρονα. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
από τη μεριά του υποστηρίζει, 
όπως δήλωσε στο ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
ο πρόεδρος για το θέμα χαρα-
κτηριστικά ότι, «η θέση μας 
είναι ενάντια στη ιδιωτικο-
ποίηση διότι υπάρχουν σύγ-
χρονα μαγειρεία. Χρειάζονται 
απλά μερικές επισκευές χωρίς 
να γίνουν μεγάλες δαπάνες. 
Θα μπορούσαν να καλύψουν 
ανάγκες όχι μόνο του γηρο-

Ένδοξα γηρατειά  
στο γηροκομείο… παρατημένα  

Εσωτερικό – κουζίνα

Είσοδος στα μαγειρεία
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κομείου αλλά και του δήμου 
αθηναίων για άστεγους κλπ». 

Ακόμα ένα βασικό πρόβλη-
μα που ταλαιπωρεί το Γηροκο-
μείο, σύμφωνα πάντα με τον 

Προσωρινό Πρόεδρο, είναι οι 
εκκρεμότητες οφειλών που 
άφησαν πίσω τους προηγού-
μενες διοικήσεις ως αποτέλε-
σμα κακοδιαχειρίσεων του 

ιδρύματος αλλά και προσω-
πικού δόλου.  Συγκεκριμένα 
το Γηροκομείο χρωστά περί-
που 55.000.000 ευρώ από τα 
οποία κάποια από αυτά είναι 
οφειλές στο ΙΚΑ (17.000.000 
-18.000.000 ευρώ) στη ΔΟΥ 
(15.000.000 ευρώ) σε ΔΕΚΟ  
και τέλος 9.000.000 ευρώ 
στο προσωπικό. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα το 75% τον 
εσόδων του Γηροκομείου να 
κατάσχονται, έτσι το ίδρυμα 
υπολογίζεται του απομένουν 
μηνιαίως περίπου  5.000 έως 
7.000  ευρώ.  Σημειώνεται ότι 
οι άνθρωποι που ζουν στο 
δημόσιο Γηροκομείο Αθηνών, 
κάθε μήνα πληρώνουν κάποια 
χρήματα για τις βασικές τους 
ανάγκες και την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη που 
τους αναλογεί όπου ακόμα 
και αυτά τα χρήματα παρα-
νόμως κατάσχονται.  

Λύση στο πρόβλημα λοι-
πόν φέρεται να είναι, σύμφω-
να με ακόμα ένα πλάνο του 
προσωρινού προέδρου του 
Γηροκομείου Αθηνών, «από 
τα 1.200 ακίνητα-ιδιοκτησια 
του Γηροκομείου- πρέπει να 
νομιμοποιήσουμε και να νοι-
κιάσουμε τα 800, διότι νοικιά-
ζονται μόνο 160 εκ των οποί-
ων τα έσοδα από τα 157 είναι 
κατασχέσεις από τρίτους, δεν 
εισπράττουμε τίποτα δηλαδή». 

Επίσης, όπως υποστηρί-
ζει, έχει καταφέρει να κάνει 
ενοικιάσεις τρείς και τέσσερις 
φορές μεγαλύτερες σε σχέση 
με τις προηγούμενες διοική-

σεις και με διαφανείς διαδι-
κασίες. 

Όπως μας είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κολιός, ο αρχιμαν-
δρίτηςΠροκόπης Μπούμπας, 
πρώην πρόεδρος του Γηροκο-
μείου, τον οποίο βαραίνει μια 
πληθώρα κατηγοριών για οικο-
νομικά σκάνδαλα σχετικά με 
μαύρο χρήμα αλλά και ξέπλυ-
μα, αποκαλύφθηκε από τη 
σημερινή διοίκηση του ιδρύ-
ματος πως αυτός ο άνθρωπος 
«είχε αρπάξει» 500.000 ευρώ 
από κάτι ενοίκια που άνηκαν 
στο Γηροκομείο και τα έβαλε 
σε ένα λογαριασμό τον οποίο 
χρησιμοποιούσε υποτίθεται 
για ένα κληροδότημα «Βαρ-
θολομαίου». 

 Τότε ο κ. Κολιός κατάφε-
ρε και του απέδειξε με λογι-
στικές διαδικασίες ότι αυτά 
τα λεφτά δεν του άνηκαν και 
πως δεν έχουν καμία σχέση 
με το κληροδότημα που επι-
καλούταν με αποτέλεσμα να 
ξανά επιτρέψει το συγκεκρι-
μένο κεφάλαιο αλλά και να 
μοιραστεί στους εργαζόμε-
νους που ήταν απλήρωτοι 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Συγκεκριμένα για το θέμα 
μεταξύ άλλων μας αναφέρει 
μια κοινωνική λειτουργός του 
ιδρύματος  πως «εδώ και έξι 
μήνες που έχει έρθει το νέο 
ΔΣ με πρόεδρο τον κ. Κολιό, 
πληρωθήκαμε..!  Μέχρι τώρα 
πληρωνόμασταν με έναντι 
και είναι η πρώτη φορά που 
πήραμε μαζεμένους μισθούς».
Ενώ  προσθέτει αναφερόμενη 

στις ανακοινώσεις αλλά και 
τη συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας του Πολιτιστικού Συλλό-
γου: «Πιστεύω ότι ο πολιτι-
στικός σύλλογος, καθώς είναι 
της περιοχής και ενώ και το 
Γηροκομείο είναι χρόνια εδώ, 
καλό θα ήταν να υπήρχε πρώ-
τα μια συνάντηση, να έρθει 
δηλαδή ο σύλλογος με τον 
πρόεδρο του να συζητήσουν 
τους λόγους που γίνονται όλα, 
γιατί ο Πρόεδρος μας είναι 
πολύ ανοιχτός άνθρωπος» 
. Όσον αφορά στη δυσαρέ-
σκεια τους για το θέμα της 
παραχώρησης τον μαγειριών, 
«οι ηλικιωμένοι θα είχαν το 
καλύτερο φαγητό και με διαι-
τολόγιο, κάτι που τώρα προ-
φανώς δεν υπάρχει, αλλά και 
θα τα ανακαίνιζαν…»

«Μπλόκο» 
 από συγκεκριμένα  
μέλη στο ΔΣ

Για μπλόκο σε όλες σχε-
δόν τις αποφάσεις της διεύ-
θυνσης από μια μειονότη-
τα συγκεκριμένων μελλών 
καταγγέλλει ο Πρόεδρος κ. 
Κολιός.  Συγκεκριμένα ανα-
φέρει. «Έχει δημιουργηθεί 
μια ομάδα ανθρώπων πολύ 
πονηρών! Ενώ εκλέχτηκε μια 
διοίκηση που οι άνθρωποι 
αυτής με ορίζουν πρόεδρο, 
κάνουμε και το Λέανδρο Ρακι-
τζή τιμής ένεκεν αντιπρόε-
δρο, γιατί νόμιζα ότι αυτός 
ο άνθρωπος θα βοηθήσει στο 
έργο μου λόγω του ότι ήταν 
πρώην επίτιμος αεροπαγίτης 

Κατεστραμμένα τα ηλεκτρικά συστήματα…

κεντρική είσοδος μαγειρείων και σύστημα ψύξης
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και πίστευα ότι με τις γνώ-
σεις του στα δικαστικά θα 
ωφελούσε στο γηροκομείο… 
«φρούδες ελπίδες»! 

Τι κάνω λοιπόν, βλέπω ότι 
αυτοί οι άνθρωποι με εγκα-
ταλείπουν, επίτηδες και βάση 
σχεδίου για να μην μπορώ να 
έχω τροφή για τους ηλικιω-
μένους μέσα στο καλοκαίρι.
Τον Ιούλιο λοιπόν έκαναν μια 
συνεδρίαση για το λόγο ότι 
έπρεπε να πάρουμε κάποιες 
αποφάσεις για το Γηροκομείο. 

Με το που μπήκα στο 
χώρο, ξαφνικά κατ’ εντολή 
της Πραστάκου Πολυξένης, 
μιας κυρίας έξω από το γηρο-
κομείο η οποία απλά είναι 
μέλος και πρώην σύμβουλος 
ταμείου, η όποια έχει κάνει 
ομάδες  με το προσωπικό, 
ξεκινά και κατεβάζει σε επί-
σχεση εργασίας 25 άτομα και 
κατά κύριο λόγο νοσηλευ-
τές με την πρόφαση ότι της 
χρωστά το Γηροκομείο λεφτά. 
Βλέπεις όταν ανέλαβα εγώ το 
θυμήθηκε, ενώ προηγουμέ-
νως, πριν αναλάβω, δεν είχε 
γίνει απολύτως καμία κίνη-
ση, διότι ξέρει ότι εγώ είμαι 
ηθικός έντιμος χωρίς καμία 
ιδιοτέλεια γιατί δουλειά έχω.

Αν θέλω λεφτά από κάπου 
δεν περιμένω να τα πάρω από 
το Γηροκομείο, εδώ είμαστε 

άμισθοι και επίσης να σημει-
ώσω ότι στερήθηκα από τις 
διακοπές μου 7.000 ευρώ και 
τα διέθεσα για το γηροκομείο.  
Φοβήθηκαν λοιπόν διότι είδαν 
ότι τα πράγματα ξεκίνησαν 
να παίρνουν ένα «υγιές δρό-
μο», επικαλέστηκαν οτιδήποτε 
μπορούσαν  να σκεφτούν για 
να με «χτυπήσουν» στη θέση 
που βρίσκομαι, ενώ εγώ εδώ 
πέρα δεν έφερα ούτε πολιτι-
κή χροιά (όπως επικαλούνται) 
ούτε και με ενδιαφέρει αυτό 
το πράγμα. Το κίνητρο μου 
είναι ηθικό, λόγο οικογενει-
ακών κατά κύριο λόγο αφορ-
μών, ήθελα να προσφέρω ένα 
διάστημα, να αποδείξω ότι 
το γηροκομείο έχει σωστή- 
ηθική διοίκηση και ότι στην 
Ελλάδα υπάρχουν και άλλοι 
άνθρωποι, όχι μόνο λαμόγια 
και απατεώνες.

Τι κάνω λοιπόν, φτιάχνω 
ΔΩΡΕΑΝ ένα μπίζνες πλάν 
(μελέτη βιωσιμότητας) την 
καταθέτω και μέσα από ένα 
λογιστικό χαμό, σκέπτομαι 
ότι το Γηροκομείο έχει 1.400 
ακίνητα τα οποία ούτε έχου-
με καταγράψει ούτε και ξέρο-
με ακριβός πόσα είναι, αλλά 
ούτε ποιος μισθώνει… Ήρθα σε 
ένα χώρο και δεν είχα καθα-
ρή εικόνα περιουσιολογίου 
και ούτε πόσα μπορούμε να 

αποκτήσουμε.
Όταν λοιπόν αποφάσισα 

να κάνω απογραφή βρήκα 
μια λογίστρια η οποία είχε 
να διαχειριστεί 1.200 ακίνη-
τα, κληροδοτήματα, 140 ηλι-
κιωμένους δεκάδες χιλιάδες 
αγωγές που αφορούν θέματα 
λογιστηρίου. Έτσι δεν μπο-
ρούσα να βγάλω μισθοδοσία, 
δεν είχα καθαρή εικόνα του 
προσωπικού και αποφάσι-
σα να πάρω τρε’ις- τέσσερις 
λογιστές. Μου έκαναν μήνυ-
ση,  Ο κύριος Ρακιτζής και η 
κυρία Πραστακου… 

Την επομένη μέρα φεύ-
γουν όλοι οι νοσηλευτές όπως 
προανέφερα που ήταν υπό 
την επήρεια Πραστάκου. Με 
κατηγόρησαν ότι ήμουν με 
τον «Παππά» (προηγούμε-
νη διοίκηση) ενώ οι ίδιοι 
μου μαρτύρησαν και είναι 
καταγεγραμμένο αυτό,  ότι 
αυτός ο άνθρωπος είχε αρπά-
ξει 500.000 ευρώ»  και κλείνει 
με το θέμα του πολιτιστικού 
Συλλόγου: “Γιατί δεν έρχε-
ται εδώ όποιος αισθάνεται 
ότι κάτι κάνουμε λάθος και 
έχει παράπονα να μιλήσουμε, 
αλλά κάνουν διαδηλώσεις από 
μακριά ? Αν δεν ήταν πολιτι-
κά υποκινούμενος αυτός που 
έχει παράπονα θα ερχόταν 
εδώ με διάλογο να συζητή-
σουμε τα προβλήματα!”

Από την άλλη, ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος δεν φαίνε-
ται να είναι διατεθειμένος 
για διάλογο καθώς όπως μας 
δήλωσε ο Πρόεδρος του, «δεν 

κρίνουν ότι είναι απαραίτητη 
μια συνάντηση με την προ-
σωρινή διοίκηση του Γηρο-
κομείου». 

Σημειώνεται ότι στο οδοι-
πορικό μας μέσα στο Γηρο-
κομείο, παρατηρήσαμε ότι 
έχουν ανοίξει νέες μονάδες 
με σκοπό να ωφελήσουν στην 
ψυχαγωγία των ηλικιωμένων 
όπως για παράδειγμα καφε-

νείο και ακόμα ένας χώρος 
σε κτήριο της μονάδας που 
μαζεύονται  και κουβεντιά-
ζουν, διαβάζουν κλπ.

Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν 
υπάρχουν άνθρωποι που προ-
σπαθούν να συντηρήσουν 
ένα σύστημα που αποδεδειγ-
μένα έφτασε το Γηροκομείο 
στην κατάσταση που βρίσκε-
ται σήμερα, οι υπερήλικες σιτί-
ζονται και συντηρούνται από 
ελεημοσύνες, χωρίς  κανέ-
νας να μπορεί να εγγυηθεί 
με σιγουριά ότι την επόμε-
νη μέρα θα έχουν ένα πιάτο 
φαγητό. Υπάρχουν άνθρω-
ποι στη μέση, εκτός διοίκη-
σης, που βάζουν φρένο σε 
οποιαδήποτε κίνηση βελτίω-
σης των παραπάνω και τέλος 
η Δικαιοσύνη για ακόμα μια 
φορά έχει κολλήσει στο βάλτο 
της γραφειοκρατίας με ανα-
βολές και “σφυρίζοντας αδι-
άφορα” έως ότου να κλείσει 
το ίδρυμα και να «ησυχάσει 
το κεφάλι τους». 

Το θέμα είναι ότι κανένας 
δεν υπολογίζει τις ανθρώπι-
νες ζωές, ηλικιωμένους που 
χρίζουν ιδιαίτερης ανάγκης 
και φροντίδας και το Κρά-
τος αντί να είναι ο πρώτος 
φορέας που θα μεριμνήσει 
για αυτούς, τους «πετάει στο 
λάκκο με τα φίδια».

Το νέο κτήριο δραστηριοτήτων Καφενείο.

Ο Κύριος Ζώης Κολιός στο νέο χώρο δραστηριοτή-
των, συνομιλεί με ηλικιωμένους.
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Τις απόψεις τους κατέθεσαν οι εκπρόσω-
ποι της επιτροπής αγώνα για το «Μητρο-
πολιτικό Πάρκο Γουδη», στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Περιβάλλοντος Κύριο Σωκράτη 
Φάμελλο. 

Συγκεκριμένα μετά από συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, η αντιπροσω-
πεία της επιτροπής κατέθεσε της απόψεις 
της σχετικά με τη δέσμευση του Πρωθυ-
πουργού για την προώθηση των διαδικα-
σιών ολοκλήρωσης της στρατηγικής μελέ-
της περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία 
απαιτείται για την έκδοση του νέου προε-
δρείου διατάγματος προστασίας το Υμηττού, 
όπως και για τη σύσταση φορέα διαχείρι-
σης του «μητροπολιτικού πάρκου Γουδή»

Στον Υπουργό επισημάνθηκε ότι συγ-
χρόνως με τη σύσταση του φορέα Διαχεί-
ρισης, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
η παραχώρηση των 965 που στρεμμάτων, 

όπως προβλέπει  ο ν.732/77 και η αρμοδι-
ότητα του φορέα να αφορά το σύνολο της 
έκτασης (Δ1,Δ2) που οριοθετείτε με το Π.Δ. 
187/Δ/2011 ενώ το ίδιο απαραίτητο είναι 
να καθοριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης 
του φορέα. 

Επίσης οι εκπρόσωποι της επιτροπής 
απαίτησαν την άμεση κατάργηση της δια-
μπερούς κυκλοφορίας αλλά και στάθμευ-
σης των αυτοκινήτων εντός της περιοχής 
του πάρκου. Ο Υπουργός συμφώνησε να 
τονίσουμε με την πρόταση αυτή.

Η θέση της επιτροπής αγώνα τέλος, 
είναι πως πρέπει να εργαστούν εντατικά 
στην προώθηση των θέσεων τους ώστε 
να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Μητροπολιτι-
κό Πάρκο, Υψηλού και πυκνού πρασίνου, 
χωρίς εμπορευματοποίηση.  

Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί αλλά είναι 
σίγουρο ότι… ο υπουργός δεν θα ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΕΙ την υπόσχεση του. 

Με μια σειρά έργων 
και δυο υπερσύγ-
χρονους Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-
μάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα 
και τα Αντικύθηρα ο δήμος 
αποτελεί πρότυπο πράσινης 
ανάπτυξης. 

Πρόκειται για ένα έργο 
που σε συνδυασμό με την 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ 
Κυθήρων και Αντικυθήρων 
(για τους οποίους η χώρα μας 
πλήρωνε 320.000 ευρώ ετη-
σίως πρόστιμο στο Eυρωπα-
ϊκό Δικαστήριο), δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις εφαρμογής 
της νέας πολιτικής αποκε-
ντρωμένης διαχείρισης των 
απορριμμάτων. 

Μιας πολιτικής με έμφαση 
στις αρχές της κυκλικής οικο-
νομίας, της Διαλογής στην 
Πηγή, της ανακύκλωσης, της 
κομποστοποίησης, όπως αυτές 
αποτυπώνονται τόσο στον 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο 
και στον Περιφερειακό Σχε-
διασμό Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ).

Η  Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Ρένα Δούρου, επισκέφτη-
κε το μέρος με συνοδεία των  
περιφερειάρχη Νήσων, Πανα-
γιώτη Χατζηπέρο, τον Προ-
ϊστάμενο της ΕΥΔΕΠ Περι-
φέρειας Αττικής, Δημήτρη 
Δρόση, και την Αντιπρόεδρο 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά.
Αφού έλαβε σχετική ενη-

μέρωση από τον δήμαρχο, 
Ευστράτιο Χαρχαλάκη, η ίδια 
δήλωσε χαρακτηριστικά. «Με 
το σημαντικό αυτό έργο επι-
λύεται για τα επόμενα 30 χρό-
νια ένα κρίσιμο πρόβλημα 
καθημερινότητας των πολι-
τών, δημιουργώντας παράλλη-
λα τις προϋποθέσεις για βιώ-
σιμη ανάπτυξη – κάτι πολύ 
σημαντικό ειδικά για νησιά 
που, όπως τα Κύθηρα επενδύ-
ουν σοβαρά στον τουρισμό». 

Η Περιφερειάρχη Αττικής 
συμπλήρωσε πωα «Τα Κύθη-
ρα δίνουν το παράδειγμα της 
ορθολογικής, κοινωνικά, περι-
βαλλοντικά και οικονομικά 
δίκαιης και χρηστής διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων».

Στη συνέχεια, στο Δημαρ-
χείο Κυθήρων, παρουσία της 
κυρίας Δούρου, του Διευθυ-
ντή του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών Μ. Πλειώνη, 
του Αντιπεριφερειάρχη Π. 
Χατζηπέρου και του Δημάρχου 
Ευ. Χαρχαλάκη, υπογράφηκε 

συμφωνητικό παραχώρησης 
36 στρεμμάτων από την Επι-
τροπή Εγχωρίου Περιουσίας 
προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών για τη σύσταση του 
Παρατηρητηρίου Γεωεπιστη-
μών και Κλιματικής Αλλαγής 
στα Αντικύθηρα – ένα κρίσι-
μης σημασίας έργο που στηρί-
ζει και χρηματοδοτεί η Περι-
φέρεια Αττικής.

«Μέσα από τη συνέργεια 
αυτή, της Περιφέρειας Αττικής 
και του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών, αλλά και μέσα 

από έργα όπως αυτό του ΧΥΤΥ, 
κάνουμε τα Κύθηρα το πράσι-
νο νησί της επιστήμης. Έναν 
εμβληματικό χώρο σύζευξης 
της επιστήμης και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, 
προς όφελος των πολιτών», 
υπογράμμισε η Περιφερει-
άρχης, Ρένα Δούρου. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. με μεγάλη 
χαρά συμφωνεί με τα προ-
αναφερόμενα σχέδια, αρκεί 
να μη μείνουν στα… χαρτιά. 
Δήμαρχε, πρέπει πολεμή-
σεις για να τα καταφέρεις. 

Πράσινο… παράδειγμα προς μίμηση τα Κύθηρα 

Μητροπολιτικό Πάρκο ενάντια στην εμπορευματοποίηση
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Κορυφαίες επιστημο-
νικές έρευνες «κρού-
ουν τον κώδωνα του 

κινδύνου» καθώς, όπως επι-
σημαίνουν, ο καιρός  που 
έχουμε στα χέρια μας για να 
αποτρέψουμε την κλιματική 
αλλαγή είναι μόλις 12 χρό-
νια.Συγκεκριμένα, η ΕΕ προ-
τείνει ένα επείγον σχέδιο για 
την καταπολέμηση τον εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρα-
κα. Το σχέδιο προβλέπει τον 
πλήρη μηδενισμό τον εκπο-
μπών ριπών έως το 2050 και 
την πλήρη μεταστροφή μας 
σε 100% καθαρότερες μορ-
φές ενέργειας. 

Στο Κατοβίτσε της Πολω-
νίας πραγματοποιήθηκε η 
24η Διάσκεψη του ΟΗΕ για 
το κλίμα (COP24) και η Πατρί-
τσια Εσπινόζα, επικεφαλής 
του ΟΗΕ, τόνισε ότι «οι επι-
πτώσεις της απορρύθμισης 
του κλίματος δεν ήταν ποτέ 
τόσο σοβαρές και πρέπει η διε-
θνής κοινότητα να κάνει πολύ 
περισσότερα για την καταπο-
λέμηση της»  ενώ συμπλή-
ρωσε: «Η φετινή χρονιά θα 
είναι μια από τις τέσσερις 
πιο ζεστές που έχουν κατα-
γραφεί ποτέ. Οι συγκεντρώ-
σεις αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα φτάνουν σε 
επίπεδο ρεκόρ και οι ρυπογό-

νες εκπομπές συνεχίζουν να 
αυξάνονται».  Επίσης,  τονί-
ζει, πως «Αυτή η πραγματι-
κότητα μας λέει ότι πρέπει να 
κάνουμε πολλά περισσότερα. 

Η COP24 πρέπει να το κρα-
τήσει δυνατό. Καιρικές κατα-
στροφές, επιπτώσεις στην 
υγεία και στις γεωργικές παρά-
γωγες , επίπεδα ρεκόρ του 
διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα… Η διαταραχή του 
κλίματος πλήττει ήδη κοινό-
τητες σε όλο τον πλανήτη και 
τα θύματα, οι καταστροφές, τα 
δεινά που προκύπτουν, καθι-

στούν το έργο μας πιο επιτα-
κτικό» ανέφερε. Οι αντιπροσω-
πίες 200 χωρών, έπειτα από 
τον «κόκκινο συναγερμό» που 
εξέδωσαν οι Επιστήμονες της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής 
για την Αλλαγή του Κλίματος, 
στρέφονται στο πλάνο της 
συμφωνίας του Παρισιού το 
οποίο προβλέπει τη δέσμευση 
να περιορίσουμε την αύξηση 
της θερμοκρασίας στου δυο 
βαθμούς, σε σχέση με τη βιο-
μηχανική εποχή ενώ ιδανικό 
θα ήταν να επιτύχουμε μείω-
ση έως και 1,5 βαθμόΚελσίου.

Αντίθετα, ο πλανήτης γνω-
ρίζει αύξηση κατά τρείς βαθ-
μούς Κελσίου και ενώ έχου-
με ήδη κερδίσει έναν βαθμό 
Κελσίου, θα έπρεπε για να 
μείνουμε κάτω από τον 1,5, οι 
εκπομπές CO2 να μειωθούν 
έως και 50% μέχρι το 2030, σε 
σύγκριση με το 2010.  Οι ΗΠΑ, 
ωστόσο, ούτε που θέλουν να 
ασχοληθούν με αυτό το θέμα 
ενώ και άλλες χώρες ακολου-
θούν το θλιβερό αυτό παρά-
δειγμα. «Ως πρόεδρος είμαι 
υπόλογος μόνο έναντι των 
ανθρώπων στην Αμερική»  

δηλώνει ο Αμερικανός Πρό-
εδρος Τράμπ. «Η συμφωνία 
των Παρισίων υπονομεύει 
την οικονομία μας, παραλύ-
ει τους εργαζόμενους μας και 
παραβιάζει τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα». 

Επισημαίνεται πως χώρες 
όπως το Ιράκ, το Ιράν, η Ρωσία 
η Αυστραλία και η Βραζιλία, 
τάσσονται υπέρ της συγκεκρι-
μένης φιλοσοφίας, να συμπλη-
ρώσουμε. Τα αποτελέσμα-
τα της κλιματικής αλλαγής 
έχουν φτάσει «έξω από την  
πόρτα μας» και δεν πρόκει-
ται πλέον για κάτι που ανή-
κει στο μέλλον. Πυρκαγιές, 
πλημύρες, καύσωνες, κατάρ-
ρευση του οικοσυστήματος 
και άνοδος της στάθμης των 
υδάτων είναι κάτι που ήδη 
λαμβάνει χώρα και που στο 
πολύ άμεσο μέλλον θα προ-
καλέσεο ακόμα μεγαλύτερα 
προβλήματα.  Έχουμε μόνο 
12 χρόνια να ανατρέψουμε 
την κατάσταση… 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 40 χρό-
νια φωνάζει για την κλι-
ματική αλλαγή και τα κακά 
που προξενεί στα διάφο-
ρα λειτουργούντα ανθρω-
πογενή οικοσυστήματα. 
Για αυτό οι πολίτες πρέπει 
να συνταχθούν σωστά και 
υπεύθυνα.

Kλιματική αλλαγή: Ο εφιάλτης 

Η ανθρωπότητα με σταθερούς 
ρυθμούς συμβάλει σταδιακά στην 
ολική εξόντωση της άγριας φύσης και 
στον αφανισμό της. Απ› το 1970 έχου-
με αφανίσει συγκεκριμένα το 60% 
των θηλαστικών, πτηνών, ψαριών 
και ερπετών, αριθμός ντροπής καθώς 
συμπεριφερόμαστε σε αυτόν τον πλα-
νήτη και τα πλάσματα σαν να μην 
έχει σημασία τίποτα άλλο εκτός από 
την δική μας ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα, ποσοστό 60% των 
ζωικών ειδών έχει εξαφανισθεί από 
τον πλανήτη τα τελευταία 40 χρόνια.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τη 
βιοποικιλότητα προειδοποιεί ότι, 
αν δεν λάβουμε μέτρα, μπορεί να 
γίνουμε το πρώτο είδος που θα 
καταγράψει τη δική του εξαφάνιση!

Στην περίπτωση μας ευτυχώς 
υπάρχει και η άλλη πλευρά του 

νομίσματος, όπως ισχυρίζονται ιδι-
κοί επιστήμονες πιο συγκεκριμένα 
θεωρείται ότι , αν μπορέσουμε και 
προστατέψουμε το 50% του πλανή-
τη απ’ την ανθρώπινη εκμετάλλευ-
ση, τα οικοσυστήματά μας θα μπο-
ρέσουν να σταθεροποιηθούν και να 
ανακάμψουν. Η ζωή στη Γη μπορεί 
να αναγεννηθεί, υπάρχει (λίγος) 
χρόνος, μένει να βρεθεί διάθεση και 
εθελοντική δράση από όλους μας!

Αισιόδοξη νότα προσφέρει, όμως 
και ο καθηγητής Κεν Νόρις, επικε-
φαλής της Ζωολογικής Εταιρείας 
του Λονδίνου. «Δεν έχει χαθεί κάθε 
ελπίδα. Έχουμε μία τελευταία ευκαι-
ρία να σχεδιάσουμε νέα πορεία, η 
οποία θα μας επιτρέψει να συνυ-
πάρξουμε αρμονικά με τις μορφές 
άγριας ζωής, από τις οποίες άλλω-
στε εξαρτιόμαστε», λέει ο δρ Νόρις.

Η απερίσκεπτη καταστροφή των 
πολύπλοκων οικοσυστημάτων μάς 
στέλνει ολοταχώς προς την κατάρ-
ρευση της εύθραυστης ισορροπί-
ας της ζωής στη Γη, κάνοντας τον 
πλανήτη μη κατοικήσιμο για τον 
άνθρωπο. Η προστασία του 50% 
του πλανήτη μπορεί να απελευθε-
ρώσει τη μαγεία της φύσης και να 
φέρει την ανατροπή.

Οι κυβερνήσεις μας έχουν ήδη 
υποσχεθεί να προστατέψουν το 1/4 
του πλανήτη, είναι λοιπόν εφικτό.

Χρειάζεται να στηρίξουμε οικο-
νομικά αλλά και με πράξεις εθε-
λοντισμού διάφορες προσπάθειες 
από ομάδες και οργανώσεις, να τα 
βάλουμε με τους ρυπαντές και τα 
κυκλώματα λαθροθηρίας, και να 
δώσουμε ζωή σ› αυτό το θαυμα-
τουργό για τον πλανήτη μας σχέ-

διο και ελπίδα. 
Δυστυχώς ελάχιστος κόσμος 

γνωρίζει για την έκταση του προ-
βλήματος ή ότι υπάρχει λύση. έχου-
με μόνο δύο χρόνια για να κινητο-
ποιήσουμε πολίτες, πολιτικούς και 
επιχειρήσεις για μια Παγκόσμια 
Συμφωνία για τη Φύση, στην κρί-
σιμη Διάσκεψη για τη Βιοποικιλό-
τητα του 2020.

Ο πρωθυπουργός το 2017 υπέ-
γραψε σύμβαση για την κατασκευή 
ενός ακόμη λιγνιτικού σταθμού στο 
Αμύνταιο ύψους περίπου 2 δις. Ευρώ, 
ενώ πριν ένα χρόνο το 2016 υπέ-
γραψε την συνθήκη για τη κλιμα-
τική αλλαγή στο Παρίσι που κατα-
γράφεται με σαφήνεια η κατάργηση 
από το 2020 όλων των λιγωτικών 
μονάδων στον πλανήτη, Τράμπ-Τσί-
πρας στο ίδιο πλάνο λειτουργούν. 

Μπορεί να γίνουμε το πρώτο είδος που θα καταγράψει τη δική του εξαφάνιση!
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Οι υπεύθυνοι πρέπει να 
τιμωρηθούν… παρα-
δειγματικά και οι 

εκλογές έρχονται 
Συνεχίζεται η πλήρη κατα-

στροφή των ρεμάτων στην 
περιφέρεια Αττικής. Πιο 
συγκεκριμένα, είτε μετατρέ-
πονται σε τσιμεντένιους αγω-
γούςή μπαζώνονται δημι-
ουργώντας έτσι τρομακτικό 
πρόβλημα στη φυσική ροη 
των υδάτων, έτσι όπως τα όρι-
σε εξ’ αρχής η μητέρα φύση. 

Αντί να μάθουμε από τα 
λάθη  του παρελθόντος και 
έτσι «σιγά- σιγά» να εναρμο-
νιστούμε και να συνυπάρξου-
με με τη φύση, λειτουργού-
με σαν «καρκινικά κύτταρα» 
επάνω σε αυτόν τον πλανή-
τη καταστρέφοντας την ομα-
λή του λειτουργία, έτσι όπως 
ορίστηκε και ρυθμίστηκε το 
οικοσύστημα, πριν ακόμα και 
την ανθρώπινη δημιουργία. 

Ενώ θα έπρεπε να υιοθε-
τήσουν οικολογικές - πράσι-
νες στρατηγικές και τεχνικές 
για να μπορούν τα ρέματα να 
επανακτήσουν τον κοινωνικό 
και οικολογικό ρόλο τους τόσο 
για μια ασφαλή και αναβαθ-
μισμένη ποιότητα ζωής των 
πολιτών όσο και για μια επι-
στροφή της φύσης στις πόλεις 
και τις κατοικημένες περιο-
χές που τόσο έχουν υποβαθ-
μιστεί τις τελευταίες δεκαετί-
ες, η Περιφέρεια Αττικής αλλά 
και η κυβέρνηση συνεχίζουν 
την καταστροφική οικολογι-
κή υποβάθμιση των ρεμάτων.

Ρέμα Ποδονίφτη
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια 

η απόφαση έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων (για την 
τσιμεντοποίηση) του Ποδο-
νίφτη που καταστρέφει ένα 
τελευταίο φυσικό τμήμα του 
ποταμού στην Αθήνα. Η από-
φαση εκδόθηκε σε συνέχεια 
θετικής γνώμης από το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Αττικής 
αγνοώντας:

– την αρνητική απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλ-
κηδόνας

(ομόφωνη)
– την αρνητική απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθηναίων (με ευρεία πλει-

οψηφία)
– την αρνητική απόφαση 

του τοπικού συμβουλίου του 
5ου Διαμερίσματος της Αθή-
νας (ομόφωνη)

– την αρνητική γνωμοδό-
τηση της Δ/νσης Υδάτων και 
της Δ/νσης Δασών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής

– την μεγάλη κινητοποίηση 
πολιτών και φορέων της περι-
οχής, την τεκμηριωμένη επι-
στημονικά κριτική του έργου.

Ρέμα Πικροδάφνης
Γίνονται από την η Διεύ-

θυνση Έργων Αντιπλημ-
μυρικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής έργα 
με κατασκευή τοίχου αντι-
στήριξης από λιοθοδομή και 
σκυρόδεμα στο ταλαιπωρη-
μένο ρέμα της Πικροδάφνης, 
στο σημείο που συμβάλλει το 
ρέμα των Καλογήρων, στην 
οδό Θέμιδος, στο Φάληρο. 
Η Περιφέρεια ισχυρίζεται 
ότι αυτά τα έργα γίνονται 
για να προστατευτεί αγωγός 
που ρίχνει λύματα στο ποτά-
μι καθώς και το πεζοδρόμιο 
που έχει φτιαχτεί πάνω σε 
μπάζα. Μάλιστα, σκάβουν 
βράχο για να τον επικαλύ-
ψουν με σκυρόδεμα. 

Όπως καταγγέλλει η Κίνη-
ση Πολιτών Ηλιούπολης, η 
Περιφέρεια παρακάμπτει την 
υποχρέωση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης επικαλούμενη 
ότι πρόκειται για έργα απο-
κατάστασης και επισκευής 

υφιστάμενων αντιπλημμυ-
ρικών έργων (άρθρο 4 του 
Ν. 4258/2014) κάτι που δεν 
ισχύει, αφού σύμφωνα με τις 
καταγγελίες της δεν υπήρχε 
κανένα έργο πριν στα ίδια 
σημεία πρανών το 2017. Κινή-
σεις πολιτών για την προ-
στασία των ρεμάτων καταγ-
γέλλουν ότι «στην σχετική 
μελέτη, μόλις μιάμισης σελί-
δας,  περιγράφονται τα έργα 
χωρίς διαστάσεις, χωρίς σχέ-
δια, τομές και κατόψεις όπως 
οι νόμοι ορίζουν».

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας
Το Μεγάλο Ρέμα Ραφή-

νας παρά την υποβάθμισή 
του και τις συνεχείς αντιοι-
κολογικές παρεμβάσεις  για 
«καθαρισμό» του με μπουλ-
ντόζες, συνεχίζει να αναγεν-
νιέται μερικώς και να φιλοξε-
νεί σημαντικά είδη πουλιών 
από το φθινόπωρο μέχρι την 
άνοιξη, ενώ ο οικολογικός του 
ρόλος είναι σημαντικός όλη 
τη χρονιά, όπως έχουν τεκμη-
ριώσει με στοιχεία επιστήμο-
νες και κινήσεις πολιτών με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ύπαρξη ευρωπαϊκών χελιών 
(Anguilla Anguilla). 

Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας 
αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο 
ανάπτυξης προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης για μαθητές αλλά και 
ενήλικες. Κι όμως η Περι-
φέρεια και το υπουργείο με 
συνευθύνη των δημοτικών 

Αρχών Ραφήνας-Πικερμίου 
και Πεντέλης,  επιμένουν να 
προωθούν έργα που μετατρέ-
πουν το ρέμα σε ένα τσιμε-
ντένιο κανάλι, σε αντίθεση με 
την σύγχρονη επιστημονική 
γνώση και εμπειρία.

Ρέμα Αγίας Αικατερίνη, 
Μάνδρα

Ένα χρόνο μετά τις μεγά-
λες πλημμύρες στην Μάν-
δρα που κόστισαν τη ζωή 
24 ανθρώπων και προξένη-
σαν μεγάλες καταστροφές, οι 
μπουλντόζες δουλεύουν για 
να δημιουργήσουν ένα ρέμα 
εκεί που δεν υπήρχε. Ο οικι-
σμός της Μάνδρας βρίσκεται 
ακριβώς πάνω στην πορεία 
του ρέματος της Αγίας Αικα-
τερίνης, ενώ και χάρτες του 
πανεπιστημίου Αθηνών το 
επιβεβαιώνουν. Το ρέμα εξα-
φανίζονταν εκεί που ξεκινού-
σε η πόλη, οι δρόμοι, τα κτί-
ρια. Τουλάχιστον 40 κτίρια 
είναι χτισμένα, σύμφωνα με 
τελεσίδικες αποφάσεις, μέσα 
στην κοίτη του ρέματος.

Αντί να συμφωνηθεί και 
υλοποιηθεί ένα σχέδιο ανοίγ-
ματος των δρόμων του νερού, 
μετακίνησης των κτιρίων 
που βρέθηκαν μέσα στην κοί-
τη του, επαναδημιουργίας 
μικρών ελεύθερων χώρων στις 
περιοχές που καλύπτονται 
από νερό όταν (στο παρελθόν) 
πλημμύριζε το ρέμα, η Περι-
φέρεια συνεχίζει τα ίδια λάθη 
στο όνομα των «αντιπλημ-

μυρικών έργων»: τσιμεντέ-
νιος εγκιβωτισμός τμημάτων 
του ρέματος, υπογειοποίη-
ση, τεχνικά έργα, δημιουρ-
γία ενός «άλλου» ρέματος την 
ίδια στιγμή που δεν έχει γίνει 
κανένα γκρέμισμα αυθαιρέ-
του από τα δεκάδες που είχε 
εντοπίσει η διεπιστημονική 
και αρμόδια ομάδα μελέτης. 

Όπως καταγγέλλουν επι-
στημονικές και οικολογικές 
ομάδες, «δεν έχει γίνει κανέ-
να έργο συγκράτησης φερ-
τών και υδάτων στα ορεινά. 
Δεν έγινε αλλαγή της χάρα-
ξης της παλιάς Εθνικής οδού 
και σήμερα απλά αποκατα-
στάθηκε στην πρότερη της 
15.11.2017 κατάσταση, με 
τα ίδια ανεπαρκή τεχνικά 
έργα». Μερικοί πολίτες από 
μόνοι τους έχουν εγκαταλεί-
ψει τα κτίρια που ήταν μέσα 
στο ρέμα γιατί συνειδητο-
ποιούν ότι σε επόμενη πλημ-
μύρα κινδυνεύουν, κάτι που 
αδυνατούν να αντιληφθούν 
οι αρμόδιοι.

Πρόκειται κυριολεκτικά 
για περιβαλλοντικό έγκλη-
μα, χωρίς καμία δικαιολογία.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.χρόνια 
τώρα έχει καταγγείλει όλα 
αυτά τα γεγονότα που έφε-
ραν νεκρούς, τεράστιες 
καταστροφές μη αναστρέ-
ψιμες και το βασικότερο 
καταστροφές στα οικοσυ-
στήματα που είναι αμετά-
κλητες όπως οι… αποφά-
σεις δικαστηρίων. 

Εγκλήματα από αριστερούς και οικολόγους
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Έργα όχι λόγια για το «Πεδίον του Άρεως»

Το πεδίο του Άρεως μετέ-
χει σε ένα νέο ευρωπαϊ-
κό ερευνητικό πρόγραμ-

μα για την ανάδειξη  αστικών 
πάρκων με στόχο την βελτίω-
ση τους αλλά και την  αξιοποί-
ηση «τοποθεσιών πρασίνου» 
από τους πολίτες . Πρόκειται 
για το έργο με τίτλο VR-Park 
«Σύστημα επαυξημένης πραγ-
ματικότητας για την ανάδειξη 
και περιήγηση αστικών πάρ-
κων».Το εν λόγω πρόγραμμα 
απαιτεί την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών, όπως η δοκιμή 
και αξιολόγηση μιας ολοκλη-
ρωμένης εφαρμογής κινητών 
τηλεφώνων / tablet.Επιπλέον, 
θα χρησιμοποιεί τις καινοτόμες 
τεχνολογίες που θα εκμεταλ-
λευτούν τις έξυπνες συσκευές 
κινητών τηλεφώνων με σκο-
πό τη βελτίωση της εμπειρί-
ας περιήγησης των επισκε-
πτών και την καλύτερη ανά-
δειξη και χρήση των χώρων 
των πάρκων. 

Ως αποτέλεσμα θα ανα-
δειχθούν τα στοιχεία περι-
βαλλοντικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος του πάρκου 
ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί 
η εμπειρία περιήγησης των 
επισκεπτών και θα αυξηθεί 
η περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση για το σύνολο των 
πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Επιπλέον θα δώσει τη δυνα-
τότητα στους διαχειριστές να 
εκμεταλλευτούν στοιχεία που 
παράχθηκαν από τους χρή-
στες, όπως φωτογραφίες και 
σχόλια, αλλά και τη δραστη-
ριότητά τους μέσα στο πάρκο.

Στην επίτευξη του έργου 
συμμετέχουν πέντε φορείς ενώ 
ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των 761.034,38 ευρώ εκ των 
οποίων η Περιφέρεια Αττικής 
θα συμμετέχει με 120.401,98 
ευρώ, με διάρκεια υλοποίη-
σης 24 μήνες, από 6/9/2018 
έως 5/9/2020. 

Αναλυτικά το Γραφείο 
Τύπου της Περιφέρειας Αττι-
κής εξέδωσε την εξής ανα-
κοίνωση: 

Το Πεδίο του Άρεως σεευ-
ρωπαϊκό ερευνητικό πρό-
γραμμα για την ανάδειξη και 
περιήγηση αστικών πάρκων

Σε ένα καινοτόμο ερευ-
νητικό ευρωπαϊκό έργο 

με στόχο τη βελτίωση της 
εμπειρίας περιήγησης των 
πολιτών σε χώρους πρασίνου 
και την καλύτερη ανάδειξή 
τους, με την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών, μετέχει η 
Περιφέρεια Αττικής. Η πιλο-
τική εφαρμογή του προγράμ-
ματος θα γίνει στο Πεδίο του 
Άρεως, στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας για την αναβάθμι-
ση του Πάρκου.

Συγκεκριμένα, πρόκει-
ται για το έργο με τίτλο 
VR-Park «Σύστημα επαυξη-
μένης πραγματικότητας για 
την ανάδειξη και περιήγηση 
αστικών πάρκων», με κωδι-
κό έργου T1ΕΔΚ- 02182, στο 
πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης 
Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρη-
ματοδότηση από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και εθνικούς 
πόρους μέσω του Ε.Π. Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η υλοποίηση του συνερ-
γατικού ερευνητικού έργου 
θα γίνει από κοινού από πέντε 
(5) συμμετέχοντες φορείς, 

μεταξύ αυτών ως ΦΟΡΕΑΣ 
3, η Διεύθυνση Πάρκων και 
Αλσών της Περιφέρειας Αττι-
κής. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 761.034,38 
ευρώ και για την Περιφέ-
ρεια Αττικής ανέρχεται στο 
ποσό των 120.401,98 ευρώ, 
με διάρκεια υλοποίησης 24 
μήνες, από 6/9/2018 έως 
5/9/2020. 

Αξιοποιούνται οι νέες 
τεχνολογίες για τη βελτίωση 
της εμπειρίας περιήγησης των 
επισκεπτών και την καλύτε-
ρη ανάδειξη και χρήση των 
χώρων των πάρκων

Ο βασικός στόχος του 
έργου είναι η ανάπτυξη, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση 
μιας ολοκληρωμένης εφαρ-
μογής κινητών τηλεφώνων 
/ tablet, μέσω καινοτόμων 
τεχνολογιών που θα εκμεταλ-
λευτούν τις έξυπνες συσκευ-
ές κινητών τηλεφώνων για 
την ανάδειξη των στοιχείων 
περιβαλλοντικού και ιστορι-
κού ενδιαφέροντος των χώρων 
πρασίνου, ενώ ταυτόχρονα 
θα δέχεται (από τους ίδιους 
τους χρήστες) ή θα συλλέ-

γει (εν γνώσει τους) πλη-
ροφορίες που θα μπορούν 
να φανούν χρήσιμες στους 
διαχειριστές των πάρκων, 
με σκοπό τη βελτίωση της 
εμπειρίας περιήγησης των 
επισκεπτών και την καλύτε-
ρη ανάδειξη και χρήση των 
χώρων των πάρκων.

Η χρήση τεχνολογιών 
ενσωματωμένων στα κινη-
τά τηλέφωνα ή άλλες κινητές 
συσκευές των επισκεπτών, 
μέσω τεχνολογιών υπηρεσι-
ών θέσης και επαυξημένης 
πραγματικότητας, θα δημι-
ουργήσουν ένα ολοκληρωμένο 
διαδραστικό περιβάλλον, όπου 
ο επισκέπτης του πάρκου θα 
μπορεί, σε πραγματικές συν-
θήκες να επιλέξει τα αντικεί-
μενα που τον ενδιαφέρουν και 
τις συγκεκριμένες πληροφορί-
ες που επιθυμεί να δει και με 
βάση τη θέση και το οπτικό 
πεδίο του χρήστη, θα παρέχει, 
σε πραγματικό χρόνο πληρο-
φορίες για τα δέντρα/φυτά που 
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο 
του χρήστη, αλλά και για άλλου 
τύπου σημεία ενδιαφέροντος 
που μπορεί να υπάρχουν στον 
χώρο όπως π.χ., αγάλματα, 

μνημεία, κτίρια ειδικού ενδι-
αφέροντος κ.λπ. 

Πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματος στο Πεδίο του 
Άρεως για τη βελτίωση της 
εμπειρίας των επισκεπτών 
του Πάρκου μέσα από τις νέες 
τεχνολογίες 

Η Περιφέρεια Αττικής θα 
έχει επικουρικό ρόλο σε όλες τις 
ενότητες εργασίας του έργου 
και κυρίως θα εμπλακεί στη 
δοκιμαστική λειτουργία εφαρ-
μογών επισκέπτη και διαχειρι-
στή, με ουσιαστικό παραδοτέο 
την αξιολόγηση της λειτουργί-
ας του συστήματος επαυξημέ-
νης πραγματικότητας για την 
περιήγηση των πάρκων ως 
αποτέλεσμα πιλοτικής εφαρ-
μογής στο Πεδίο του Άρεως.

Τα κύρια οφέλη του έργου 
θα είναι: 

Η αποκόμιση της τελικής 
έκδοσης του παραγόμενου 
συστήματος επαυξημένης 
πραγματικότητας περιήγησης 
πάρκων με δικαίωμα δωρεάν 
χρήσης στο πεδίο της πιλο-
τικής εφαρμογής στο Πεδίο 
του Άρεως. 

Αυτό θα αναδείξει τα στοι-
χεία περιβαλλοντικού και ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος του πάρ-
κου με ταυτόχρονη βελτίωση 
της εμπειρίας περιήγησης των 
επισκεπτών, αλλά και αύξησης 
της περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης για το σύνολο των 
πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Επιπλέον θα δώσει τη δυνα-
τότητα στους διαχειριστές να 
εκμεταλλευτούν στοιχεία που 
παράχθηκαν από τους χρή-
στες, όπως φωτογραφίες και 
σχόλια, αλλά και τη δραστη-
ριότητά τους μέσα στο πάρκο. 
Με την κατάλληλη οπτικοποί-
ηση διαδρομών, στάσεων, δια-
δραστικών ερωτημάτων που 
υπέβαλαν οι χρήστες, σημεί-
ων συγκέντρωσης, καθώς και 
διάφορων άλλων στατιστικών 
στοιχείων, θα είναι δυνατή η 
βελτίωση της εμπειρίας της 
επίσκεψης στο πάρκο και των 
προγραμμάτων περιήγησης 
επισκεπτών.

Όλα αυτά πρέπει άμε-
σα να γίνουν γιατί το 2016 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είχε καταθέ-
σει ολοκληρωμένη πρότα-
ση αλλά… πετάχτηκε στον 
κάδο το GREENPARK.
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Καθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες
Τριανταπέντε ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φορείς τις διεκδικούν μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με το Ευρω-
παικό Συμβούλιο των 
Υπουργών Περιβάλλο-

ντος που πραγματοποιήθηκε 
στις 20 Δεκεμβρίου 2018, 35 
περιβαλλοντικοί φορείς υπό το 
συντονισμό του Seas at Risk 
απαίτησαν από τους υπουρ-
γούς της ΕΕ να τηρήσουν τις 
δεσμεύσεις τους ως προς την 
οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσ-
σια στρατηγική.Το 2008 η 
Ελλάδα όπως και οι υπόλοι-
πες χώρες της ΕΕ δεσμεύθη-
καν για πρώτη φορά να λάβουν 
μέτρα για την εξασφάλιση και 
διατήρηση της καλής περι-
βαλλοντικής κατάστασης των 
θαλασσίων υδάτων με κατα-
ληκτική χρονιά το 2020.

Ένας χρόνος απομένει έως 
τη λήξη της προθεσμίας και η 
Ελλάδα όπως και άλλες χώρες 
της ΕΕ δείχνουν να έχουν 
αποτύχει στο να τηρήσουν τη 
νομική δέσμευσή τους.Παρό-
λα αυτά αν λάβουν άμεσα τα 
παρακάτω είκοσι μέτρα ίσως 
και να προλάβουν να εκπλη-
ρώσουν τη δέσμευση που 
έδωσαν το 2008.

1.Να εφαρμοστεί η οδηγία 
«πλαίσιο για τα νερά» ώστε να 
επανέλθουν τα ποτάμια και οι 
υδροβιότοποι σε καλή οικολο-
γική και χημική κατάσταση.

2.Να οριστούν πολλές προ-
στατευόμενες περιοχές κατά 
το πλαίσιο «θαλάσσια στρα-
τηγική» ώστε να διασφαλι-
στεί η προστασία της ευάλω-
της πανίδας,όπως επίσης και 
η συμμόρφωση στις απαιτή-
σεις για τα άγρια πτηνά και 
τους οικότοπους.

3.Να απαγορευτούν όλες 
οι καταστροφικές δραστηριό-
τητες όπως η χρήση συρόμε-
νων αλιευτικών εργαλείων,η 
εξόρυξη πετρελαίου,φυσικού 
αερίου και ορυκτών και γενι-
κά να επιτρέπεται μόνο ότι 
δεν επηρεάζει αρνητικά τα 
προστατευόμενα είδη και τις 
περιοχές.

4.Να χρησιμοποιηθεί το 
25%του προυπολογισμού από 
το Ευρωπαικό ταμείο θάλασ-
σας και αλιείας για την προ-
στασία των θαλασσών μας 
(πχ.πρόληψη της θαλάσσιας 
ρύπανσης, έρευνες σχετικά 

με τις συνθήκες και τις επι-
πτώσεις στο θαλάσσιο περι-
βάλλον).

5.Να νομοθετηθεί ένα χρη-
ματοδοτούμενο πρόγραμμα 
παρακολούθησης ηλεκτρονι-
κής ή και παρατηρητικής επί 
σκαφών,για την εφαρμογή των 
σύγχρονων μέτρων που αφο-
ρούν την εξάλειψη της αλίευ-
σης θαλάσσιων πτηνών και 
θηλαστικών όπως και των 
απειλούμενων με εξαφάνιση 
ειδών στα βαθέα ύδατα,πα-
ράλληλα με τη μείωση των 
παρεπιπτόντων αλιευμάτων 
που αφορά τα αλιευτικά υψη-
λού κινδύνου.

6.Να θεσπιστούν από την 
ΕΕ ετήσια αλιευτικά όρια κάτω 
από το μέγιστο επίπεδο βιώ-
σιμης απόδοσης για ιχθυα-
ποθέματα με επαρκή επιστη-
μονικά δεδομένα και κάτω 
από το σημείο αναφοράς για 
αυτά που έχουν περιορισμέ-
να δεδομένα.

7.Να επιταχυνθεί η μετάβα-
ση σε πιο βιώσιμες αλιευτι-
κές πρακτικές με την κατανο-
μή περισσότερων αλιευτικών 
δυνατοτήτων σε στόλους με 
χαμηλότερες περιβαλλοντι-

κές επιπτώσεις, σύμφωνα με 
το Άρθρο 17 της Κοινής Αλι-
ευτικής Πολιτικής.

8.Να καθοριστούν περιο-
χές απαγόρευσης χρήσης 
των συρόμενων εργαλεί-
ων σε όλες τις παράκτι-
ες ζώνες με στόχο την προ-
στασία της πιο παραγωγικής 
περιοχής των θαλασσών μας, 
αλλά και τη δημιουργία ενός 
συνεκτικού δικτύου περιο-
χών επανάκαμψης των ιχθυ-
οαποθεμάτων στους πλέον 
παραγωγικούς ιχθυοτόπους, 
σύμφωνα με το Άρθρο 8 της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, 
με έμφαση στα υπεραλιευμέ-

να εμπορικά αποθέματα.
9.Να μεταρρυθμιστεί η 

Κοινή Αγροτική Πολιτική 
με στόχο τη μετατόπιση της 
οικονομικής στήριξης από 
τις ρυπογόνες δραστηριότη-
τες εντατικής κτηνοτροφίας 
και εντατικής γεωργίας, σε 
βιώσιμες πρακτικές, αλλά 
και την αποκατάσταση των 
λεκανών απορροής.

10.Να απαιτηθεί από όλους 
τους γεωργούς και κτηνο-
τρόφους να δημιουργήσουν 
ένα “σχέδιο διαχείρισης 
των θρεπτικών ουσιών” 
(συμπεριλαμβανομένης της 
χαρτογράφησης και παρα-

κολούθησης της πορείας των 
θρεπτικών συστατικών), και να 
καθορίσουν επαρκείς Περιο-
χές Οικολογικού Ενδιαφέ-
ροντος και ζώνες ανάσχεσης 
σε όλα τα υδατορεύματα, ως 
προϋποθέσεις για την κατα-
νομή των επιδοτήσεων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής.

11. Να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση στις υδατο-
καλλιέργειες προορίζεται για 
δραστηριότητες που δεν βλά-
πτουν το θαλάσσιο περιβάλ-
λον και υποστηρίζουν ενερ-
γά μέτρα που περιορίζουν 
το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα των υδατοκαλλι-
εργειών και προωθούν υδα-
τοκαλλιέργειες που παρέχουν 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή 
διευκολύνουν τη μετατροπή 
στην οικολογική διαχείριση.

12. Να εξασφαλιστεί η 
ορθή εφαρμογή και επιβο-
λή του κανονισμού REACH 
και των άλλων νόμων σχετι-
κά με τις χημικές ουσίες, με 
έμφαση στην ταχεία αναγνώ-
ριση, περιορισμό και αντικα-
τάσταση ουσιών υψηλού κιν-
δύνου, συμπεριλαμβανομένων 
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Ακόμα μια θαλάσ-
σια χελώνα βρέθηκε 
νεκρή κάπου στο Ανα-

τολικό αιγαίο η οποία ζού-
σε έχοντας στο στομάχι 
της 84 κομμάτια πλαστι-
κού (ένα μπαλόνι, κομμάτια 
από πλαστικές σακούλες και 
πολυεστερικές συσκευασίες, 
ένα θραύσμα από παιχνίδι 
και πολλά άλλα) σύμφωνα 
με το Ινστιτούτο Θαλάσ-
σιας Προστασίας «Αρχι-
πέλαγος» το οποίο κατέ-
γραψε το γεγονός. 

Αυτό είναι ένα από 
τα πάρα πολλά καταγε-
γραμμένα γεγονότα του 
ινστιτούτου που δίνουν 
την χαρακτηριστική εικόνα 
της κατάστασης που έχου-
με από κοινού προκαλέσει 
στις θάλασσές μας.

Ένα ακόμα αποτέλεσμα 
της έρευνας είναι πως τα 
πλαστικά απορρίμματα που 
επιπλέουν στη θάλασσα λει-
τουργούν σαν σφουγγάρια, 
απορροφώντας τις τοξικές 
ουσίες που υπάρχουν στο 
νερό, έτσι διαπιστώθηκε μετά 
από μελέτες που έκαναν στα 
πλαστικά αντικείμενα, πως 
εκτός από τα χημικά που 
περιέχονται από την κατα-
σκευή τους, στις μικροπλα-
στικές ίνες ανιχνεύονται και 
άλλες τοξικές ουσίες, ακόμα 
και παράγωγα του DDT και 
των PCB, η χρήση των οποί-

ων έχει απαγορευθεί
Συγκριμένα οι έρευνες του 

ΠΑΚΟΕ στον τομέα της πλα-
στικής ρύπανσης των θαλασ-
σών, ξεκίνησε το 1979 σε εργα-
στήρια που εδρεύουν στην 
Αθήνα, με στόχο να εκτιμηθεί 
το μέγεθος του προβλήματος 
που έχουμε προξενήσει από 
την αλόγιστη χρήση και ακα-
τάλληλη απόρριψη πλαστι-
κών σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας. Η έρευνα αυτή γίνεται 
σε συνεργασία με εξειδικευ-
μένα πανεπιστήμια του εξω-
τερικού όπως τα Πανεπιστή-
μια Essex και West England, 
Bristol της Βρετανίας, καθώς 
και με τον Ελβετικό οργανι-
σμό Ocean Care.

Δυστυχώς τα αποτελέσμα-
τα από τις έρευνες είναι θλιβε-
ρά, καθώς πρόκειται για τερά-
στια οικολογική καταστροφή.

– Σε περισσότερα από 
1200 δείγματα ψαριών 
που αναλύθηκαν, το 100% 
περιείχε μικροσκοπικές 
ίνες πλαστικού στο στο-
μάχι τους, με τον αριθμό 
των μικροπλαστικών ινών 
να είναι υψηλότερος, στα 
είδη ψαριών που ανήκουν 
σε υψηλότερο τροφικό επί-
πεδο (π.χ. οι γόπες είχαν 
κατά μέσο όρο 20,1 ίνες 
ενώ οι σφύνερες είχαν 42,2 
ίνες ανά ψάρι). Αντίστοι-
χα εντοπίστηκαν μικρο-
πλαστικές ίνες και στο 

σύνολο των δειγμάτων 
από θαλάσσια ασπόνδυ-
λα είδη (αχινοί, ολοθούρια, 
σφουγγάρια κα), αλλά και 
από τα επιφανειακά νερά. 
– Έπειτα από την ανάλυ-
ση των μικροπλαστικών 
ινών που συσσωρεύτη-
καν στο ίζημα από 215 
παραλίες σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, σε όλες περι-
έχονται πλαστικές ίνες, 
ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικό 
είναι το γεγονός ότι κάποιες 
ακτές ακατοίκητων νησίδων 
είχαν περιεκτικότητα από 
μικροπλαστικές ίνες, αντί-
στοιχη με αυτή των ακτών 
της Αττικής.

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπεύ-
θυνοι για την κατάσταση αυτή 
δεν ειμαστε όλοι εμείς συνολι-
κά. Σαν πολιτεία αλλά και σαν 
πολίτες μίας χώρας που συμ-
βάλλει τα μέγιστα στο παγκό-
σμιο πρόβλημα της πλαστι-
κής ρύπανσης, οφείλουμε να 
λάβουμε δραστικά μέτρα, έτσι 
ώστε να παύσει τόσο η κατα-
στροφή που προκαλούμε καθη-
μερινά στα οικοσυστήματα 
και την τροφή μας, αλλά και 
να σταματήσουμε να παρου-
σιάζουμε αυτή την ντροπια-
στική εικόνα της χώρας μας 
ως μία ατελείωτη χωματερή.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα 
αγωνίζεται για τα παραπά-
νω. Δεν απαιτεί να το βοη-
θήσουν στις έρευνες του. 

Η θάλασσα δεν διαμαρτύρεται  
αλλά εκδικείται 

των ενδοκρινικών διαταρα-
κτών και των έμμονων, βιο-
συσσωρευτικών και τοξικών 
ουσιών, στη βιομηχανία και 
στα προϊόντα.

13.Να εφαρμοστεί η Σύμβα-
ση Minamata για τον Υδράργυ-
ρο με την εφαρμογή σχετικών 
περιορισμών και απαγο-
ρεύσεων σε σημαντικές 
πηγές εκπομπών υδραργύ-
ρου, συμπεριλαμβανομένων 
των Μεγάλων Εγκαταστάσε-
ων Καύσης, και με την απα-
γόρευση της χρήσης υδραργύ-
ρου στην οδοντιατρική.

14.Να απαιτηθεί όλα τα 
σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για πετρελαιοκηλίδες περι-
λαμβάνουν χαρτογράφηση 
ευαισθησίας οικοσυστημά-
των με στόχο να διασφαλι-
στεί ο περιορισμός των επι-
πτώσεων στη θαλάσσια ζωή 
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, 
με παράλληλη ενημέρωση των 
λιμενικών αρχών αναφορικά 
με τα πλάνα αντιμετώπισης 
κρίσεων.

15. Να θεσπιστεί Εθνικό 
Σχέδιο για την εφαρμογή 
της Στρατηγικής της ΕΕ για 
τα Πλαστικά, συμπεριλαμβα-
νομένων εθνικών στόχων για 
τη μείωση της κατανάλωσης 
πλαστικού, και συλλογής δεδο-
μένων σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά και την κατανά-
λωση πλαστικών μιας χρήσης.

16. Να καθοριστούν υπο-
χρεωτικά Εκτεταμένα Σχέ-
δια Ευθύνης των Παρα-
γωγών κατά μήκους της 
παραγωγικής αλυσίδας για 
τα πλαστικά μιας χρήσης και 
τα αλιευτικά εργαλεία.

17.Να υπάρξει δέσμευση 
προς την σταδιακή εξάλειψη 
των πηγών μικροπλαστικής 
ρύπανσης, λαμβάνοντας τα 
πρώτα βήματα για να τερμα-
τιστεί η διαρροή των πλαστι-
κών σφαιριδίων στη θάλασσα 

και να υποστηριχθεί ο περιο-
ρισμός των μικροπλαστικών 
συστατικών βάσει του κανο-
νισμού REACH.

18.Να επιβληθούν μει-
ώσεις στις ταχύτητες των 
πλοίων για τον περιορισμό της 
ηχορύπανσης, των συγκρού-
σεων με κητώδη και των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπί-
ου, αλλά και να ξεκινήσει η 
διαδικασία ανάπτυξης δεσμευ-
τικών κανόνων για την «σίγα-
ση» των πλοίων, βάσει των 
υφιστάμενων κατευθυντήριων 
γραμμών του Διεθνούς Οργα-
νισμού Ναυσιπλοΐας.

19.Να δοθεί εντολή για την 
ανάπτυξη και χρήση αθόρυ-
βων τεχνολογικών εναλλα-
κτικών λύσεων και βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνολογιών για 
την υποβρύχια θεμελίωση πασ-
σάλων (π.χ. BLUE piling) και 
σεισμικών ερευνών (π.χ. υπο-
θαλάσσιες δονήσεις).

20. Να απαιτούνται αξι-
όπιστες, ολοκληρωμένες και 
διαφανείς Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσε-
ων για όλες τις δραστηριό-
τητες που παράγουν θόρυβο 
στη θάλασσα, βάσει των ήδη 
υιοθετημένων κατευθυντήρι-
ων γραμμών της Σύμβασης 
για τη Διατήρηση των Απο-
δημητικών Ειδών.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πρωτοπό-
ρο (από το 1979)στις προ-
σπάθειες και τους αγώ-
νες για την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημά-
των, κάθε χρόνο εθελοντι-
κά με τα δικά του πιστο-
ποιημένα εργαλεία δίνει τα 
αποτελέσματα των μετρή-
σεων του στους κολυμβη-
τές, ώστε να προσέχουν 
που ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ. 

Συνεπώς είναι βασικό-
τερος φορέας διεκδίκησης 
τον βασικών αιτημάτων για 
υγιές και καθαρές θάλασσες.



48 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Υγροποιημένο Φυσικό 
αέριο από τις ΗΠΑ 
θα εισάγει η ιδιωτι-

κή Ελληνική εταιρία Μυτι-
ληναίος για πρώτη φορά στα 
χρονικά. Οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες τον τελευταίων ημε-
ρών έχουν αυξήσει τη ζήτηση 
φυσικού αερίου, όπως είναι 
λογικό. Ενώ η ΔΕΠΑ έπεσε… 
έξω στον υπολογισμό της για 
τα αποθέματα ασφαλείας για 
τους ηλεκτροπαραγωγούς, η 
«Μυτιληναίος» φέρνει και 
δεύτερο φορτίο υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου. 

Είναι η πρώτη ελληνική 
ιδιωτική εταιρία που φέρ-
νει το αέριο από τις ΗΠΑ. Οι 
ποσότητες, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, είναι της τάξης των 
170.000 κυβικών μέτρων και 
το φορτίο έφτασε στις εγκατα-
στάσεις της Ρεβυθούσας του 
ΔΕΣΦΑ.Καθώς η ΔΕΠΑ ανα-
ζητούσε αποθέματα ασφαλείας 
πέντε ημερών για χάρη άλλων 
εταιριών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η εταιρεία στις 
6 Ιανουαρίου εισήγαγε φορτίο 
LNG (Μη αμερικανικής προ-

ελεύσεως) 150.000 κυβικών 
μέτρων ενισχύοντας έτσι την 
ασφάλεια εφοδιασμού.Σημει-
ωτέον ότι στις 28 Δεκεμβρί-
ου αμερικανικό φορτίο LNG 
150.000 κυβικών μέτρων είχε 
φέρει και η δημόσια επιχεί-
ρηση αερίου, κατόπιν σχετι-

κής συμφωνίας με την αμε-
ρικανική Cheniere.

Σημαντικό είναι ακόμα να 
σημειωθεί ότι μέσω του αμε-
ρικανικού πρόσθετου φορ-
τίου των 170.000 κυβικών 
μέτρων που θα εισάγει, κερ-
δίζει ακόμα μια πηγή προ-

μήθειας, πετυχαίνοντας έτσι 
αποθέματα στο μέγιστο για 
το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. 

Η εταιρία είναι ένας εκ 
των μεγάλων καταναλωτών 
φυσικού αερίου με ανάγκες 
1,3-1,4 δις κυβικών μέτρων 
ετησίως, λόγω του εργοστα-

σίου Αλουμίνιον της Ελλά-
δος καθώς και των μονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής της 
Protergia.

Για τον λόγο αυτόν, η εται-
ρεία αξιοποιεί το πλαίσιο της 
απελευθέρωσης της εγχώρι-
ας αγοράς φυσικού αερίου. 
Έτσι στις 8 Δεκεμβρίου έφε-
ρε ποσότητες φυσικού αερίου 
από την αγορά της Τουρκίας 
και ήταν η πρώτη ιδιωτική 
εταιρία που το έκανε μέσω 
της εισόδου στους Κήπους 
του Έβρου.

Η εταιρεία επίσης είναι 
η πρώτη ελληνική εταιρία 
που έκανε απευθείας προμή-
θεια φυσικού αερίου από τη 
ρωσική Gazprom το 2017, 
ενώ το περασμένο καλοκαίρι 
(Ιούλιο), έφερε φορτίο LNG 
από την Qatar Gas.Και φυσι-
κά η Mυτιληναίος ήταν εκεί-
νη η εταιρία, που μέσω της 
θυγατρικής της M&M Gas, 
το 2009, εισήγαγε το πρώτο 
ιδιωτικό φορτίο υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου (LNG) 
στη Ρεβυθούσα, σπάζοντας 
τότε το κρατικό μονοπώλιο.

Μυτιληναίος:  
Εισαγωγή φυσικού αερίου από ΗΠΑ 

Να δεσμευτεί η χώρα για έναν 
φιλόδοξο και δίκαιο μακροχρόνιο 
ενεργειακό σχεδιασμό

Καλούμε την κυβέρνηση και την 
αντιπολίτευση όπως και τους αρμό-
διους φορείς να δεσμευτούν στην 
επεξεργασία και την υλοποίηση 
μιας σοβαρής στρατηγικής για το 
κλίμα ακολουθώντας τις πρόσφα-
τες εξελίξεις  που συμβαίνουν σε  
άλλες χώρες.

Ο Ενεργειακός σχηματισμός που 
δόθηκε δεν είναι ούτε φιλόδοξος 
ούτε και ξεκάθαρος.

Δεν αποκλείει τα αμφιλεγόμε-
να ορυκτά  καύσιμα,αντιθέτως να 
χρηματοδοτεί παράλληλα  και ταυ-
τόχρονα με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Θα έπρεπε τα δισεκατομμύρια 
ευρώ των επενδύσεων να στοχεύ-
ουν στην οργάνωση των υποδομών 
και την παραγωγή ενέργειας από τις 
ανανεώσιμες και μόνο πηγές εάν και 

εφόσον θέλουμε να εξαλείψουμε τη 
χρήση των ορυκτών καυσίμων στο 
προαπαιτούμενο διάστημα των είκο-
σι – τριάντα ετών που μας ορίζει ο 
Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδια-
σμός που μας δόθηκε για δημόσια 
διαβούλευση.

Υπό  μιας προσεκτικότερης ανά-
γνωσης του σχεδίου  θα αντιλη-
φθούμε ότι ακόμα και ως το 2040 τα 
ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 
αναγκών της  χώρας μας. Ακόμα και 
αν η Συμφωνία των Παρισίων για 
το Κλίμα μας οδηγεί στο συμπέρα-
σμα πως θα πρέπει να απεξαρτηθού-
με  πλήρως από αυτές τις μεθόδους, 
και να λειτουργούμε  βάση των ΑΠΕ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των 
κτιρίων αποτελεί ελάχιστη κίνηση 
προς το στόχο όταν ο λαός π.χ. επι-
δοτείται για τη χρήση πετρελαίου 
με τα επιδόματα θέρμανσης  συνη-
γορώντας  η όλη κατάσταση σε μια 

αποτυχημένη πολιτική σε σχέση  με 
το ποθούμενο αποτέλεσμα.

Επίσης στον τομέα των μεταφο-
ρών οι στόχοι του Μακροχρόνιου 
Ενεργειακού Σχεδιασμού είναι τρα-
γικά αδιάφοροι.

Και όλα αυτά συμβαίνουν στην 
Ελλάδα την ώρα που  στην Ισπα-
νία η κυβέρνηση και τα συνδικάτα 
εργαζομένων στα ανθρακωρυχεία 
ήρθαν σε συμφωνία να κλείσουν 
μέχρι το 2030 τα εναπομείναντα 
ανθρακωρυχεία.

Εκεί εστιάζουν στο πως θα γίνει 
ομαλά η μετάβαση των εργαζομένων 
στη χρήση και τη μάθηση  των τρό-
πων λειτουργίας  των νέων πηγών  
ενέργειας  .

Τα σχέδια που έχουν προσανα-
τολίζουν την επίτευξη των στόχων 
της χώρας και τη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 
90% μέχρι το 2050.

Αξιοσημείωτη είναι η απαγόρευση 

νέων εξορύξεων πετρελαίου, φυσι-
κού αερίου ή κάρβουνου καθώς και 
το κλείσιμο όλων των πηγών, καθώς 
απαγορεύεται και η πώληση ντίζελ 
αυτοκινήτων και φυσικού αερίου 
μέχρι το 2040.

Το ίδιο θα  ισχύει και για τη Δανία 
έως το 2030.

Τουλάχιστο στην Ισπανία ασχέ-
τως αν θα εφαρμοστούν όλα αυτά 
υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι.

Η  χώρα μας θα πρέπει το συντο-
μότερο δυνατό να κατανοήσει τη 
σοβαρότητα της αυξανόμενης απει-
λής της αλλαγής του κλίματος λόγω 
πυρκαγιών και άλλων καταστροφών 
και να δεσμευτεί διεκδικώντας  και 
πράττοντας  ριζικές αλλαγές που να 
εστιάζουν στην τελεσίδικη απόρρι-
ψη των κλασικών μορφών ενέργει-
ας και να επενδύουν ολοκληρωτικά 
στα νέα ενεργειακά μοντέλα παρο-
χών ενέργειας.

Χρειαζόμαστε σοβαρό ενεργειακό σχεδιασμό 
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Πρόσφατα τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευ-
ση το εθνικό σχέ-

διο για την ενέργεια και το 
κλίμα, που αφορά την περί-
οδο μέχρι και το 2030. Αυτό 
αποτελούσε υποχρέωση της 
χώρας μας, βάσει της κοινο-
τικής νομοθεσίας ενώ τελικά 
έμεινε «εκτός» στους μελλο-
ντικούς στόχους που έχουν 
τεθεί για την ενέργεια και 
το κλίμα από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή στη «Συμφωνία 
του Παρισιού». 

  Πιο συγκεκριμένα, στη 
συμφωνία τέθηκαν μακροπρό-
θεσμοι στόχοι έως το 2030 
και ενώ το ελληνικό Κράτος 
είχε υπογράψει τη συμφωνία 
δεν υπέβαλε αναλυτικό εθνι-
κό σχέδιο, όπως προέβλεπε, 
καθώς δεν έχει καμία πολι-
τική κατεύθυνση στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ούτε και συγκεκριμένο σχέ-
διογια την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής.

Στην προσπάθεια της διε-
θνούς κοινότητας για αντι-
μετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογή του 
ενεργειακού συστήματοςέχει  
τεθεί χρονικός ορίζοντας έως 
το τέλος του αιώνα, ενώ μέχρι 
το 2050 πρέπει να έχει επι-
τευχτεί σημαντικό μέρος της 
προσαρμογής, προσδιορισμέ-
νο στη βάση συγκεκριμένων 
στόχων. Συνεπώς, ο στρατη-
γικός σχεδιασμός στον ενερ-
γειακό τομέα πρέπει να εκτεί-
νεται τουλάχιστον μέχρι το 
2050 και σε συμβατότητα με 
αυτόν πρέπει να διατυπωθεί 
σχεδιασμός λεπτομερέστερος 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 
μέχρι το 2030, υποχρέωση 
της χώρας στο εθνικό σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα.

Για το συγκεκριμένο θέμα, 
ο Συμπρόεδρος του Πρασίνου 
Κινήματος, Κώστας Καλογρά-
νης, δήλωσε τα εξής: «Είναι 
απαράδεκτο η Ελλάδα να είναι 
ουραγός στις προτάσεις για 
την κλιματική αλλαγή και για 

την αλλαγή φιλοσοφίας στην 
ενεργειακή πολιτική. Η χώρα 
μας, με το περίσσευμα ήλιου, 
να έχει πολιτικές άνθρακα 
και λιγνίτη και όχι ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. Επί-
σης, το θέμα της κλιματικής 
αλλαγής πρέπει να μας απα-
σχολήσει άμεσα αφού, εκτός 
των άλλων, δεσμευόμαστε και 
από τη Συμφωνία του Παρι-
σιού. Το Πράσινο Κίνημα, 
παραμένει πιστό, στις θέσεις 
του για έναν νέο Ενεργεια-
κό Εθνικό Σχεδιασμό, που 
θα έχει ως βάση τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας και 
φυσικά είναι το μόνο κόμ-
μα που έχει συγκεκριμένες 
προτάσεις για την κλιματι-
κή αλλαγή».

Παρακάτω παραθέτου-
με τις προτάσεις που έγιναν 
από το «Πράσινο Κίνημα» 
στο θέμα και την κριτική 
του ΠΑΚΟΕ:

-Άμεση έρευνα για την 
προσαρμογή του συνόλου 
των δραστηριοτήτων και των 
φυσικών βιοτόπων της χώρας 
στην κλιματική αλλαγή, όπου 
θα περιγράφεται η παρούσα 
κατάσταση, οι προβλέψεις για 

το μέλλον και οι ενδεδειγμέ-
νες παρεμβάσεις. 

 20 χρόνια προτείνουμε 
τα ιδία χωρίς αποτέλεσμα

-Μετάβαση σε οικονομία 
χαμηλού άνθρακα μέχρι το 
2050 με σταδιακή απεξάρτη-
ση από την χρήση ορυκτών 
καυσίμων.  Άμεσος φιλόδο-
ξος σχεδιασμός για να ανοί-
ξει η αγορά ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων. 

Η ηλεκτροκίνηση θα 
εξαρτάται από τον λιγνίτη 
και το πετρέλαιο

-Εθνικό Σχέδιο για την 
αντικατάσταση όλων των 
συμβατικών λαμπτήρων σε 
led, στον οδοφωτισμό και σε 
όλα τα δημόσια και δημοτι-
κά κτήρια. 

Ο Φωτισμός με LED είναι 
προβληματικός γιατί παραμέ-
νουν αναπάντητα ερωτήματα 

-Σχεδιασμός για τη σταδι-
ακή βελτίωση του κτηριακού 
προβλήματος στις θερμικά 
επιβαρυμένες περιοχές των 
πόλεων, που συνήθως είναι 
και οι φτωχότερες. 

Από τον Τρίτση (1982) 
σχεδιάστηκε με τις ΕΠΑ! 
Ακόμη περιμένουμε

-Αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις. 

Και αυτό το ακούμε τριά-
ντα (30) χρόνια χωρίς απο-
τελέσματα 

-Φορολογικά κίνητρα στις 
επιχειρήσεις με βάση την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματική αλλαγής. 

Συμφωνούμε αρκεί να 
είναι υγιές 

-Νομοθετική ρύθμιση για 
την αναγκαστική εισαγωγή 
των «πράσινων προμηθει-
ών» στο δημόσιο, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 15%, για αρχή.

Συμφωνούμε
- Άμεση ολοκλήρωση των 

σχεδίων διαχείρισης λεκα-
νών απορροής των υδάτινων 
πόρων και αναθεώρηση του 
θεσμικού πλαισίου ώστε να 
είναι βασική παράμετρος οι 
επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής.

Πότε θα συνεδριάσει το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαχεί-
ρισης νερών;

 -Προτεραιότητα σε Θεσσα-
λία, Δυτική Ελλάδα και Πελο-
πόννησο, που έχουν μεγαλύ-
τερο πρόβλημα.

 -Επαναδραστηριοποίη-
ση της Εθνικής Επιτροπής 
για την Καταπολέμηση της 
Ερημοποίησης. 

-Ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα προσαρμογής της χώρας 
στην κλιματική αλλαγή, με 
ορίζοντα εξαετίας 2019 – 
2025 και δέσμευση πόρων 
από ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα και το ΕΣΠΑ 

-Αλλαγή της παλαιολιθι-
κής φιλοσοφίας διοίκησης 
και διαμοίρασης πόρων του 
Πράσινου Ταμείου. Αλλαγή 
φιλοσοφίας στο επίδομα θέρ-
μανσης και μετατροπή του σε 
επίδομα μόνωσης.

18.000.000 ευρώ μοίρασε 
για ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ.

- Νομοθέτηση και εισαγω-
γή στην αγορά των ηλεκτρι-
κών οχημάτων. 

Διαφωνούμε γιατί τα ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα κινούνται 
με ορυκτά καύσιμα

-Να επανέλθει το μέτρο της 
απόσυρσης αυτοκινήτων αλλά 
μόνο για τα υβριδικά και τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

Διαφωνούμε για τον απο-
κλεισμό του φυσικού αερίου

-Αύξηση του αριθμού των 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
και επιτάχυνση διεκπεραίω-
σης των υποθέσεων. 

Μπορούμε οι φορείς να 
δημιουργήσουμε επιθεω-
ρητές, υπάρχει νομοθεσία

-Πλήρης ψηφιοποίηση του 
δημόσιου τομέα και εισαγω-
γή της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης. Τέλος στη χρήση 
του χαρτιού. 

Διαφωνούμε γιατί υπάρ-
χει το… απόρρητο και απρό-
σιτο φακέλωμα. 

-Αλλαγή μοντέλου, για τα 
δάση, με έμφαση στην πρό-
ληψη και όχι στην κατα-
στολή.  Εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και νέων οικο-
λογικών κατασβεστικών υλι-
κών στον σχεδιασμό. (Κατά 
μέσο όρο 400.000.000 ευρώ 
ετησίως για καταστολή και 
20.000.000 ευρώ για πρόληψη) 
Συμφωνούμε

Με άδεια χέρια η Ελλάδα  
στο σχέδιο «ενέργεια και κλίμα»

To ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διαφωνεί και προτείνει
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Δέκα χρόνια συμπληρω-
θήκαν από τότε που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

απέτυχε να δημοσιεύσει τα 
«διατροφικά προφίλ», σύμφω-
να με όσα απαιτούσε η νομο-
θεσία. Επισημαίνεται ότι με 
τον όρο «διατροφικά προφίλ» 
αναφερόμαστε στο φίλτρο που 
θα κρίνειι εάν ένα τρόφιμο 
είναι αρκετά υγιεινό ώστε να 
αξίζει να φέρει τον ισχυρισμό 
αυτό. Μέχρι σήμερα ανθυγι-
εινά τρόφιμα παρουσιάζονται 
ως πιο υγιεινά από όσο είναι 
στηνπραγματικότητα, χρησι-
μοποιώντας ισχυρισμούς δια-
τροφικούς ή υγείας.

Επιβεβαιώνεται το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για τις καταγγε-
λίες τις για τα“διατροφικά 
σκάνδαλα" και τα επικίν-
δυνα τρόφιμα

Το Σάββατο, 19 Ιανουαρί-
ου, συμπληρώθηκαν 10 χρό-
νια από τότε που η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή απέτυχε να 
δημοσιεύσει τα «διατροφικά 
προφίλ», σύμφωνα με όσα 
απαιτούσε η νομοθεσία. Τα 
«διατροφικά προφίλ» είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για 
να σταματήσει η βιομηχα-
νία τροφίμων να παρουσιά-
ζει «ανθυγιεινά» τρόφιμα και 
ποτά ως υγιεινότερα από όσο 
πραγματικά είναι. Τα «διατρο-
φικά προφίλ» θα περιόριζαν 
τη χρήση ισχυρισμών, όπως 
«πηγή ασβεστίου» ή «ενισχύ-
ει το ανοσοποιητικό σύστη-
μα», για τρόφιμα που περιέ-
χουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης 
ή λιπαρών.

Η λύση για να σταματή-
σουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα 
να παρουσιάζονται ως πιο υγι-
εινά από όσο είναι στην πραγ-
ματικότητα χρησιμοποιώντας 
ισχυρισμούς διατροφικούς ή 
υγείας, βρίσκεται στη χρήση 
των «διατροφικών προφίλ». 
Αυτά θα λειτουργούσαν ως 
φίλτρο για να χαρακτηριστεί 
ένα τρόφιμο αρκετά υγιεινό 
ώστε να αξίζει να φέρει έναν 
ισχυρισμό. Τα «διατροφικά 
προφίλ» θα δημιουργούνταν 
με τη θεσμοθέτηση ανώτατων 
ορίων συγκεκριμένων διατρο-
φικών συστατικών, όπως τα 

λιπαρά, η ζάχαρη κλπ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιο-

θέτησε νομοθεσία για τη δημι-
ουργία των «διατροφικών προ-
φίλ» το 2006. Σύμφωνα με την 
εν λόγω νομοθεσία, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή όφειλενα τα 
δημοσιεύσει μέχρι το 2009. 
Όμως, 10 χρόνια αργότερα δεν 
έχει υπάρξει καμία προσπά-
θεια προς αυτήν την κατεύ-
θυνση. Αντίθετα, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια 
αξιολόγηση του Κανονισμού 
1924/2006 για τους ισχυρι-
σμούς, μέσω της διαδικασίας 
REFIT, η οποία θα εξετάσει 
αν τα «διατροφικά προφίλ», 
που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, 
είναι σήμερα αναγκαία.

Την τελευταία δεκαετία, 
οι Οργανώσεις Καταναλω-

τών έχουν επανειλημμένα 
ζητήσει από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή να ορίσει αυτά 
τα «διατροφικά προφίλ». Το 
2018, η BEUC – Ευρωπαϊ-
κή Ομοσπονδία Ενώσεων 
Καταναλωτών και 11 μέλη 
της εντόπισαν πολλές περι-
πτώσεις «ανθυγιεινών» τρο-
φίμων, που προωθούνταν 
στην Ευρωπαϊκή αγορά, ως 
υγιεινά. Ένα χρόνο αργότερα 
δεν έχει προχωρήσει τίποτε.

 Η Μονίκ Γκογιένς, Γενι-
κή Διευθύντρια της BEUC, 
σχολίασε:«Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, δυστυχώς, κωφεύει 
στα αιτήματά μας, που είναι 
τόσο παλιά. Οι καταναλωτές, 
παραπλανώνται από άπειρους 
ισχυρισμούςπου μεταμφιέζουν 
«ανθυγιεινές» τροφές σε υγι-

εινές επιλογές. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα μπορούσε 
να έχει σταματήσει τα κόλπα 
αυτά, πριν από 10 χρόνια, εάν 
είχε εκπληρώσει τα καθήκο-
ντά της. Αυτή η καθυστέρη-
ση είναι απαράδεκτη, καθώς 
το πρόβλημα της παχυσαρ-
κίας, ίπταται πάνω από τους 
μισούς Ευρωπαίους, είναι 
υπέρβαροι και διατρέχουν 
τον κίνδυνο να ασθενήσουν 
π.χ. από διαβήτη. Επειδή τα 
όμορφα μηνύματα μπορούν 
να επηρεάσουν, έντονα, τους 
καταναλωτές, όταν αγορά-
ζουν τρόφιμα ή ποτά μόνο 
τα υγιεινά προϊόντα αξίζουν 
να φέρουν έναν τέτοιο ισχυ-
ρισμό.Τα «διατροφικά προ-
φίλ» πρέπει να υιοθετηθούν, 
επειγόντως, ώστε να διευκο-

λύνουν τους καταναλωτές να 
κάνουν πιο υγιεινές επιλογές. 
Οι Οργανώσεις Καταναλωτών 
περιμένουν, από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να δημοσιεύ-
σει την αναφορά (διαδικασία 
REFIT), για το θέμα αυτό, πριν 
τη λήξη της θητείας της και 
τις ερχόμενες Ευρωεκλογές».

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα40 χρό-
νια λειτουργίας του έχει 
κάνει καταγγελίες  για 
αλλοιωμένα και επικίν-
δυνα τρόφιμα. Έχει αφι-
ερώσει 1.500 σελίδες στη 
μηνιαία εφημερίδα που 
εκδίδει 40 χρόνια και έχει 
καταδικάσει 35 επιχειρή-
σεις που θέλουν να αισχρο-
κερδήσουν πουλώντας επι-
κίνδυνα τρόφιμα, ιδιαίτερα 
στα παιδιά μας. 

10 χρόνια χωρίς «Διατροφικά προφίλ» 
 Για αυτό γεμίσαμε καρκίνους 



#105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΔΙΑΤΡΟΦΗ / 51

Την πρώτη θέση σε 
παγκόσμια κλίμακα 
κέρδισε το βιολογικό 

ελαιόλαδο Majestic Blend Evoo 
Flavored With Lemongrass & 
Tarragon των Ελαιώνων Σακελ-
λαρόπουλου  στον διαγωνισμό 
της κατηγορίας Ranking Of 
The Best Condimento Flavored 
Olive Oil 2018. 

Ανάμεσα στις 30 χώρες και 
τα 9.522 δείγματα βραβευμέ-
νων ελαιόλαδων από όλο τον 
κόσμο που συμμετείχαν σε 
28 διεθνείς διαγωνισμούς, το 
Majestic Blend Flavored Evoo 
ανακηρύχθηκε ως το καλύ-
τερο ελαιόλαδο παγκοσμίως 
για το έτος 2018 στην κατη-
γορία Condimento – Flavored 
Evoo χάρη στην ποιότητα και 
τη γεύση του. Σημειώνεται 
ότι είναι η πρώτη φορά που 
Ελληνικό ελαιόλαδο διακρίνε-
ται στην πρώτη θέση για την 
κατηγορία του.  

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγ-
χου Τροφίμων(ΕΦΕΤ) εξέδω-
σε σχετική ανακοίνωση για 
να συγχαρεί την εταιρία για 

την κατάκτηση της πρώτης 
θέσης παγκοσμίως αλλά και 
να τονίσει πως εργάζεται για 
την κατάκτηση σημαντικών 
θέσεων και από άλλες Ελλη-

νικές επιχειρήσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:     
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2019  
Παγκόσμια πρωτιά για 

Ελληνικό Βιολογικό Ελαιόλαδο   

Με αφορμή την πρόσφατη 
κατάταξη του βιολογικού ελαι-
ολάδου Majestic Blend Evoo 
Flavored With Lemongrass & 
Tarragon των Ελαιώνων Σακελ-

λαρόπουλου στην 1η θέση της 
κατηγορίας Ranking Of The 
Best Condimento Flavored 
Olive Oil 2018, στη λίστα του 
Evoo World Ranking 2018, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο-
φίμων (ΕΦΕΤ) εκφράζει τα θερ-
μά του συγχαρητήρια προς την 
επιχείρηση «Ελαιώνες Σακελ-
λαρόπουλου» για την παγκό-
σμια πρωτιά που κατέκτησε το 
βραβευμένο Βιολογικό Ελαιό-
λαδό της.

Το ΔΣ του ΕΦΕΤ εύχεται και 
άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις 
και άλλα Ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα να κατακτήσουν με 
την ποιότητά τους παρόμοιες 
θέσεις κορυφής και υπόσχε-
ται ότι προς την κατεύθυνση 
αυτή εργάζεται με όλες του 
τις δυνάμεις. 

Πριν ένα χρόνο ο ΕΦΕΤ 
έκανε πόλεμο για το ελληνι-
κό ελαιόλαδο. Βέβαια υπάρ-
χουν και οι επιπτώσεις της 
νοθείας, οι οποίες πρέπει 
να εντοπιστούν και να απο-
μονωθούν.

H καλλιέργεια και η χρήση 
φοινικέλαιου συμβάλει σημαντι-
κά στην αποψίλωση των δασών. 
Την ίδια ώρα, η βιομηχανία του 
συγκεκριμένου ελαίου παραβιάζει 
σημαντικά εργασιακά δικαιώματα 
λόγω του ότι οι μεγαλύτερες βιο-
μηχανίες βρίσκονται σε υποανά-
πτυκτες χώρες, όπως η Ινδονησία 
και η Μαλαισία, και ως εκ τού-
του η εκμετάλλευση του εργάτη 
είναι εύκολο να γίνει από τα αφε-
ντικά διότι δεν υπάρχει έλεγχος. 
Σε αυτό συμβάλλει και το χαμηλό 
βιοτικό επίπεδ καιη οικονομική 
κατάσταση των περιοχών αυτών 
όπου οι άνθρωποι έχουν ανάγκη 
από εργασία με αποτέλεσμα να 
υπομένουν όλα τα παραπάνω. 

Σύμφωνα με τον Eyes on the 
Forest, έναν συνασπισμό μη κυβερ-
νητικών οργανισμών, που χρημα-
τοδοτείται από το World Wildlife 
Fund, η Σουμάτρα της Ινδονησίας 
έχασε το 56% από τα 25.000.000 
εκτάρια (250.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα) φυσικών δασών τα 
τελευταία 31 χρόνια. Αυτό οφείλε-

ται σε «εμπάργκο» της ΕΕ καθώς 
μειώνει χαρακτηριστικά την χρή-
ση του έλαιου. Μεγάλες βιομηχα-
νίες κάνουν λόγο για αντίποινα 
αλλάοι ακτιβιστικές οργανώσεις 
εξυμνούν τις χώρες της Ευρώπης 
που περιορίζουν τη χρήση του. 

Η Γαλλία και η Νορβηγία έγι-
ναν από τις πρώτες χώρες, που 
άρχισαν να περιορίζουν τη χρήση 
φοινικελαίου, γεγονός που γεν-
νά φόβους για μεγάλη οικονομι-
κή ζημία στις χώρες της ΝΑ Ασί-
ας. Η Ινδονησία και η Μαλαισία 
καλύπτουν το 80% της παγκόσμι-
ας παραγωγής. Ωστόσο πέρα από 
τις μεμονωμένες κινήσεις ήδη 
από τον περασμένο Ιούνιο, η Ε.Ε. 
συμφώνησε να μειώνει σταδιακά 
τη χρήση του στα καύσιμα μετα-
φορών και τελικά να την εξαλεί-
ψει έως το 2030. Η Ε.Ε. είναι ένας 
από τους κορυφαίους κατανα-
λωτές φοινικελαίου στον κόσμο. 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε.:  Ξεκινά έρευνα-
πόλεμο σε αυτούς που θέλουν 
να μας επιβάλουν με το ζόρι 
τον καρκίνο.

Πρώτο παγκοσμίως το Ελληνικό ελαιόλαδο 

Γυρίζει την πλάτη της η Ευρώπη στο φοινικέλαιο
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Σύμφωνα με επιστημο-
νική ερευνά, εκτός από 
τις  τροφές που κάνουν 

καλό στην καρδιά,υπάρχουν 
και άλλες που ωφελούν στη 
μείωση της χοληστερίνης ενώ 
διατηρούν την καρδιά ισχυ-
ρή και υγιή.Μέσα από διά-
φορες ελεγχόμενες μελέτες 
πρόεκυψε ότι τέσσερις βασι-
κές τροφές προκρίνονται στα 
καρδιακά οφέλη.  

Μια μελέτη, που δημοσι-
εύτηκε το 2011, όπου παρου-
σιάστηκε μια “ομάδα” τεσ-
σάρων τροφών, που είχαν 
αποδειχθεί ότι μειώνουν την 
χοληστερίνη και τις καρδια-
κές παθήσεις, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι είναι καλύτε-
ρο να τρώμε επιλεκτικά μερι-
κές τροφές, που μειώνουν τη 
χοληστερόλη χαμηλής πυκνό-
τητας λιποπρωτεϊνών (LDL), 
η οποία είναι επίσης γνωστή 
ως «κακή» χοληστερόλη.

Αυτές οι τροφές είναι:
• ξηροί καρποί
• Φυτική πρωτεΐνη που 

λαμβάνεται είτε από τρόφι-
μα με βάση τη σόγια, όπως 
το τόφου, το γάλα σόγιας, ή 
άλλα υποκατάστατα κρέατος 
με βάση τη σόγια, ή από καρ-
πούς όπως φασόλια, μπιζέλια, 
ρεβίθια, ή φακές

• Διαλυτές ίνες, όπως βρώ-
μη, κριθάρι, μελιτζάνα, μήλα, 
πορτοκάλια και μούρα

• Μαργαρίνη ενισχυμένη 
με φυτικές στερόλες, ή ενώ-
σεις που μπορούν να βρεθούν 
σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς 
καρπούς και δημητριακά

Από το 2011, αρκετοί 
κυβερνητικοί οργανισμοί 
έχουν αναγνωρίσει τα οφέ-
λη αυτής της ομάδας τροφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την Μελέτη του Διαβήτη 
(European Association for 
the Study of Diabetes) χρη-
ματοδότησε μια μετα-ανά-
λυση όλων των διαθέσιμων 
στοιχείων, για να αξιολογήσει 
και να συνοψίσει τα οφέλη 
της συγκεκριμένης διατροφι-
κής ομάδας στην πρόληψη 
των καρδιαγγειακών παθή-
σεων.Επικεφαλής συγγρα-
φέας της νέας έρευνας ήταν 
η Laura Chiavaroli, από το 
Τμήμα Διατροφικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο στον Καναδά, και τα 
ευρήματα δημοσιεύθηκαν 
στο επιστημονικό περιοδι-
κό Progress in Cardiovascular 
Diseases.

Η χοληστερίνη 
μειώθηκε κατά 17%

Συγκεκριμένα, η προτεινό-
μενη διατροφή συνιστά ημε-
ρήσια πρόσληψη 42 γραμμα-
ρίων από ξηρούς καρπούς, 20 

γραμμαρίων διαλυτής ίνας, 2 
γραμμαρίων φυτικών στερο-
λών και 50 γραμμαρίων φυτι-
κών πρωτεϊνών. Οι ποσότη-
τες βασίζονται σε ημερήσια 
κατανάλωση 2.000 θερμίδων.

Η δρ. Chiavaroli και οι 
συνεργάτες της ανέλυσαν 
τυχαιοποιημένες και μη-
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
δοκιμές, που μελετούσαν την 
επίδραση αυτού του διαιτολο-
γικού μοντέλου σε σύγκριση 
με οποιαδήποτε δίαιτα ίδιας 
θερμιδικής κατανάλωσης και 
η οποία δεν περιείχε τροφές 
από το βασικό αυτό μοντέλο.

Συνολικά, η ανάλυση έδει-
ξε, ότι η εν λόγω ομάδα τρο-
φών μειώνει τα επίπεδα ολι-
κής χοληστερόλης, καθώς και 
τα τριγλυκερίδια (τα οποία 
είναι το πιο συνηθισμένο 
είδος λίπους στο ανθρώπινο 
σώμα), την αρτηριακή πίεση 
και την C-αντιδρώσα πρωτε-
ΐνη (C-reactive protein), η 
οποία αποτελεί δείκτη φλεγ-
μονής.Μάλιστα, αυτή η ομά-
δα τεσσάρων τροφών μειώ-
νει τη “κακή” χοληστερίνη 
(LDL) κατά 17% και τον κίν-

δυνο ανάπτυξης στεφανιαίας 
νόσου κατά τη διάρκεια μιας 
δεκαετίας κατά 13%.

Οι συγγραφείς καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι “τα τρέ-
χοντα στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι αυτές οι τροφές οδηγούν 
σε κλινικά σημαντικές βελτι-
ώσεις στη LDL χοληστερόλη 
καθώς και σε άλλους καθιε-
ρωμένους καρδιομεταβολι-
κούς παράγοντες κινδύνου 
και στον εκτιμώμενο κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου σε βάθος 
δεκαετίας”.

Είναι προφανές αυτό 
που αναγράφεται αλλά η 
θνησιμότητα από καρδιαγ-
γειακά νοσήματα αυξήθη-
κε κατά 37%. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
διαπίστωσε ότι μετά την 
πτώση της χοληστερόλης, 
οι παράμετροι που αύξη-
σαν την θνησιμότητα είναι 
η αγχώδη διαβίωση και η 
κακή διατροφή. 

Τέσσερις βασικές τροφές  
για μείωση χοληστερίνης 



#105 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΔΙΑΤΡΟΦΗ / 53

Οι επιστήμονες παρου-
σίασαν για πρώτη 
φορά, έπειτα από τρι-

ετή μελέτη, την «ιδανική» δια-
τροφή για την υγεία τόσο του 
ανθρώπου όσο... και του πλα-
νήτη. Η διατροφή αυτή μπο-
ρεί ταυτόχρονα να σώσει ζωές 
(περίπου 11.000.000 κάθε 
χρόνο) μειώνοντας τις χρό-
νιες παθήσεις και να θρέψει 
τον μελλοντικό παγκόσμιο 
πληθυσμό (περίπου 10 δις 
το 2050) χωρίς να επιβαρύ-
νει καταστροφικά τη Γη από 
άποψη πόρων και ρύπανσης, 
όπως συμβαίνει σήμερα, κυρί-
ως εξαιτίας της μαζικής κρε-
ατοφαγίας.

Για να γίνει αυτό, σε διε-
θνή βάση, πολλοί άνθρωποι 
σε όλο τον κόσμο πρέπει να 
πεισθούν να αλλάξουν τις 
διατροφικές συνήθειές τους, 
να περιορίσουν δραστικά το 
φαγητό που πετάνε στα σκου-
πίδια και γενικότερα να βελ-
τιωθεί το σύστημα παραγω-
γής τροφίμων, με απεξάρτηση 
από τον άνθρακα, ξεκινώντας 
από τα αγροκτήματα.

«Χρειαζόμαστε μια σημα-
ντική αναθεώρηση και αλλαγή 
του παγκόσμιου συστήματος 
διατροφής, σε μια κλίμακα 
που δεν έχει υπάρξει μέχρι 
σήμερα» ανέφερε ο καθηγη-
τής Τιμ Λανγκ του Πανεπι-
στημίου του Λονδίνου. Όπως 
επισήμαναν οι επιστήμονες, 
η σημερινή ανθυγιεινή δια-
τροφή προκαλεί περισσότερες 
ασθένειες και θανάτους από 
ό,τι από κοινού το σεξ χωρίς 
προφύλαξη, το αλκοόλ, τα ναρ-
κωτικά και το κάπνισμα. 

Η μελέτη που εκπονήθη-
κε από 37 ερευνητές από 16 
χώρες, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Γουόλτερ Γουίλετ 
του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ, η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ιατρικό περιοδικό 
«The Lancet», έχει ένα βασικό 
μήνυμα: φάτε διπλάσια λαχα-
νικά, ξηρούς καρπούς, φρού-
τα και όσπρια, και περιορίστε 
στο μισό το κρέας, ιδίως το 
κόκκινο, και τη ζάχαρη. «Οι 
δίαιτες του κόσμου πρέπει να 
αλλάξουν δραματικά», δήλω-
σε ο Γουίλετ.

Η ιδανική καθημερινή δια-
τροφή περιλαμβάνει περίπου 

35% θερμίδες από δημητρια-
κά ολικής άλεσης, καθώς επί-
σης κατανάλωση πρωτεϊνών 
κυρίως φυτικής και όχι ζωικής 
προέλευσης. Συνολικά, προ-
τείνεται να τρώει κανείς μισό 
κιλό λαχανικών και φρούτων 
καθημερινά.

Αναλυτικότερα, ιδανική 
-για τη λήψη 2.500 θερμίδων 
τη μέρα- θεωρείται η καθημε-
ρινή διατροφή με: 300 γραμμά-
ρια λαχανικά, 200 γραμμάρια 
φρούτα, 250 γραμμάρια γαλα-
κτοκομικά (όσο ένα ποτήρι 
γάλα), 232 γραμμάρια δημητρι-
ακά ολικής άλεσης (ψωμί, ρύζι 

κ.α.), 75 γραμμάρια όσπρια, 50 
γραμμάρια πατάτες, 50 γραμ-
μάρια ξηρούς καρπούς, 28 
γραμμάρια ψάρια, 29 γραμμά-
ρια κοτόπουλο, 7 γραμμάρια 
χοιρινό, 7 γραμμάρια μοσχά-
ρι ή αρνί και 13 γραμμάρια 
αυγά. Επίσης 31 γραμμάρια 
ζάχαρη και περίπου 50 γραμ-
μάρια ελαιόλαδο ή άλλο λάδι.

Οι ερευνητές συμβουλεύ-
ουν τους Ευρωπαίους και τους 
Αμερικανούς να μειώσουν 
δραστικά την κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος και τους 
Ανατολικοασιάτες να κάνουν 
το ίδιο με τα ψάρια. Για να 

γίνει αυτό κρίνεται αναγκαία 
η επιβολή φόρων στο κόκκι-
νο κρέας, καθώς οι Αμερικα-
νοί, που αποτελούν χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, σήμερα 
τρώνε τουλάχιστον εξαπλάσια 
ποσότητα κόκκινου κρέατος 
από τη συνιστώμενη.

Η προτεινόμενη διατροφή 
«πλανητικής υγείας» θεωρεί-
ται κατάλληλη για να μειώσει 
τον κίνδυνο πρόωρου θανά-
του από διάφορες αιτίες (καρ-
κίνους, καρδιοπάθειες, παχυ-
σαρκία, διαβήτη κ.α.), αλλά και 
για να μειώσει τις εκπομπές 
«αερίων του θερμοκηπίου» 

καθώς στην αλυσίδα της κτη-
νοτροφικής παραγωγής απο-
δίδεται το 14,5% ως 18% των 
συνολικών ανθρωπογενών 
εκπομπών που επιβαρύνουν 
την κλιματική αλλαγή, ιδίως 
του μεθανίου και των οξειδί-
ων του αζώτου, πέρα από το 
διοξείδιο του άνθρακα. Επί-
σης η γεωργική παραγωγή 
τροφίμων καταναλώνει για 
άρδευση περίπου το 70% των 
αποθεμάτων γλυκού νερού.

Η «ιδανική» διατροφή 
πετυχαίνει «με ένα σμπάρο 
πολλά τρυγόνια», στοχεύοντας 
σε καλύτερη υγεία, λιγότερες 
εκπομπές «αερίων του θερμο-
κηπίου», προστασία της βιο-
ποικιλότητας, αποφυγή επέ-
κτασης των γεωργικών γαιών, 
εξοικονόμηση νερού και λιπα-
σμάτων κ.α. Η προτεινόμε-
νη διατροφική φόρμουλα θα 
υποβληθεί από τους ερευνη-
τές στον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας και στις κυβερνή-
σεις, ώστε να προωθηθούν οι 
αναγκαίες αλλαγές σε διεθνές 
επίπεδο. Το τι θα γίνει στην 
πράξη όμως, μένει να φανεί...

Να δούμε πότε θα γίνουν 
τα παραπάνω. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ιδανική διατροφή 
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Με αφορμή την ανά-
δειξη στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέ-

ρωσης των σημαντικών επι-
τευγμάτων από ομάδα Ελλή-
νων ερευνητών για τον χαρα-
κτηρισμό της φέτας, μέσω 
λεπτομερούς ταυτοποίησης 
των περιεχομένων πρωτεϊ-
νών της, ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 
υπενθυμίζει στους κατανα-
λωτές μερικές βασικές πλη-
ροφορίες για αυτόν τον εθνι-
κό διατροφικό θησαυρό, με 
σκοπό την προστασία τους 
από δόλιες μεθόδους παρα-
πλάνησης.

Στην ισχύουσα νομοθεσία, 
η «ΦΕΤΑ» («FETA») αναγνω-
ρίζεται ως προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
για το τυρί άλμης που παράγε-
ται παραδοσιακά στην Ελλά-
δα από γάλα πρόβειο ή μίγμα 
αυτού με γίδινο, που προέρ-
χεται αποκλειστικά από τις 
περιοχές Μακεδονίας, Θρά-
κης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στε-
ρεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και του Νομού Λέσβου. Μετα-
ξύ άλλων προϋποθέσεων για 
τον χαρακτηρισμό της φέτας, 
απαγορεύεται η παρασκευή 
«ΦΕΤΑΣ» («FETA») από άλλο 
είδος γάλακτος, εκτός από τα 
παραπάνω ενώ το χρησιμο-
ποιούμενο γίδινο γάλα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% 
κατά βάρος. Η περιεκτικότη-

τα του γάλακτος σε λίπος πρέ-
πει να είναι τουλάχιστον 6% 
κατά βάρος. 

Η φέτα έχει χρώμα λευκό, 
σχήμα σφηνοειδές ή ορθογώ-
νιο παραλληλεπίπεδο, με ή 
χωρίς οπές, συμπαγή σύστα-
ση χωρίς επιδερμίδα και δια-
τίθεται σε διάφορες διαστά-
σεις και βάρη. Απαγορεύεται 
η προσθήκη συντηρητικών 
και αντιβιοτικών ουσιών στο 
τυρί και την άλμη.

Οι συνήθεις τρόποι νοθεί-
ας της φέτας για κερδοσκοπι-
κούς σκοπούς είναι η ανάμι-
ξη του γάλακτος με αγελαδινό 
ή η υπέρβαση της αναλογί-
ας του μίγματος πρόβειου 

και γίδινου γάλακτος πάνω 
από την αναλογία του 30% 
κατά βάρος. Η νοθεία αυτή 
μπορεί να αποδειχθεί μόνο 
μέσω εργαστηριακών ανα-
λύσεων, ενώ οργανοληπτικά 
δεν γίνεται εύκολα αντιλη-
πτή η διαφορά της φέτας από 
άλλα παρόμοια λευκά μαλακά 
τυριά άλμης. 

Η επισήμανση της φέτας, 
που κυκλοφορεί σε συσκευα-
σμένη μορφή, με τις προβλε-
πόμενες από τη νομοθεσία 
ενδείξεις,  συμβάλλει στην 
προστασία του καταναλωτή 
από φαινόμενα παραπλάνη-
σης αλλά και του ίδιου του 
προϊόντος. Δεν θα πρέπει ο 

καταναλωτής να συγχέει τα 
προϊόντα που πωλούνται με 
την ονομασία  «λευκό τυρί»  
με την φέτα διότι παράγονται 
από άλλα είδη γάλακτος (π.χ. 
αγελαδινό) ή τυρί από αιγο-
πρόβειο γάλα (ποσοστό γίδι-
νου μεγαλύτερο από 30%).

Συγκεκρ ιμένα ,  κάθε 
συσκευασία με τυρί «ΦΕΤΑ» 
θα πρέπει να φέρει υποχρεω-
τικά τις ακόλουθες ενδείξεις :

«ΦΕΤΑ» («FETA»). 
• Προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ).
• Τυρί.
• Επωνυμία και έδρα του 
παραγωγού – συσκευαστή.

• Βάρος του περιεχομένου σε 
κιλά ή γραμμάρια (καθαρό 
βάρος και στραγγισμένο βάρος 
εφόσον περιέχεται σε άλμη).
• ΦΕ – Αύξων αριθμός μέσου 
συσκευασίας – Ημερομηνία 
παραγωγής.  
• Ημερομηνία ελάχιστης δια-
τηρησιμότητας.
• Μέγιστη υγρασία (ως 56%).
• Ελάχιστη λιποπεριεκτικό-
τητα επί ξηρού (από 43%).
• Τις ενδεδειγμένες συνθή-
κες συντήρησης υπό ψύξη 
(συνήθως 2°- 4° C).
• Πίνακα διατροφικής δήλω-
σης.
• Επιπλέον των παραπάνω 
ενδείξεων, σε κάθε συσκευασία 
με τυρί «ΦΕΤΑ» είναι υποχρε-
ωτική η σήμανση Πιστοποί-
ησης του οργανισμού ΕΛΓΟ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι καταναλωτές έχουν 
μεγάλη δύναμη μέσω των 
επιλογών τους, ώστε να ανα-
δεικνύονται και να προστα-
τεύονται ποιοτικά προϊόντα 
προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης όπως η φέτα και 
να περιορίζονται τα φαινόμενα 
νοθείας με τους ελέγχους των 
συναρμόδιων αρχών.  Στόχος 
του ΕΦΕΤ είναι η ενημέρωση 
του καταναλωτή με αίσθημα 
ευθύνης.  

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δηλώνει 
ότι όλα αυτά είναι «λόγια», 
στην πράξη η νοθεία πάει… 
σύννεφο.

Η φέτα ως εθνικός διατροφικός θησαυρός

Σημαντικά οφέλη φαίνεται να έχει 
στο καρδιαγγειακό σύστημα η μεσογει-
ακή διατροφή. Συγκεκριμένα μειώνει 
τον κίνδυνο περίπου όσο και τα φάρμα-
κα-σάτινες σύμφωνα πάντα με μια αμε-
ρικανική επιστημονική μελέτη η οποία 
συμπληρώνει και πολλές άλλες επάνω 
στο θέμα.  Ο ερευνητής της ιατρικής 
σχόλης και της σχόλης δημοσίας υγεί-
ας του Πανεπιστήμιου Χάρβαρντ καθώς 
και το νοσοκομείο Brigham&Women’s 
της Μασαχουσέτης, εξέδωσαν την σχε-
τική ανακοίνωση στο γνωστό αμερικα-
νικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Network 
Open» και ανέλυσαν στοιχειά για περίπου 
26.000 γυναίκες σε διάστημα 12 ετών. 

Απτά αποτελέσματα διαπιστώθηκε 
πως στις γυναίκες που τρέφονταν συστη-
ματικά με μεσογειακή διατροφή, είχαν 

κατά μέσο όρο 29% μείωση της χρόνιας 
φλεγμονής ( κατ’ επέκταση και του καρ-
διαγγειακού κινδύνου), σχεδόν 30% βελ-
τίωση στο μεταβολισμό της γλυκόζης και 
της αντίστασης στην ινσουλίνη αλλά και 
μείωση 27% του δείκτη μάζας σώματος. 

Ο επικεφαλής Ερευνητής Δρ. Σαφκάτ 
Αχμάντ έκανε λόγο για «ισχυρό μήνυμα 
δημόσιας υγείας» και για «σημαντικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την πρωτογενή 
πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου». 
Τέλος τόνισε ότι η μεσογειακή διατρο-
φή λειτουργεί προστατευτικά με πολυ-
παραγοντικό τρόπο και σε βάθος χρόνου.  

Έρευνες του ΠΑΚΟΕ το 2002 απέ-
δειξαν ότι η μεσογειακή διατροφή 
ήταν το θεμέλιο ανάπτυξης του δια-
χρονικού αρχαίου Ελληνικού πολι-
τισμού. 

Μεσογειακή διατροφή για την… καρδιά! 
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Ελληνοποιήσεις και ποιότητα τροφίμων  
στο επίκεντρο της περιοδείας Τελιγιορίδου στην Άρτα

Ένα ακόμα προτέρημα 
του φυσικού χυμού 
πορτοκαλί είναι ότι 

η κατάποση ενός ποτηριού 
σε καθημερινή βάση μειώνει 
έως και κατά 50% τις πιθανό-
τητες για άνοια. Αυτό προκύ-
πτει απόέρευνα, στην οποία 
συμμετείχαν περίπου 28.000 
Αμερικανοί άνδρες και αφο-
ρούσε την κατανάλωση φρού-
των και λαχανικών, από το 
1986 έως το 2002. Η μέση 
ηλικία των ανδρών κατά την 
πρώτη συλλογή των δεδομέ-
νων ήταν τα 51 έτη.

Οι επιστήμονες κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμαότι οι 
άνδρες που κατανάλωναν 
περισσότερα λαχανικά είχαν 
34% λιγότερες πιθανότητες 
να αναφέρουν ότι είχαν υπο-
στεί βλάβες στην λειτουργία 
της μνήμης τους.»Τα φρού-
τα και τα λαχανικά είναι 
πλούσια σε βιταμίνες και 
θρεπτικά συστατικά, συμπε-
ριλαμβανομένων των αντιο-
ξειδωτικών, που μπορούν να 
βοηθήσουν στην προστασία 
του εγκεφάλου», δήλωσε η 
Hannah Gardener, ερευνή-
τρια στο πανεπιστήμιο του 
Μαϊάμι που δεν συμμετείχε 
στην έρευνα.

«Ένας από τους σημαντι-
κότερους παράγοντες αυτής 

της μελέτης είναι ότι ήμα-
σταν σε θέση να ερευνήσου-
με και να παρακολουθήσου-
με μια τόσο μεγάλη ομάδα 
ανδρών μέσα σε μια χρονι-
κή περίοδο 20 χρόνων, κάτι 
που μας επέτρεψε να έχου-
με πολύ καλά αποτελέσμα-
τα», δήλωσε ο Changzheng 
Yuan, επικεφαλής της μελέ-

της και ερευνητής στην Σχο-
λή Δημόσιας Υγείας TH Chan 
του Χάρβαρντ.

Δεδομένου ότι ο χυμός 
φρούτων είναι υψηλής περι-
εκτικότητας σε θερμίδες από 
τα συμπυκνωμένα σάκχαρα 
φρούτων, είναι γενικά καλύ-
τερα να καταναλώνεται σε 
ποσότητα όχι μεγαλύτερητων 

120-180ml την ημέρα, επισή-
μανε ο Yuan.  Η άνοια ανα-
φέρεται σε συμπτώματα που 
σχετίζονται με βλάβες της 
μνήμης, ή άλλων δεξιοτή-
των σκέψης, που είναι αρκε-
τά σοβαρές για να μειώσουν 
την ικανότητα του ασθενούς 
να εκτελεί καθημερινές δρα-
στηριότητες.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. συμφω-
νεί και προτείνει να πίνετε 
καθημερινά χυμούς πορ-
τοκάλι και αλλά φρού-
των για να… θυμόμαστε 
πάντοτε να αντιμετωπί-
ζουμε κατάλληλα, οπό-
τε μπορούμε αυτούς που 
πιστεύουν ότι είμαστε πρό-
βατα για… σφαγή. 

Εχθρός της άνοιας 
ο φυσικός χυμός πορτοκάλι

 Την Άρτα επισκέφθηκε την Παρα-
σκευή 23 Νοεμβρίου 2018, η υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ολυμπία Τελιγιορίδου. Η υφυπουργός 
στο πλαίσιο των συναντήσεων είχε την 
ευκαιρία να συζητήσει με τους παρα-
γωγούς για τη νέα υπουργική απόφα-
ση, για τον έλεγχο στην αγορά γάλακτος 
που βρίσκεται στη διαβούλευση, για 
την πάταξη των ελληνοποιήσεων, την 
πολιτική του νέου ΠΑΑ, για την διατρο-
φική επάρκεια, την παραγωγή ποιοτι-
κών τροφίμων, την ασφαλή διατροφή 
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοι-
νώνει το ΥΠΑΑΤ, η υφυπουργός επι-
σκέφθηκε την Χοιροτροφική Ένωση 

Ηπείρου, την Χοιροτροφική Μονάδα 
Χήτα, στα όρια με την Πρέβεζα, που 
λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα βιοαε-
ρίου, την αιγοπροβατοτροφική μονάδα 
Καψάλα, τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρι-
σμό Άρτας και ζητηθήκαν από κοντά 
τα προβλήματα και οι προοπτικές της 
πρωτογενούς παραγωγής. Ακολούθη-
σε  ανοιχτή συζήτηση με κτηνοτρό-
φους και αλιείς του νομού. Επίσης η κ. 
Τελιγιορίδου συναντήθηκε και με τον 
Δήμαρχο Άρτας.

Η περιοδεία στην περιοχή έγινε 
μαζί με την υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, τον βουλευτή 
Άρτας Βασίλη Τσίρκα και τον βουλευ-
τή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα.
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Το «κεφίρ» είναι ένα 
γαλακτοκομικό προϊ-
όν εξαιρετικά πλούσιο 

σε προβιοτικά. Η ευρωπαϊκή 
και ασιατική λαϊκή μεθοδο-
λογία το χρησιμοποιεί εδώ 
και πολλά χρόνια λόγω της 
μεγάλης ποικιλίας κλινικών 
περιπτώσεων που μπορεί να 
“γιατρέψει” εξαιτίας της σύν-
θεσης του. Πολλοί άνθρωποι 
θεωρούν ότι είναι μια πιο υγι-
εινή και ενισχυμένη εκδοχή 
του γιαουρτιού.  Το προϊόν 
αυτό είναι ένα είδος ξινόγα-
λα που έχει υποστεί ζύμωση, 
παρασκευάζεται με την προ-
σθήκη ‹σπόρων› κεφίρ στο 
αγελαδινό ή κατσικίσιο γάλα. 

Οι ‘σπόροι’ κεφίρ είναι 
καλλιέργειες ζυμομυκήτων 
και βακτηρίων γαλακτικού 
οξέος που μοιάζουν με κου-
νουπίδι στην εμφάνιση. 

Η ιδιαιτερότητα του κεφίρ 
είναι ότι αφομοιώνεται εύκολα 
από τον οργανισμό –περισσό-
τερο από το γιαούρτι, καθαρί-
ζει το έντερο, παρέχει ευερ-
γετικά βακτηρίδια, ζύμες, 
βιταμίνες, ανόργανα άλατα 
και πρωτεΐνες υψηλής βιο-
λογικής αξίας. Είναι πλήρως 
ισορροπημένη τροφή και συμ-
βάλει σε ένα υγιές ανοσοποι-
ητικό σύστημα. 

Έχει αναφερθεί ότι η κανο-
νική χρήση του κεφίρ μπορεί 
να ανακουφίσει όλες τις εντε-
ρικές διαταραχές, να προω-
θήσει την κίνηση των εντέ-
ρων, να δημιουργήσει ένα 
υγιέστατο πεπτικό σύστημα 
απαλλαγμένο από τη δυσκοι-
λιότητα. Από τις καλύτερες 
προβιοτικές και αντιοξειδω-
τικές τροφές, επιδρά σε ολό-
κληρο το σώμα και βοηθά στη 
διατήρηση ενός ισορροπημέ-
νου εσωτερικού οικοσυστή-
ματος για τη βέλτιστη υγεία 
και μακροζωία. Συνιστάται 
ιδιαίτερα σε μωρά, εγκύους 
και ηλικιωμένους.

Το όνομα του προέρχεται 
από την τουρκική λέξη Keyif, 
που σημαίνει « καλή αίσθηση 
« μετά το φαγητό. Τα βακτή-
ρια γαλακτικού οξέος μετατρέ-
πουν τη λακτόζη που περιέχει 
το γάλα σε γαλακτικό οξύ και 
έτσι αποκτά τη ξινή γεύση.

Ας δούμε πιο αναλυτι-
κά τα οφέλη του κεφίρ στην 

υγεία μας:
Το κεφίρ είναι πλούσιο σε 

θρεπτικά συστατικά και προ-
βιοτικά τα οποία είναι ευερ-
γετικά για τη καλή υγεία του 
εντέρου!

1. Αφομοιώνεται πολύ 
εύκολα από τον οργανισμό

2. Έχει περισσότερα προ-
βιοτικά και από το γιαούρτι 

Το γιαούρτι είναι η πιο 
διαδεδομένη πηγή προβιοτι-
κών στη στη δυτική διατρο-
φή, αλλά το κεφίρ είναι μια 
πολύ πιο ισχυρή πηγή. Οι σπό-
ροι κεφίρ περιέχουν περίπου 
30 στελέχη βακτηρίων και 
ζυμομυκητών, καθιστώντας 
το μία πολύ πλούσια τροφή 
σε προβιοτικά. Άλλα ζυμωμέ-
να γαλακτοκομικά προϊόντα 
παρασκευάζονται από πολύ 
λιγότερα τέτοια στελέχη και 
δεν περιέχουν ζύμες.

3. Καθαρίζει το έντερο
Το κεφίρ έχει μεγάλο αριθ-

μό προβοτικών και καλών 

βακτηριδίων και βοηθά στον 
καθαρισμό του εντέρου.

4. Παρέχει ευεργητικά 
βακτηρίδια και βιταμίνες

5. Είναι υψηλό σε πρω-
τεϊνες

Περιέχει έως και 6 γραμ-
μάρια πρωτεϊνης.

6. Βελτιώνει την υγεία 
των οστών 

Το κεφίρ παρασκευάζεται 
από πλήρη σε λιπαρά είδη 
γάλακτος και δεν είναι μόνο 
καλή πηγή ασβεστίου αλλά 
και πηγή βιταμίνης Κ2, η 
οποία παίζει κεντρικό ρόλο 
στο μεταβολισμό του ασβε-
στίου και έχει αποδειχθεί ότι 
μειώνει τον κίνδυνο καταγ-
μάτων κατά 81%.

7. Ενισχύει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα 

Λέγεται πώς το 70% του 
ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος βρίσκεται στο πεπτικό 
μας σύστημα. Έτσι, ένα υγι-
ές πεπτικό και γαστρεντερι-

κό σύστημα προάγει και ένα 
δυνατό ανοσοποιητικό.

8. Δημιουργεί ένα υγι-
ές πεπτικό και γαστρεντε-
ρικό σύστημα 

Το κεφίρ βοηθάει στην 
αποκατάσταση της ισορρο-
πίας των φιλικών βακτηρί-
ων στο έντερο και στην γενι-
κότερη καλή του λειτουργία. 

9. Προωθεί την κίνηση 
των εντέρων και βοηθά στη 
δυσκοιλοιότητα

Για την καταπολέμηση της 
δυσκοιλιότητας, είναι απαραί-
τητος ο συνδυασμός των φυτι-
κών ινών με το νερό. Ωστό-
σο, το λάθος που πρέπει να 
αποφύγουμε είναι η υπερβο-
λική κατανάλωση φυτικών 
ινών, χωρίς την πόση άφθο-
νου νερού, επειδή τότε ο πόνος 
και το φούσκωμα μπορεί να 
γίνουν εντονότερα. Το κεφίρ 
είναι από τις τροφές που θα 
βοηθήσουν στην κίνηση του 
εντέρου και θα σου εξασφα-

λίση μια άμεση ανακούφιση.
10. Ανακουφίζει από 

τις εντερικές διαταραχές
11. Συμβάλλει και στην 

απώλεια βάρους
12. Έχει ισχυρές αντι-

βακτηριακές ιδιότητες 
Ορισμένα προβιοτικά στο 

κεφίρ πιστεύεται ότι προστα-
τεύουν από μολύνσεις. Ένα 
τέτοιο προβιοτικό είναι το 
Lactobacillus kefiri, το οποίο 
υπάρχει μόνο στο κεφίρ και 
πουθενά αλλού. Μελέτες δεί-
χνουν ότι αυτό το προβιοτικό 
μπορεί να αναστείλει την ανά-
πτυξη διαφόρων επιβλαβών 
βακτηρίων, όπως της σαλμο-
νέλας, του ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού και του E. coli.

Μια ιδέα για πρωινό  
με κεφίρ
• Ένα ποτήρι κεφίρ
• 1κ.σ. ταχίνι ολικής άλεσης
• 1 γεμάτη κ.σ. λιναρόσπορο, 
σπασμένο εκείνη τη στιγμή 
για να μην είναι οξειδωμέ-
να τα έλαιά του
• 2-3 κ.σ. ανάμεικτους ωμούς 
ξηρούς καρπούς
• 15 κεράσια από τα οποία 
έχω βγάλει το κουκούτσι ( ή 
όποιο άλλο φρούτο θέλετε)
• Κανέλλα Κεϋλάνης
• Μία μερίδα γάλα κεφίρ (ένα 
ποτήρι 175 ml) περιέχει:
• Πρωτεΐνη: 6 γραμμάρια
• Ασβέστιο: 20% της συνι-
στώμενης ημερήσιας δόσης
• Φώσφορο: 20% της συνι-
στώμενης ημερήσιας δόσης
• Βιταμίνη Β12: 14% της συνι-
στώμενης ημερήσιας δόσης
• Ριβοφλαβίνη (Β2): 19% 
της συνιστώμενης ημερήσι-
ας δόσης
• Μαγνήσιο: 5% της συνι-
στώμενης ημερήσιας δόσης
• Αρκετή ποσότητα βιταμί-
νης D
• Περίπου 100 θερμίδες
• 7-8 γραμμάρια υδατανθρά-
κων
• 3-6 γραμμάρια λίπους, ανά-
λογα με το είδος του γάλακτος 
που χρησιμοποιείται

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. συμφωνεί 
αλλά προτείνει την κατα-
σκευή στο σπίτι με ελεγ-
μένους σπόρους γάλακτος 
για οξυγαλακτική ζύμωση, 
η συνταγή είναι: 50 γρ σπό-
ροι και 500 ml γάλακτος 

Σημαντική διατροφή αξία το «κεφίρ» 
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• Η αγορά τροφίμων παρου-
σιάζει διψήφιο αριθμό αύξη-
σης όσον αφορά τις φυτικές 
πρωτεΐνες, εξαιτίας της ζήτη-
σης για είδη διατροφής εναλ-
λακτικά του κρέατος και των 
γαλακτοκομικών

• Ενώ ο τομέας των ζωοτρο-
φών απορροφά το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής (93%), 
η αγορά φυτικών πρωτεϊνών 
παρουσίασε σημαντικό κατα-
κερματισμό, ενώ αυξάνεται η 
ζήτηση για ζωοτροφές και τρό-
φιμα υψηλής αξίας

Την έκθεσή της για την 
ανάπτυξη των φυτικών πρω-
τεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση εξέδωσε χθες η Κομισιόν. 
Η έκθεση επανεξετάζει την 
κατάσταση όσον αφορά την 
προσφορά και τη ζήτηση φυτι-
κών πρωτεϊνών (όπως σπόρων 
ελαιοκράμβης, λιναρόσπορου, 
φακής) στην Ένωση και διε-
ρευνά τρόπους για την περαι-
τέρω ανάπτυξη της παραγω-
γής τους με οικονομικό και 
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Σύμφωνα με την έκθεση, 
σημαντικοί τομείς τροφίμων 
και ζωοτροφών παρουσιάζουν 
δυνατότητες για την ανάπτυ-
ξη των φυτικών πρωτεϊνών 
στην Ε.Ε., λόγω της ζήτησης 

από τους καταναλωτές.
Η έκθεση παρουσιάζει ορι-

σμένα υφιστάμενα εργαλεία 
καθώς και νέες προτάσεις 
πολιτικής που θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην πραγμά-
τωση των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών δυνατοτή-
των που έχουν τα πρωτεϊνού-
χα φυτά στην Ε.Ε. Πρόκειται 
για τα εξής:

• Στήριξη των γεωργών που 
παράγουν φυτικές πρωτεΐνες 
μέσω της προτεινόμενης μελ-
λοντικής ΚΓΠ, με την ένταξή 
τους σε εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ, και ειδικότε-

ρα ανταμείβοντας για τα οφέ-
λη που προκύπτουν από την 
καλλιέργεια ψυχανθών για το 
περιβάλλον και το κλίμα μέσω 
οικολογικών συστημάτων και 
αναλήψεων δεσμεύσεων για 
τη διαχείριση του περιβάλ-
λοντος και του κλίματος στο 
πλαίσιο προγραμμάτων αγρο-
τικής ανάπτυξης• κινητοποί-
ηση της στήριξης για γεωργι-
κή ανάπτυξη, π.χ. τόνωση των 
επενδύσεων και της συνερ-
γασίας σε ολόκληρη την τρο-
φική αλυσίδα• συνδεδεμένη 
εισοδηματική στήριξη

• Τόνωση της ανταγωνιστι-

κότητας μέσω της έρευνας και 
της καινοτομίας από ερευνη-
τικά προγράμματα της ΕΕ και 
των κρατών μελών και διπλα-
σιασμός του προϋπολογισμού 
του προγράμματος Ορίζων 
Ευρώπη για το 2021-2027.

• Βελτίωση της ανάλυσης 
της αγοράς και της διαφάνει-
ας μέσω καλύτερων εργαλεί-
ων παρακολούθησης.

• Προβολή των οφελών 
των φυτικών πρωτεϊνών για 
τη διατροφή, την υγεία, το κλί-
μα και το περιβάλλον με τη 
στήριξη του προγράμματος 
προώθησης της Επιτροπής, 
το οποίο ανέρχεται περίπου 
σε 200 εκατ. ευρώ το 2019•

• Αυξημένη ανταλλαγή γνώ-
σεων/ορθών πρακτικών όσον 
αφορά τη διαχείριση της αλυ-
σίδας εφοδιασμού και τις βιώ-
σιμες γεωπονικές πρακτικές, 
για παράδειγμα, μέσω μιας 
ειδικής διαδικτυακής πλατ-
φόρμας.

Η σημερινή κατάσταση
Η ζήτηση φυτικών πρω-

τεϊνών στην Ευρώπη είναι 
μεγάλη, φτάνοντας τους 27 
εκατ. τόνους περίπου ακατέρ-
γαστων πρωτεϊνών το διάστη-
μα 2016/17, ενώ το ποσοστό 

αυτάρκειας της Ε.Ε. ποικίλ-
λει σημαντικά ανάλογα με 
την πηγή (π.χ. 79% για τους 
σπόρους ελαιοκράμβης και 5% 
για τη σόγια). Ως συνέπεια, η 
Ε.Ε. εισάγει ετησίως περίπου 
17 εκατ. τόνους ακατέργα-
στων φυτικών πρωτεϊνών εκ 
των οποίων οι 13 εκατ. τόνοι 
έχουν ως βάση τη σόγια. 

Ωστόσο, σημειώνονται 
σημαντικές τάσεις: Η καλλι-
έργεια σόγιας στην Ε.Ε. έχει 
διπλασιαστεί σε σχεδόν ένα 
εκατ. εκτάρια αφότου ξεκίνη-
σε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ 
το 2013. Ομοίως, η παραγω-
γή οσπρίων (μπιζέλια, κου-
κιά, φακές, ρεβίθια) έχει σχε-
δόν τριπλασιαστεί στην Ε.Ε. 
από το 2013.

Ενώ ο τομέας των ζωοτρο-
φών απορροφά το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής (93%), 
η αγορά φυτικών πρωτεϊνών 
παρουσίασε σημαντικό κατα-
κερματισμό, ενώ αυξάνεται η 
ζήτηση για ζωοτροφές και τρό-
φιμα υψηλής αξίας. Η αγορά 
τροφίμων παρουσιάζει διψήφιο 
αριθμό αύξησης όσον αφορά 
τις φυτικές πρωτεΐνες, εξ αιτί-
ας της ζήτησης για είδη δια-
τροφής εναλλακτικά του κρέ-
ατος και των γαλακτοκομικών.

Κομισιόν: Αυξανόμενη η ζήτηση για φυτικές 
πρωτεΐνες ως υποκατάστατα κρέατος

Το 2017, οι πωλήσεις της κατη-
γορίας των προϊόντων περιποίησης 
μαλλιών (σαμπουάν και μαλακτικές 
κρέμες μαλλιών), συνέχισαν να κινού-
νται οριακά πτωτικά σε αξία και ορι-
ακά θετικά σε όγκο. Τη φετινή χρο-
νιά η κατηγορία, μια από τις βασικές 
κατηγορίες όπου οι προσφορές απο-
τελούν την κινητήρια δύναμη των 
brands, καταγράφει μεσαία μονο-
ψήφια ανάπτυξη σε αξία και όγκο 
πωλήσεων ενώ ο ανηλεής πόλεμος 
των προσφορών συνεχίζεται. Άλλω-
στε αυτός είναι και ο λόγος που τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας βρίσκο-
νται χαμηλά στην κατάταξη.

Σε αυτή λοιπόν την αγορά, η οποία 
τζιράρει σωρευτικά περί τα 80 εκατ. 
ευρώ ετησίως και ελέγχεται κυρίως 
από πολυεθνικά brands, αποφάσισε 
να δοκιμάσει την τύχη της η ελλη-

νική Παπουτσάνης. 
Η αγορά σαμπουάν, ελέγχεται από 

τις εταιρείες: P&G, Loreal, Unilever, 
Henkel, Σαράντης, J&J, PL, Colgate, 
Farcom και Beste. Νούμερο ένα brand 
της κατηγορίας είναι το Pantene με 
οριακή αύξηση πωλήσεων στο 9μηνο, 
και ακoλουθούν με διψήφια ποσο-
στά ανάπτυξης πωλήσεων τα: Head 
& Shoulder, Elvive, Ultrex και Syoss.

Οι ίδιοι βασικοί παίκτες ελέγχουν 
και την κατηγορία των μαλακτικών 
για μαλλιά, μόνο που την πρώτη θέση 
βρίσκεται η Loreal και ακολουθούν 
οι: P&G, Henkel, J&J, PL, Σαράντης, 
Unilever, Farcom, Adelco και Σωφρο-
νάς. Σε ότι αφορά τα top brands, και 
σε αυτή την κατηγορία νούμερο ένα 
κωδικός είναι το Pantene με οριακή 
αύξηση πωλήσεων και ακολουθούν με 
διψήφια ανάπτυξη τζίρου το Elvive 

και το Botanic Therapy.
Σφήνα σε αυτή την άκρως αντα-

γωνιστική αγορά επιχειρεί να μπει 
η Παπουτσάνης, η οποία μετά από 
μια μακρά και επίπονη περίοδο ανα-
διάρθρωσης έχει καταφέρει να πάρει 
πίσω μέρος των πωλήσεων του παρελ-
θόντος. 

Το βάπτισμα του πυρός γίνεται 
αυτές της ημέρες, με την τοποθέτη-
ση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 
της νέας της σειράς HAIRCHIC με 
σαμπουάν για 4 τύπους μαλλιών και 
μαλακτική κρέμα μαλλιών. 

Η είσοδος σε αυτή την κατηγο-
ρία εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως την 
εταιρεία. Αφ ενός ενισχύει το χαρ-
τοφυλάκιό της, τη δύναμή της στις 
διαπραγματεύσεις της με το λιανε-
μπόριο, και αφ ετέρου επιχειρεί να 
προσεγγίσει ένα διαφορετικό κατα-

ναλωτικό κοινό και να "εκμεταλλευ-
τεί" τo trend που καταγράφεται στις 
πωλήσεις στις άλλες κατηγορίες που 
έχει παρουσία και δη στα σαπούνια 
και στα κρεμοσάπουνα. 

Σύμφωνα με τις εταιρείες μέτρη-
σης της κατανάλωσης, στην κατηγο-
ρία των σαπουνιών και των κρεμοσά-
πουνων, η οποία καταγράφει εφέτος 
ανάπτυξη 4%, είναι ο τρίτος μεγαλύ-
τερος παίκτης μετά τα προϊόντα ιδι-
ωτικής ετικέτας και την RB, πετυχαί-
νοντας αύξηση πωλήσεων άνω του 
13% σε αξία και 17% σε όγκο.

Αντιθέτως στην κατηγορία των 
αφρόλουτρων, κατηγορία η οποία 
καταγράφει ανάπτυξη 6%, οι πωλή-
σεις της Παπουτσάνης (Νο 8 παί-
κτης) σημειώνουν πτώση 9% σε αξία 
και 12% σε όγκο. 

Αλεξάνδρα Γκίτση

Ο Παπουτσάνης «βουτάει» στα ...βαθιά
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Το κλειδί κατά των ιώσε-
ων βρίσκεται στη δημι-
ουργία ενός γερού ανο-

σοποιητικού και η υγιεινή δια-
τροφή μπορεί να παίξει καθο-
ριστικό ρόλο σε αυτό. Είναι 
πολύ σημαντικό να θωρα-
κίσουμε τον οργανισμό μας 
έχοντας ένα καλό και υγιές 
ανοσοποιητικό και σε αυτό 
μπορεί να βοηθήσει η υγιει-
νή διατροφή και γενικότερα 
ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής.

Πολλά θρεπτικά συστατι-
κά, όπως ο σίδηρος, ο ψευ-
δάργυρος και η βιταμίνη C 
είναι απαραίτητα για ένα υγι-
ές ανοσοποιητικό. Επιπρό-
σθετα τα φλαβονοειδή που 
βρίσκονται στο τσάι, τα μήλα 
και σε άλλα τρόφιμα είναι και 
αυτά ωφέλιμα για το ανοσο-
ποιητικό μας.Όμως, υπάρ-
χουν και ορισμένα τρόφιμα 
τα οποία θα σας βοηθήσουν 
να ενισχύσετε το ανοσοποι-
ητικό σας ενάντια στις επο-
χιακές γρίπες.

Ο πρώτος και βασικός 
κανόνας έχει να κάνει με την 
κατανάλωση νερού. Η πρό-
σληψη υγρών (τουλάχιστον 
2 λίτρων ημερησίως) είναι 
απαραίτητη για έναν δυνα-
τό οργανισμό και ένα γερό 
ανοσοποιητικό. Στον αντίπο-
δα, τα σάκχαρα, τα δημητρια-
κά και άλλα αμυλούχα τρόφι-
μα επηρεάζουν αρνητικά το 
ανοσοποιητικό. Στην πραγ-
ματικότητα, πολλές μελέτες 
επιβεβαιώνουν ότι το ανο-
σοποιητικό μας καταστέλλε-
ται για αρκετές ώρες μετά την 
κατανάλωση απλών σακχάρων 
(ζάχαρη, φρουκτόζη, κλπ.).

1. Ψάρια
Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο 

σολομός, ο τόνος, το σκου-
μπρί είναι πλούσια σε ωμέ-
γα-3 λιπαρά οξέα και ενώσεις 
που βοηθούν στη μείωση των 
επιβλαβών φλεγμονών του 
σώματος. Η χρόνια φλεγμονή 
εμποδίζει το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα να λειτουργεί 
σωστά και μπορεί να συμ-
βάλει σε κρυολογήματα και 
γρίπη, καθώς και πιο σοβα-
ρές ασθένειες.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
μπορούν να καταπολεμήσουν 
το κρυολόγημα σε περισσότερα 
από ένα μέτωπα. Σε μια ελεγ-
χόμενη με εικονικό φάρμακο 
μελέτη που δημοσιεύθηκε το 
2011, φοιτητές της Ιατρικής 
που πήραν συμπληρώματα 

ιχθυελαίου για τρεις μήνες 
είχαν χαμηλότερα επίπεδα 
φλεγμονής, αλλά και λιγότε-
ρα συμπτώματα άγχους, μια 
κατάσταση που μπορεί επί-
σης να αποδυναμώσει τη λει-
τουργία του ανοσοποιητικού.

2. Στρείδια
Ο ψευδάργυρος έχει ένα 

ισχυρό ιστορικό για την κατα-
πολέμηση του κοινού κρυο-
λογήματος. Μια περιεκτική 
επισκόπηση έρευνας, που 
δημοσιεύθηκε το 2012, κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
παστίλιες ψευδαργύρου φαίνε-
ται να συντόμευσαν τη διάρ-
κεια των συμπτωμάτων κρυο-

λογήματος σε ενήλικες.Επειδή, 
ωστόσο, η λήψη συμπληρω-
μάτων ψευδαργύρου ενέχουν 
τον κίνδυνο παρενεργειών, 
όπως ναυτία και πονοκέφα-
λοι, είναι καλύτερα ειδικά τον 
ψευδάργυρο να τον λαμβάνε-
τε απευθείας από τη διατρο-
φή σας. Τα στρείδια περιέ-
χουν περισσότερα θρεπτικά 
συστατικά ψευδαργύρου ανά 
μερίδα από οποιαδήποτε άλλη 
τροφή, αλλά αν δεν θέλετε να 
έχετε ανησυχίες για την υγεία 
σας, μη τα φάτε ωμά.
3. Σκόρδο

Η αλισίνη που περιέχει 
το σκόρδο είναι μια ένωση 
που παράγει ισχυρά αντιο-

ξειδωτικά όταν αποσυντίθε-
ται. Μελέτη του 2011 διαπί-
στωσε πως οι άνθρωποι που 
πήραν συμπληρώματα σκόρ-
δου για 12 εβδομάδες, από το 
Νοέμβριο έως τον Φεβρουά-
ριο, προσβάλλονταν λιγότερο 
συχνά από κρυολογήματα σε 
σχέση με εκείνους που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο. Το σκόρδο 
είναι ισχυρότερο αντιοξειδω-
τικό αν το καταναλώσετε ωμό. 
Αν ωστόσο η γεύση του είναι 
πολύ δυνατή για εσάς ή σάς 
δημιουργεί πρόβλημα στις 
κοινωνικές σας επαφές τότε 
μπορείτε να πάρετε κάψουλες 
με εκχύλισμα σκόρδου.

4. Εσπεριδοειδή
Πρόσφατες έρευνες δεί-

χνουν ότι η βιταμίνη C μπο-
ρεί να μην είναι τόσο χρήσιμη 
στην πρόληψη του κρυολογή-
ματος, όσο νομίζαμε μέχρι 
σήμερα. Ωστόσο, μελέτες 
έχουν δείξει ότι η λήψη της 
συγκεκριμένης βιταμίνης από 
το πρώτο σημάδι της ασθέ-
νειας, μπορεί να μειώσει τη 
διάρκεια του κρυολογήματος 
τουλάχιστον κατά μία ημέρα, 

κάτι πουείναι πραγματικά 
σημαντικό χρονικό διάστη-
μα.Επομένως καλό είναι να 
καταναλώνετε πορτοκάλια, 
γκρέιπφρουτ αλλά και λεμό-
νια. Σας παρέχουν αφθονία 
θρεπτικών συστατικών και 
αποτελούν εργοστάσιο παρα-
γωγής ενέργειας. Μην ανησυ-
χείτε ότι το παρακάνετε, γιατί 
είναι πολύ δύσκολο να λάβετε 
υπ ερβολική δόση βιταμίνης 
C. Oση εξάλλου απόαυτήν δεν 
χρησιμοποιεί ο οργανισμός 
σας, την αποβάλλει.

5. Τσάι
Είναι κοινό μυστικό ότι ένα 

αχνιστό φλιτζάνι τσάι μπορεί 
να συμβάλλει στην βελτίωση 
της υγείας σας όταν είστε κρυ-
ωμένοι. Μαλακώνει τον πονό-
λαιμο και τον πόνο στο στή-
θος. Τόσο το μαύρο όσο και 
το πράσινο τσάι περιέχουν 
μια ομάδα αντιοξειδωτικών 
που είναι γνωστά ως κατεχί-
νες, που έχουν την ιδιότητα 
να καταπολεμούν τη γρίπη. 
Αν χρειάζεστε περισσότερους 
λόγους για να πιείτε τσάι, θα 
πρέπει να ξέρετε ότι έρευνες 

Οι ιώσεις καλπάζουν:  
Πρέπει να... αυτοαμυνθείτε
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έχουν δείξει πως οι κατεχίνες 
βοηθούν συνολικά την καλή 
υγεία, και την επιτάχυνση 
του μεταβολισμού, ενώ προ-
στατεύουν από τον καρκίνο 
και τις καρδιακές παθήσεις.

6. Κόκκινες πιπεριές
Όπως και τα εσπεριδοειδή, 

έτσι και οι κόκκινες πιπεριές 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνη C. Μια κόκκινη 
πιπεριά έχει 150 χιλιοστό-
γραμμα θρεπτικά συστατικά 
που είναι δύο φορές παρα-
πάνω από τη συνιστώμενη 
ημερήσια πρόσληψη για τις 
γυναίκες τη στιγμή που ένα 
μεγάλο πορτοκάλι έχει περίπου 
100 χιλιοστόγραμμα. Ωστόσο, 
ακόμα κι αυτό μπορεί να μην 

είναι αρκετό, καθώς οι μελέτες 
αναφέρουν πως σε περίπτω-
ση κρυολογήματος θα πρέπει 
να προσλαμβάνει κανείς περί-
που 400-500 mg βιταμίνης C 
σε καθημερινή βάση.

7. Μανιτάρια
Όταν πρόκειται για τα 

μανιτάρια, οι επιλογές σας 
είναι πολλές: Portobello, 
shiitake, και Maitake είναι 
μόνο μερικές από τις ποικιλίες 
που θα βρείτε στο μανάβικό 
σας. Ολα τα μανιτάρια περιέ-
χουν κάποια μορφή ενισχυμέ-
νων αντιοξειδωτικών, μαζί με 
κάλιο, βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β και φυτικές ίνες. Τα 
μανιτάρια έχουν αντικαρκι-
νικές ιδιότητες, ενώ κάποιες 

ποικιλίες όπως το Portobello, 
καλλιεργούνται σε υπεριώ-
δες φως για να τονώσει την 
παραγωγή της βιταμίνης D.

8. Στήθος γαλοπούλας 
χωρίς πέτσα

Άπαχες πρωτεΐνες, όπως 
το στήθος της γαλοπούλας 
χωρίς την πέτσα, είναι ψηλά 
στην λίστα των «μαχητών» 
της γρίπης. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι χρει-
αζόμαστε τις πρωτεΐνες για 
την οικοδόμηση των μυών 
και όντως αυτό ισχύει, ωστόσο 
βοηθούν και στην οικοδόμηση 
αντισωμάτων για την κατα-
πολέμηση των λοιμώξεων στο 
σώμα. Κοτόπουλο, γαλοπού-
λα, χοιρινό, είναι όλα καλές 
πηγές πρωτεΐνης, αλλά μπο-
ρείτε επίσης να πάρετε πολλά 
από τα φασόλια, τα καρύδια, 
και τα γαλακτοκομικά.

9. Πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά

Οσο πιο σκούρα είναι τα 
χόρτα, τόσο υψηλότερη είναι 
η περιεκτικότητά τους σε θρε-
πτικά συστατικά. Ετσι, όταν 
πρόκειται για την άμυνά μας 
κατά του κρύου, θα πρέπει να 
επιλέγουμε ρόκα και κατσαρό 
λάχανο περισσότερο από το 
μαρούλι. Τα πικρά λαχανικά 
όπως η ρόκα μπορούν επίσης 
να βοηθήσουν στην ανακούφι-
ση από τους πόνους στο στή-
θος, το συνάχι και το βήχα.

10. Μύρτιλα
Πρόκειται για σπουδαία 

αντιοξειδωτικά που ειδικά 

όταν είναι άγρια είναι ακό-
μα πιο ισχυρά. Μια μελέτη 
του 2007 στο Πανεπιστήμιο 
Cornell διαπίστωσε ότι τα 
άγρια μύρτιλα (blueberries) 
περιείχαν τα πιο δραστικά 
αντιοξειδωτικά από οποιοδή-
ποτε φρέσκο φρούτο, επειδή 
περιέχουν σε πολύ υψηλά επί-
πεδα ανθοκυανίνες, ένα από 
τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά.

11. Μαύρη σοκολάτα
Οσο πιο σκούρα είναι η 

σοκολάτα τόσο περισσότερα 
αντιοξειδωτικά περιέχει και 
μπορεί επομένως να καταπο-
λεμήσει τη γρίπη και το κοι-
νό κρυολόγημα. Πολύ συχνά, 
ωστόσο, τα διατροφικά οφέ-
λη του κακάο επισκιάζονται 
από τη ζάχαρη και τα κορε-
σμένα λίπη που υπάρχουν 
στα σοκολατοειδή. 

Για να δρέψετε τα οφέλη 
και να αποφύγετε τα ανθυγι-
εινά πρόσθετα θα πρέπει να 
καταναλώνετε μόνο μαύρη 
σοκολάτα που έχει κατά 70% 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
κακάο, αλλά ακόμα και αυτή 
σε μικρές ποσότητες.

12. Hλιόσποροι
Αυτό το τραγανό σνακ είναι 

από τις καλύτερες φυσικές 
πηγές βιταμίνης Ε, ένα αντι-
οξειδωτικό που προστατεύει 
τα τοιχώματα των κυττάρων 
από τις βλάβες. 

Μία μόλις μερίδα (30 γρ.) 
περιέχει το 30% της συνιστώ-
μενης ημερήσιας πρόσληψης. 
Η βιταμίνη Ε μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την 
υγεία των πνευμόνων, καθώς 
μπορεί να καταπολεμήσει την 
επιβλαβή διαδικασία που είναι 
γνωστή ως οξειδωτικό στρες. 

Μια μελέτη του 2003, που 
πραγματοποιήθηκε στη Σκω-
τία, διαπίστωσε ότι τα άτομα 
που ακολουθούσαν διατροφή 
υψηλής περιεκτικότητας σε 
βιταμίνες C και Ε είχαν μεγα-
λύτερη χωρητικότητα πνευ-
μόνων και παρήγαγαν λιγό-
τερο φλέγμα.
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Ο καρδιακός παλμός 
η αλλιώς ο «σφυγ-
μός», είναι η συχνό-

τητα μετάδοσης του αίματος 
από την καρδιά στο υπόλοιπο 
σύστημα. Η συχνότητα αυτή 
σε κατάσταση ηρεμίας του 
οργανισμού έχει να πει πολ-
λά σχετικά με την κατάσταση 
μας αλλά και την κατάσταση 
που βρίσκεται η υγεία μας. 

Οι φυσιολογικές τιμές των 
καρδιακών παλμών, όταν ένα 
άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, 
δηλαδή δεν βιώνει κατάσταση 
σωματικής κούρασης η ψυχι-
κού στρες (περιπτώσεις που 
αλλάζουν τις τιμές του καρ-
διακού παλμού) είναι για τα 
νήπια από 100 ως 160 παλ-
μοί το λεπτό, για παιδιά 1 ως 
10 ετών, 70 ως 120 παλμοί 
το λεπτό. Παιδιά άνω των 
10 ετών και ενήλικες από 60 
ως 100 παλμοί το λεπτό (τα 
τελευταία χρόνια θεωρείται 
ότι το 90 είναι το φυσιολο-
γικός ανώτατος παλμός ανά 
λεπτό για τους ενήλικες) και 
τέλος για αθλητές από 40 ως 
60 παλμοί το λεπτό.

Η ταχυκαρδία είναι όταν ο 
καρδιακός ρυθμός είναι άνω 

των φυσιολογικών ορίων 
ενώ όταν ο καρδιακός ρυθ-
μός κάτω των φυσιολογικών 
τιμών, αναφέρεται ως βραδυ-
καρδία. Στην περίπτωση και 
των δυο, όταν ο άνθρωπος 
βρίσκεται σε μια από τις παρα-
πάνω καταστάσεις, συνήθως 
μπορεί να γίνει αισθητό από 
αυτόν απευθείας. 

Η καρδιακή συχνότητα σε 
φάση ηρεμίας εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες όπως την 
ηλικία, το φύλο, το σωματό-
τυπο , τη σωματική άσκηση 
και φυσικά τις κακές συνή-
θειες, όπως το κάπνισμα. 
Το κάπνισμα, για παράδειγ-
μα, ανεβάζει τους σφυγμούς 
της καρδιάς, ενώ η σωματι-

κή άσκηση μειώνει τον καρ-
διακό ρυθμό.

Σήμερα , εκτός από τα ηλε-
κτρονικά όργανα που μετρούν 
με αξιοπιστία ανά πάσα στιγ-
μή τους παλμούς σας, υπάρ-
χουν διάφορες εφαρμογές 
σε smartphone, οι οποίες 
εφαρμόζουν την ίδια αρχή 
που λειτουργεί και το ιατρι-

κό παλμικό οξύμετρο. Απλά 
τοποθετείτε το δάχτυλο σας 
απαλά πάνω στην κάμερα, το 
κρατάτε σταθερό για 10 δευ-
τερόλεπτα και έπειτα ο ρυθ-
μός της καρδιάς σας εμφα-
νίζεται στην οθόνη.

Οι παλμοί της καρδί-
ας είναι το «Α» και το «Ω» 
της ζωής.

Σύμφωνα με νέες έρευνες από την 
Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση και 
τη δημοσίευση που έγινε στο περι-
οδικό  Circulation Arteriosclerosis 
,Thrombosis and Vascular Biology,οι 
στατίνες, τα συνηθέστερα φάρμακα 
για τη μείωση της κακής χοληστε-
ρόλης (LDL)μειώνουν τον κίνδυνο 
εμφράγματος και ισχαιμικού εγκε-
φαλικού λόγω θρόμβωσης με μικρή 
πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών.

Η έρευνα αναφέρει ότι ένας στους 
δέκα Αμερικανούς άνω των σαράντα 
ετών λαμβάνει αγωγή με στατίνες, 
αλλά το 10%τις σταματούν λόγω δια-
φόρων συμπτωμάτων που παρουσιά-
ζουν ή νομίζουν πως παρουσιάζουν. 
Αυτό θέτει τον οργανισμό σε κίνδυνο 
εμφράγματος ή εγκεφαλικού ,επιση-

μαίνουν οι Αμερικανοί καρδιολόγοι 
.Υπάρχουν κάποιοι λόγοι διακοπής 
του φαρμάκου που όμως συμβαίνουν 
σπάνια πχ σε σκουρόχρωμη ούρη-
ση, συμβαίνει στο 1%των ασθενών.

Άλλες πιθανές παρενέργειες είναι 
οι μυικοί πόνοι οι οποίοι όμως μόνο 
στο 1%των ασθενών επίσης οφείλο-
νται στις στατίνες. Τις περισσότερες 
φορές ευθύνονται άλλες παθήσεις.

Ωστόσο οι ασθενείς κάποιες 
φορές υποβάλλονται στο φαινόμε-
νο” nosebo “νομίζουν δηλαδή ότι 
έχουν τις παρενέργειες των στατι-
νών γιατί έτσι έχουν ακούσει ή δια-
βάσει ότι συμβαίνει.

Άλλωστε η πιθανότητα να παρου-
σιάζουν μυικούς πόνους μπορεί 
να εξαλειφθεί καθώς ο γιατρός 

θα ζητήσει την εξέταση αίματος 
CPK(κρεατινοφωσφοκινάση)όπου 
θα φανεί αν υπάρχει πράγματι ζημιά 
στους μύες λόγω στατινών.

Άλλος πιθανός κίνδυνος είναι ότι 
κάποιες φορές η θεραπεία με στα-
τίνες μπορεί να αυξήσει ελαφρώς 
τον κίνδυνο για διαβήτη σε όσους 
είναι παχύσαρκοι και κάνουν καθι-
στική ζωή. 

Αυτό αφορά πολύ μικρό ποσο-
στό.0,2%.Επίσης σε ήδη διαβητι-
κούς η αύξηση του σακχάρου στο 
αίμα είναι μηδαμινή.

Οι στατίνες αυξάνουν επίσης ελα-
χίστως τον κίνδυνο για αιμορραγι-
κό εγκεφαλικό επεισόδιο σε αυτούς 
που έχουν ήδη πάθει κάτι τέτοιο.

Συμπερασματικά οι στατίνες δε 

φαίνεται να προκαλούν σοβαρές βλά-
βες στον οργανισμό και συγκεκριμέ-
να στο ήπαρ ,το νευρικό σύστημα 
,τα μάτια ,τους τένοντες, αντιθέτως 
τα οφέλη από τη μείωση της «κακής 
«χοληστερόλης στο αίμα και οι ασθέ-
νειες που αποφεύγονται αποτελούν 
σοβαρό λόγο για να ακολουθήσου-
με πιστά την αγωγή του ιατρού που 
μας παρακολουθεί.

Το ΠΑΚΟΕ ερευνά (βιβλιογρα-
φία) το 2011 και κατέγραψε ότι 
οι σατίνες προκαλούν καρκίνο 
και μάλιστα το είχε δημοσιεύσει 
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ. Οι έρευνες που 
αναφέρουν τα παραπάνω συχνά 
δεν γνωρίζουμε από ποιους… 
πληρούνται. Το ΠΑΚΟΕ όμως 
δεν συμφωνεί.

Στατίνες: Αποδεδειγμένα καρκινογόνες ουσίες… αλλά 
δυστυχώς δεν έχουν βρεθεί ακόμη υποκατάστατα τους 

Τι πρέπει να γνωρίζετε  
για τους καρδιακούς παλμούς
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Η δυσκοιλιότητα εμφα-
νίζεται αρκετά συχνά 
στα παιδιά, παρόλα 

αυτά πολλοί γονείς διστά-
ζουν να ζητήσουν την συμ-
βουλή  γιατρού για την κατά-
σταση αυτή. 

Ορισμός της 
δυσκοιλιότητας

Ως δυσκοιλιότητα περιγρά-
φεται η μη-τακτική διέλευ-
ση των κοπράνων (κινήσεις 
του εντέρου) για τουλάχιστον 
τρείς μέρες ή το να έχει κανείς 
αρκετά πιο σκληρά κόπρανα 
από το συνηθισμένο.Από την 
άλλη, πολλά παιδιά συμβαίνει 
να μην πάνε στην τουαλέτα 
για λίγες ημέρες. Ωστόσο, οι 
γονείς θα πρέπει να έχουν το 
νου τους στο κατά πόσον τα 
κόπρανα του παιδιού είναι 
σκληρά και γι’ αυτό δυσκο-
λεύεται να πάει στην τουαλέ-
τα. Επίσης, πρέπει να προσέ-
χουν το αν αυτό συμβαίνει το 
λιγότερο κάθε τρείς ημέρες. Αν 
όντως συμβαίνει, τότε το παι-
δί έχει δυσκοιλιότητα.

Τι προκαλεί  
την δυσκοιλιότητα  
στα παιδιά

Τα βρέφη και τα παιδιά 
πρέπει να έχουν διαφορετι-
κή αντιμετώπιση σχετικά με 
αυτό το πρόβλημα σε αντί-
θεση με τους ενήλικες, διό-
τι οι κινήσεις του εντέρου 
τους αλλάζουν με την πάροδο 
του χρόνου (με την ηλικία). Η 
κατάσταση συνήθως σταθερο-
ποιείται όταν το παιδί φτάνει 
στην ηλικία των τριών ή τεσ-
σάρων χρόνων. Η πλειοψηφία 
των παιδιών με δυσκοιλιότη-
τα δεν έχει κάποια ασθένεια 
ή διαταραχή που να προκαλεί 
το πρόβλημα, όμως είναι καλό 
να ελεγχθούν για να αποκλει-
στείκαι η παραμικρή πιθανό-
τητα παθολογικής κατάστασης. 

Πολλά πράγματα μπο-
ρούν να συμβάλουν στην 
δυσκοιλιότητα:

Η πιο κοινή αιτία για αυτό 
το πρόβλημα σε ένα παιδί 
ηλικίας άνω των 18 μηνών 
είναι η εσκεμμένη αποφυγή 
της τουαλέτας (για διάφορους 

λόγους). Για παράδειγμα, τα 
μικρά παιδιά είναι συχνά τόσο 
απορροφημένα στο παιχνίδι 
τους που δεν έχουν τον χρό-
νο ή την υπομονή να κάνουν… 
διάλειμμα για τουαλέτα.

Στο σχολείο μπορεί να ανη-
συχούν με την έλλειψη ιδιω-
τικότητας ή με την καθαριό-
τητα στις τουαλέτες.

Μπορεί να είχαν μια προ-
ηγούμενη οδυνηρή ή τρομα-
κτική εμπειρία που τα κάνει 
να θέλουν να αποφύγουν 
την τουαλέτα. Με την πάρο-
δο του χρόνου, ο εγκέφαλός 
τους μαθαίνει να αγνοεί τις 
επαναλαμβανόμενες «ορμές» 
για να πάνε στην τουαλέτα. 
Και όσο τα κόπρανα παραμέ-
νουν στο παχύ έντερο, τόσο 
αφυδατώνονται, γεγονός που 
τα καθιστά σκληρά και ξηρά. 
Έτσι γίνεται ολοένα και πιο 
δύσκολο για το παιδί να πάει 
κανονικά στην τουαλέτα και 
αναγκάζεται να «κρατιέται». 

Οι αλλαγές στη διατροφή 
επηρεάζουν τις συνήθειες 
του εντέρου. Στους ενήλικες, 
η διατροφή υψηλής περιεκτι-
κότητας σε ίνες έχει αποδει-
χθεί ότι βελτιώνει τη λειτουρ-
γία του εντέρου. Στα παιδιά, 
ωστόσο, η ίδια διατροφή δεν 
έχει ανάλογα αποτελέσματα. 
Τα βρέφη και τα παιδιά που 
τρώνε καλά και ισορροπημέ-
να γεύματα κατά κανόνα δεν 
είναι δυσκοίλια.

Οι έφηβοι και τα νήπια 
που τρώνε πολλή ζάχαρη και 
επιδόρπια είναι επιρρεπείς σε 
δυσκοιλιότητα και πιο σκλη-
ρά κόπρανα στο παχύ έντερο.

Οποιεσδήποτε έντονες αλλα-
γές σε ένα παιδί, όπως μια 
ασθένεια που θα του προκα-
λέσει πυρετό, ή το να παρα-
μείνει κλινήρης, ή το να τρώει 
λιγότερο, ή το να αφυδατωθεί 
γενικότερα, μπορεί να μειώσει 
τη συχνότητα των κενώσεων 
και να σκληρύνει κόπρανα.

Υπάρχει επίσης μια σει-
ρά ιατρικών διαταραχών 
που μπορεί να προκαλέσει 
δυσκοιλιότητα στο παιδί:

Υποθυρεοειδισμός (μει-
ωμένη δραστηριότητα του 
θυρεοειδούς αδένα) είναι μια 
κατάσταση που προκαλεί μει-
ωμένη δραστηριότητα των 
εντερικών μυών, μαζί με πολ-
λά άλλα συμπτώματα. Όλα τα 
νεογέννητα πρέπει να ελέγ-
χονται για υποθυρεοειδισμό, 
ως μέρος της εξέτασης αίμα-
τος (τσίμπημα στην φτέρνα, 
ή τεστ Guthrie). Αυτή η κατά-
σταση διαγιγνώσκεται συνή-
θως, όταν ένα μωρό είναι πολύ 
μικρό, αλλά μπορεί να εμφα-
νιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η δυσκοιλιότητα σε βρέφη 
και παιδιά από πολύ νωρίς ηλι-
κιακά μπορεί να είναι σύμπτω-
μα της νόσου Hirschsprung. 
Σε αυτή την σπάνια συγγενή 
πάθηση, ένα τμήμα του παχέ-
ος εντέρου δεν έχει γαγγλιακά 
κύτταρα (ένα είδος νευρικών 
κυττάρων). Αυτό επηρεάζεται 
το παχύ έντερο που δεν μπορεί 
να λάβει οδηγίες από τον εγκέ-
φαλο να λειτουργήσει σωστά. 
Τα περισσότερα βρέφη έχουν 
συμπτώματα εμφάνισης της 
νόσου Hirschsprung εντός 
των πρώτων εβδομάδων της 

ζωής τους. Μπορεί να είναι 
λιποβαρή ή μικρόσωμα για 
την ηλικία τους. Μπορεί να 
κάνουν εμετό και να έχουν 
μικρά κόπρανα, τα οποία περι-
γράφονται ως «ταινιοειδή». Η 
νόσος Hirschsprung είναι γενι-
κά πιο συχνή στα αγόρια και 
στα μωρά με σύνδρομο Down. 
Εάν υπάρχει υποψία για τη 
νόσο Hirschsprung του, θα 
πρέπει να πάτε το παιδί σας 
σε έναν ειδικό (γαστρεντερο-
λόγο ή παιδοχειρουργό) για 
περαιτέρω εξετάσεις.

Ο διαβήτης είναι κοινό 
ιατρικό πρόβλημα που συν-
δέεται με τη δυσκοιλιότητα.

Αλλαγές στα επίπεδα μετάλ-
λων στο αίμα και σε εκείνα 
των ηλεκτρολυτών μπορεί 
να αλλάξει τις συνήθειες του 
εντέρου.

Αν και άλλα συμπτώμα-
τα της δηλητηρίασης από 
μόλυβδο θα είναι πιο εμφα-
νή, τα παιδιά με χρόνια έκθε-
ση στον μόλυβδο μπορεί να 
έχουν δυσκοιλιότητα.

Η κυστική ίνωση προκα-
λεί δυσκοιλιότητα στα παι-
διά με πολλούς και διάφο-
ρους τρόπους.

Τα παιδιά με διαταραχές 
του νευρικού συστήματος 
(όπως εγκεφαλική παράλυ-
ση, νοητική υστέρηση ή προ-
βλήματα του νωτιαίου μυελού) 
εμφανίζουν υψηλό ποσοστό 
δυσκοιλιότητας, επειδή περ-
νούν παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα σε μία θέση και δεν 
έχουν φυσιολογική κίνηση 
του παχέος εντέρου.

Ορισμένα φάρμακα μπο-
ρούν να επιφέρουν στα παι-
διά συμπτώματα δυσκοιλι-
ότητας. Συνήθως πρόκειται 
για απλά φάρμακα για το κρυ-
ολόγημα και τα αντιόξινα για 
το στομάχι.

Άλλες πιθανές αιτίες της 
δυσκοιλιότητας είναι η κατά-
θλιψη, η καταναγκαστική 
εκπαίδευση για να μάθει το 
παιδί να πηγαίνει στην τουα-
λέτα και η Διαταραχή Ελλειμ-
ματικής Προσοχής.

Πώς θα καταλάβετε ότι 
το παιδί έχει δυσκοιλιότητα;

Σε γενικές γραμμές, εάν 

ένα παιδί έχει λιγότερες από 
τρεις κενώσεις την εβδομά-
δα και τα κόπρανά του είναι 
σκληρά ή του είναι πολύ οδυ-
νηρό να περαιώσει την κένω-
ση, τότε έχει δυσκοιλιότητα.

Τα παιδιά συχνά παρουσι-
άζουν χαρακτηριστικές συμπε-
ριφορές, καθώς προσπαθούν 
να απέχουν από την τουαλέτα:

Τα βρέφη που έχουν επώ-
δυνες κινήσεις του εντέρου 
μπορεί να τεντώνουν ενστι-
κτωδώς τα πόδια τους και να 
πιέζουν τον πρωκτό και τους 
γλουτούς τους για να αποτρέ-
ψουν την κένωση, επειδή τους 
είναι επώδυνη.

Τα μικρά παιδιά συχνά 
πατάνε στις μύτες των ποδιών 
τους, κουνιούνται πέρα-  δώθε 
και κρατάνε τα πόδια και τους 
γλουτούς τους σε σύσφιξη.

Άλλες ενδείξεις ότι ένα 
παιδί είναι δυσκοίλιο:
• Γενικευμένος κοιλιακός 
πόνος γύρω από τον αφαλό, 
ακόμα και σοβαρές «σουβλιές» 
κοιλιακού πόνου
• Μειωμένη όρεξη, ναυτία, 
ή έμετος
• Ακράτεια ούρων, συχνου-
ρία, ή ενούρηση
• Επανεμφανιζόμενες λοι-
μώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος

Η καλύτερη συμβουλή για 
τους γονείς των μικρών παι-
διών είναι να παρατηρούν 
την συμπεριφορά τους και αν 
υπάρχει η παραμικρή ανη-
συχία ότι το παιδί τους έχει 
συμπτώματα δυσκοιλιότητας 
να απευθυνθείνονται κατευ-
θείαν στο παιδίατρο τους. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το 2016 
πραγματοποίησε έρευνα 
σε δυο σχολεία της Αθήνας 
και σύλλεξε 100 ερωτημα-
τολόγιαμε δέκα ερωτήματα 
σχετικά με αυτό το θέμααπό 
50 παιδιά δημοτικών και 
50 παιδιά γυμνασίων.  Τα 
αποτελέσματα ήταν σαφή.

Internet (παιχνίδια και 
έλλειψη σκέψης για το θέμα 
αυτό) 

Κακή Διατροφή
Αδιαφορία γονέων 
Ας βοηθήσουμε λοιπόν 

το… μέλλον της χώρας μας.  

Από τι προκαλείται η δυσκοιλιότητα  
στο παιδί και πώς θα την καταλάβετε
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Φλεβίτιδα είναι μια κατά-
σταση κατά την οποία 
μια φλέβα παθαίνει 

φλεγμονή, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει πόνο και πρήξιμο. 
Όταν η φλεγμονή οφείλεται σε 
κάποιον θρόμβο αίματος, τότε 
η πάθηση ονομάζεται θρομβο-
φλεβίτιδα.Η φλεβίτιδα εμφανί-
ζεται συνήθως στις φλέβες των 
ποδιών, αλλά μπορεί επίσης να 
επηρεάσει τις φλέβες στα χέρια.

Αίτια
Η επιφανειακή φλεβίτι-

δα προκαλείται συνήθως από 
κάποιο τοπικό τραύμα σε μια 
φλέβα, όπως ένας ενδοφλέβιος 
καθετήρας σε μια φλέβα, που 
την ερεθίζει. Στην επιφανειακή 
φλεβίτιδα μπορεί ή όχι να σχη-
ματιστεί θρόμβος αίματος που 
θα προκαλέσει πόνο και φλεγ-
μονή. Στα πόδια, η επιφανεια-
κή φλεβίτιδα μπορεί να συσχε-
τιστεί με τις κιρσώδεις φλέβες. 

Οι αιτίες της εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης ή θρομ-
βοφλεβίτιδας περιλαμβάνουν:

Σωματική αδράνεια (το αίμα 
λιμνάζει στις φλέβες και τείνει 
να πήξει αν ένα άτομο παραμέ-
νει αδρανές για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα)

Τραύμα
Ανωμαλίες στην πήξη του 

αίματος (μπορεί να είναι κλη-
ρονομικό)

Οι παράγοντες κινδύνου 
για την θρομβοφλεβίτιδα περι-
λαμβάνουν:

Παρατεταμένη αδράνεια (για 
παράδειγμα, ένα μεγάλο ταξίδι με 
αεροπλάνο ή με το αυτοκίνητο, 
ένα άκρο που ακινητοποιήθη-
κε με νάρθηκα, αν παραμείνετε 
κλινήρης μετά από χειρουργική 
επέμβαση, η καθιστική ζωή, η 
έλλειψη άσκησης κλπ)

Παχυσαρκία
Το κάπνισμα, ειδικά όταν 

συνδυάζεται με θεραπεία ορμο-
νικής υποκατάστασης ή αντι-
συλληπτικά χάπια

Κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, η διευρυμένη μήτρα 
μπορεί επίσης να συμπιέσει 
τις μεγάλες φλέβες στην πύε-
λο, αυξάνοντας τον κίνδυνο της 
πήξης του αίματος.

Ορισμένες ιατρικές παθή-
σεις, όπως ο καρκίνος ή διατα-

ραχές στο αίμα αυξάνουν την 
πιθανότητα δημιουργίας θρόμ-
βων στο αίμα

Τραυματισμός στα χέρια ή 
τα πόδια

Συμπτώματα:
Επιφανειακή φλεβίτιδα:
Υπάρχει συνήθως μια καθυ-

στερημένη εμφάνιση ερυθρότη-
τας κατά μήκος των επιφανει-
ακών φλεβών στο δέρμα. Μια 
μακριά, λεπτή κόκκινη περιοχή 
μπορεί να εμφανιστεί καθώς 
η φλεγμονή θα ακολουθεί την 
πορεία της επιφανειακής φλέ-
βας. Μπορεί να εξαπλωθεί σαν 
ιστός αράχνης, εάν επηρεαστούν 
και μικρότερες φλέβες.

Η πληγείσα περιοχή μπορεί 
να είναι πιο σκληρή και ζεστή 
στην αφή. Το δέρμα γύρω από τη 
φλέβα μπορεί να έχει φαγούρα 
και να είναι πρησμένο. Η περιο-
χή μπορεί να αρχίσει να τη νιώ-
θετε να “πάλλεται” ή να καεί.

Τα συμπτώματα μπορεί να 
είναι χειρότερα, όταν κρατάτε 
το πόδι χαμηλά, ειδικά όταν 
σηκώνεστε από το κρεβάτι το 
πρωί. Μπορεί να εμφανιστεί 
χαμηλός πυρετός. Εάν υπάρχει 
μόλυνση, τα συμπτώματα μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν ερυθρό-
τητα, πυρετό, πόνο, οίδημα, ή 
βλάβη του δέρματος.

Συμπτώματα βαθιάς 
θρομβοφλεβίτιδας

Τα κλασικά συμπτώματα 
περιλαμβάνουν ερυθρότητα, θερ-
μότητα, πρήξιμο και πόνο στον 
προσβεβλημένο σημείο. Συχνά 
το ένα άκρο είναι πιο πρησμέ-
νο από το άλλο. Μερικές φορές 

ο αποχρωματισμός μπορεί να 
είναι πιο μπλε παρά κόκκινος.

Φλεβική θρόμβωση: 
ενημερωθείτε και 
προφυλαχθείτε

«Η θρομβοεμβολική νόσος, 
όπως αποκαλούνται από κοι-
νού η φλεβική θρόμβωση και 
η πνευμονική εμβολή, αποτε-
λεί μία από τις σημαντικότε-
ρες αιτίες θνησιμότητας και 
νοσηρότητας της σύγχρονης 
εποχής. Υπολογίζεται ότι περί-
που 10 εκατομμύρια άνθρωποι 
πάσχουν από θρομβοεμβολική 
νόσο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
ετησίως ενώ 500.000 άνθρωποι 
στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι 
50 χιλιάδες στην Ελλάδα, πεθαί-
νουν κάθε χρόνο εξαιτίας της.” 

Για να γίνει καλύτερα κατα-
νοητό το μέγεθος του προβλήμα-
τος, αυτός ο αριθμός είναι υπερ-
διπλάσιος του ετησίου αριθμού 
θανάτων που προκαλούν αθροι-
στικά ο  καρκίνος του μαστού, τα 
τροχαία ατυχήματα και το AIDS!

Όπως μας εξηγεί ο Αγγειο-
λόγος Αγγειοχειρουργός Ρηγό-
πουλος Χρήστος, θρόμβωση 
σημαίνει δημιουργία θρόμβου 
(πήξη του αίματος) στο εσωτε-
ρικό μίας φλέβας, συνήθως στα 
κάτω άκρα. Εμφανίζεται σαν ένα 
ξαφνικό πρήξιμο στη γάμπα ή 
και στο μηρό, που μπορεί να 
συνοδεύεται από πόνο ή και 
ερυθρότητα αν αφορά τις επι-
φανειακές φλέβες.

Παράγοντες που προδιαθέ-
τουν είναι η παρατεταμένη ακι-
νησία πχ ένα  πολύωρο αερο-
πορικό ταξίδι ή η παραμονή 
στο κρεβάτι για ανάρρωση από 

κάποια ασθένεια, μία πρόσφα-
τη χειρουργική επέμβαση, ιδίως 
ορθοπαιδικής φύσης στα κάτω 
άκρα, η λήψη αντισυλληπτικών, 
η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία 
καθώς και ασθενείς με σοβαρό 
πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκει-
ας και κιρσών.

Η διάγνωση βασίζεται στην 
κλινική εξέταση και το ιστορικό 
του ασθενούς αλλά τεκμηριώ-
νεται με τη διενέργεια έγχρω-
μης υπερηχητικής φλεβογρα-
φίας (triplex φλεβών).

Μόλις τεθεί η διάγνωση, το  
πρώτιστο μέλημα είναι να απο-
φευχθεί η επέκταση της θρόμ-
βωσης και κυρίως η πνευμονι-
κή εμβολή, το να αποσπασθεί 
δηλαδή ένα κομμάτι του θρόμ-
βου και μέσω της κυκλοφορίας 
να «σφηνωθεί” στην πνεύμονική 
κυκλοφορία, κατάσταση η οποία 
μπορεί να αποβεί θανατηφό-
ρα. Θεμέλιος λίθος της σωστής 
αντιμετώπισης είναι η άμεση 
έναρξη αντιπηκτικής αγωγής, 
η οποία θα συνεχιστεί για τρείς 
- έξι μήνες.

Σε σοβαρές περιπτώσεις 
όπου η θρόμβωση είναι ιδιαί-
τερα εκτεταμένη και απειλεί-
ται άμεσα η ζωή του ασθενούς, 
μπορεί να απαιτηθεί η λήψη 
και επιπλέον μέτρων όπως η 
τοποθέτηση φίλτρου που δεν 
επιτρέπει την μετατόπιση του 
θρόμβου ή ειδική θρομβολυτι-
κή αγωγή για τη διάλυση του 
θρόμβου.

Αφού λοιπόν περιοριστεί ο 
κίνδυνος των επιπλοκών, επόμε-
νος θεραπευτικός στόχος είναι 
η  επανασηραγγοποίηση, η διά-
νοιξη δηλαδή του θρομβωμένου 

τμήματος της φλέβας. Αυτό κατά 
κύριο λόγο επιτυγχάνεται από 
τον ίδιο τον οργανισμό, ο οποί-
ος σαν το μετροπόντικα ανοίγει 
ένα τούνελ διαμέσω του θρόμ-
βου ώστε να αποκατασταθεί η 
ροή του αίματος, η οποία εν τω 
μεταξύ γίνεται μέσω παράπλευ-
ρου δικτύου.

Η διαδικασία αυτή υποβοη-
θείται από την αντιπηκτική αγω-
γή καθώς και από την έγκαιρη 
κινητοποίηση, με χρήση ειδι-
κής ελαστικής κάλτσας, το να 
σηκωθεί δηλαδή ο ασθενής και 
να περπατήσει το συντομότε-
ρο δυνατό σε αντίθεση με τις 
παλιότερες απόψεις που ήθε-
λαν τον ασθενή με θρόμβωση 
σε πλήρη ακινησία στο κρεβάτι 
για σημαντικό διάστημα.

Το επόμενο στάδιο είναι η 
διερεύνηση της αιτίας, γιατί 
δηλαδή συνέβη η θρόμβωση. 
Αν και στις περισσότερες περι-
πτώσεις οφείλεται στην ύπαρξη 
ενός ή περισσοτέρων από τους 
προδιαθεσικούς παράγοντες που 
αναφέρθηκαν, αρκετές φορές η 
αιτία δεν είναι προφανής οπότε 
πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή 
ύπαρξη θρομβοφιλίας, η γενετι-
κή προδιάθεση του οργανισμού 
δηλαδή να δημιουργεί θρομβώ-
σεις καθώς επίσης και η πιθα-
νότητα κακοήθειας, της οποί-
ας μία θρόμβωση μπορεί να 
αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα.

Η θρομβοεμβολική νόσος 
λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό 
κίνδυνο για την υγεία, ιδιαίτε-
ρα όταν συνυπάρχουν προδια-
θεσικοί παράγοντες όπως ακι-
νησία, πρόσφατο χειρουργείο, 
λήψη οιστρογόνων ή σοβαρού 
βαθμού φλεβική ανεπάρκεια. 

Η πρόληψη επομένως έχει  
πολύ σημαντικό ρόλο στη μεί-
ωση του κινδύνου και αφορά 
την ενημέρωση σχετικά με τους 
παράγοντες κινδύνου, την έγκαι-
ρη αναγνώριση των συμπτω-
μάτων και τη λήψη των απα-
ραίτητων προφυλακτικών και 
θεραπευτικών μέτρων υπό τη 
συμβουλευτική καθοδήγηση 
του ειδικού ιατρού.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει ότι 
η έλλειψη χρόνου για ξεκού-
ραση, η κακή μας διατροφή 
η η έλλειψη άσκησης είναι 
οι βασικοί παράγοντες για 
ένα πολύ σοβαρό και επι-
κίνδυνο πρόβλημα. 

Φλεβίτιδα
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Παραμελημένη φαίνε-
ται να έχει η Ελλά-
δα την τρίτη ηλικία 

καθώς δεν υπάρχει κάποιο 
πρόγραμμα «υγιής γήραν-
σης» που να στοχεύει στην 
υγιή και δραστήρια γήρανση 
των ηλικιωμένων. Συγκεκρι-
μένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει 
την τελευταία θέση μεταξύ 28 
κρατών – μελών της ΕΕ ως 
προς την ποιότητα ζωής των 
ηλικιωμένων και την ενεργή 
γήρανση των πολιτών. 

Ειδικότερα, κατατάσσεται 
στην 25η θέση (μεταξύ των 
28) σε σχέση με την δυνατό-
τητα απασχόλησης των ηλι-
κιωμένων ενώ όσον αφορά 
στην ενεργή κοινωνική συμ-
μετοχή τους βρίσκεται στην 
23η θέση. 

Ως προς το περιβάλλον 
που μπορεί να διασφαλίσει 
ενεργή γήρανση, η χώρα μας 
καταλαμβάνει την 26η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών- μελών 
και την 25η σε σχέση με την 
ανεξάρτητη, υγιή και ασφα-
λή καθημερινή διαβίωση των 
ηλικιωμένων.

Η οικονομική κρίση δεν 
είναι δικαιολογία για ένα ακό-
μα αρνητικό ρεκόρ που κατέ-
χουμε σαν κράτος διότι χώρες 

με μεγαλύτερες οικονομικές 
δυσκολίες, μας περάνε στον 
βαθμολογικό πίνακα. Στην 
κατάσταση αυτή έχουμε φτά-
σει διότι οι πολιτικές και τα 
σχέδια για την τρίτη ηλικία 
από τη μεριά της Πολιτείας 
και της Κυβερνήσεως έχουν 
αποτύχει. 

Πιστεύουμε ότι ο κάθε 
άνθρωπος ανεξαρτήτου ηλι-
κίαςμπορεί να ωφελήσει ενερ-

γά με τον τρόπο του και ανά-
λογα με τις δυνατότητες του 
το κοινωνικό σύνολο αλλά 
πρώτα απ’ όλα τον εαυτό του,  
και για να συμβεί αυτό σημα-
ντικό ρόλο παίζει το μορφω-
τικό επίπεδο και κατά πόσο 
το περιβάλλον είναι ευνοϊκό 
για κάτι τέτοιο. 

Σίγουρα, όπως αναφέρα-
με, δεν είναι μόνο τα χρήμα-
τα που θα φέρουν ένα θετικό 

αποτέλεσμα αλλά η γενικότε-
ρη κουλτούρα και προσέγγιση 
των προβλημάτων θα οδηγή-
σουνσε σημαντική αλλαγή για 
τους ανθρώπους που πραγ-
ματικά το έχουν ανάγκη. Οι 
πολίτες πρέπει  να γερνάνε 
υγιείς παραμένοντας ενεργοί, 
να συμμετέχουν στην κοινω-
νική ζωή, να μπορούν – αν 
το θέλουν – να συνεχίσουν 
να εργάζονται και να προ-

σφέρουν τόσο στη δουλειά 
τους όσο και στην κοινωνία, 
να είναι ανεξάρτητοι στην 
καθημερινή ζωή τους και να 
έχουν τα πλήρη δικαιώματα 
ενός πολίτη.

Οι κρατικοί φορείς μέχρι 
σήμερα στόχευαν σχεδόν απο-
κλειστικά στη διασφάλιση 
σύνταξης και ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης αδια-
φορώντας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις ανάγκες 
των ηλικιωμένων. 

Αυτό σε μια εποχή κρίσης 
και μείωσης των συντάξεων 
και των κοινωνικών περι-
οχών έχει ως συνέπεια να 
αποκλείεται σήμερα σημαντι-
κό ποσοστό του πληθυσμού 
από την πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες Υγείας και να λαμβάνει 
σύνταξη στα όρια της επιβίω-
σης. Έτσι, καταυτόν τον τρό-
πο, περιθωριοποιήθηκε ένα 
τεράστιο μέρος της Ελληνικής 
κοινωνίας, όχι λόγω έλλειψης 
χρημάτων ή της οικονομικής 
κρίσης γενικότερα, αλλά καθα-
ρά και μόνο από θέμα κρατι-
κής αδιαφορίας.  

Τααποτελέσματα έτσι και 
αλλιώς το λένε από μόνα τους.  

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. συμφω-
νεί απόλυτα.

Αρνητικό ρεκόρ ακόμα  
και στην «υγιή γήρανση» 

Σύμφωνα με την έκθεση της Αμε-
ρικανικής Αντικαρκινικής Εταιρίας 
η θνησιμότητα που οφείλεται στον 
καρκίνο μειώθηκε κατά 27%τα τελευ-
ταία είκοσι πέντε χρόνια.

Η επιτυχία του αγώνα ενάντια 
στον καρκίνο οφείλεται σύμφωνα 
με τις τελευταίες έρευνες των ΗΠΑ 
στις μακροχρόνιες προσπάθειες  να 
μειωθούν οι καπνιστές όπως επί-
σης και στη πρόωρη διάγνωση και 
θεραπεία του καρκίνου στα αρχικά 
στάδια όπως αναφέρει η εφημερί-
δα The Wall Street Journal.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική 
Εταιρεία στα τελευταία αποτελέσματα 
των ερευνών που εξέδωσε ανέφερε 
πως η θνησιμότητα μειώνεται στα-
θερά και για πάνω από ένα τέταρτο 

του αιώνα. Οι νεκροί λόγω καρκίνου 
είναι 2,6 εκατομμύρια λιγότεροι το 
2016 σε σύγκριση με τους νεκρούς 
καρκινοπαθείς του 1991.

Αυτό αποτελεί πολύ καλή είδη-
ση αφού ο καρκίνος είναι μια από 
τις βασικές αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ 
μαζί με τις καρδιοπάθειες και τα 
δυστυχήματα.

Διαφορές παρατηρούμε μεταξύ 
γυναικών και αντρών.

Οι γυναίκες πεθαίνουν συχνότε-
ρα από καρκίνο πνεύμονα,μ αστού 
και παχέος εντέρου.

Επίσης λόγω λόγω χαμηλού εισο-
δήματος και κατ επέκταση την πραγ-
ματοποίηση λιγότερων ιατρικών 
προληπτικών και θεραπευτικών 
εξετάσεων παρατηρήθηκε ότι ο δεί-

κτης θνησιμότητας στις γυναίκες , 
ήταν μεγαλύτερος σε περιπτώσεις 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
κατά 40%.

Οι άνδρες πεθαίνουν συχνότε-
ρα από καρκίνο πνεύμονα, προστά-
του, κόλον.

Σημαντικές είναι οι αποκλίσεις 
του δείκτη μεταξύ πλουσίων και 
φτωχών ασθενών.

Διαφορές επίσης παρατηρούμε 
μεταξύ φυλετικών ,εθνικών ,κοινω-
νικών ομάδων.

Αυτοί που ζουν σε φτωχές κομη-
τείες των ΗΠΑ έχουν υψηλότερες 
πιθανότητες να καπνίζουν και να 
είναι παχύσαρκοι οπότε να κινδυ-
νεύουν από καρκίνο ,έχουν σχεδόν 
το διπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν.

Επίσης ο δείκτης ήταν υψηλότε-
ρος και περιστατικά καρκίνου του 
πνεύμονα και του ήπατος σε ανθρώ-
πους με χαμηλά εισοδήματα.

Κατά συνέπεια η φτώχεια συν-
δέεται άμεσα με τα χαμηλά επίπε-
δα  πραγματοποίησης ιατρικών εξε-
τάσεων οι οποίες συνήθως οδηγούν 
στον έγκαιρο εντοπισμό της ασθέ-
νειας αλλά και στην χρησιμότητα 
της σωστής και συνήθως ακριβής 
θεραπείας που συστήνεται σε αυτές 
τις περιπτώσεις.

Όταν υπάρχει οργανωμένη 
και τεκμηριωμένη έρευνα στην 
ανθρώπινη διαβίωση, οι δεί-
κτες πέφτουν. Στην Ελλάδα όμως 
αυξάνουν (πρωτοσέλιδο τεύχος 
104 της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ).  

Μείωση των ποσοστών θνησιμότητας από καρκίνο στις ΗΠΑ
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Οι περισσότεροι σπί-
λοι δεν είναι καρ-
κινικοί. Αυτοί που 

είναι καρκινικοί θα φαίνο-
νται αρκετά διαφορετικοί 
στην όψη από άλλους στο 
σώμα, συμπεριλαμβανομέ-
νων εκείνων που εμφανί-
ζονται πριν από την ενη-
λικίωση. Διάφορες 
αιτίες μπορεί να προκαλέ-
σουν κνησμό (φαγούρα) σε 
μια ελιά του δέρματος.

Οι κνησμώδεις ελιές 
μπορεί να σχετίζονται με 
την χρήση νέων προϊόντων, 
όπως απορρυπαντικά ρού-
χων, λοσιόν, ή σαπούνια. Ή 
μια κνησμώδης, ερεθισμένη 
ελιά θα μπορούσε να είναι 
το αποτέλεσμα μιας χημι-
κής ουσίας, που έχει έρθει 
σε επαφή με το δέρμα.

Θα πρέπει να ενημερώσε-
τε τον γιατρό σας να ελέγξει 
την ελιά στην οποία έχετε 
φαγούρα, ακόμη και αν θεω-
ρείτε ότι ξέρετε την αιτία. Αν 
και σπάνια, αυτή η φαγού-
ρα μπορεί να είναι σημά-
δι καρκίνου του δέρματος.

Φυσιολογικοί  
σπίλοι έναντι μη 
φυσιολογικών σπιλών

Οι φυσιολογικές κρεατο-
ελιές είναι συνήθως μικρές, 
στρογγυλές κηλίδες στο δέρ-
μα που έχουν χρώμα καφέ 
ή μαύρο. Είναι είτε ανυψω-
μένες (σαν μικρά εξογκώ-
ματα), είτε επίπεδες, έχουν 
ομοιόμορφη όψη και είναι 
ίδιες σε όλο τους το εμβαδόν.

Μια ελιά θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ανώμαλη εάν 
το χρώμα και η υφή της 
δεν είναι ομοιόμορφα, ή 
αν άλλαξε πρόσφατα στην 
όψη της. Για παράδειγμα, 
ένας γιατρός θα πρέπει να 
κληθεί να ελέγξει μια ελιά, 
αν ήταν επίπεδη και ξαφ-
νικά έγινε σαν εξόγκωμα 
στο δέρμα.

Άλλα χαρακτηριστικά 
των μη φυσιολογικών 
σπιλών περιλαμβάνουν:
• η περιφέρειά της (ως σχή-
μα) είναι ακανόνιστη
• έχει περισσότερα από ένα 
χρώματα
• είναι μεγαλύτερη σε μέγε-
θος από την γόμα ενός μολυ-

βιού
• έχει αλλάξει καθ› οποιον-
δήποτε τρόπο σε σχέση με 
το πώς ήταν

Φυσικά, δεν σημαίνει ότι 
αν μια ελιά είναι μη φυσιο-
λογική, ή αν σας προκαλεί 
φαγούρα, ότι είναι και καρ-
κινική. Αλλά αν έχετε μια 
ελιά που βγάζει υγρό, σας 
προκαλεί φαγούρα, αιμορ-
ραγεί, ή έχει αλλάξει από 
φυσιολογική σε μη φυσι-
ολογική, θα πρέπει να επι-
σκεφθείτε έναν δερματολό-
γο για εξέταση.

Το μελάνωμα είναι ένας 
από τους συνηθέστερους 
καρκίνους του δέρματος 
στους Καυκάσιους πληθυ-
σμούς, όπως ο ευρωπαϊκός. 
Εμφανίζεται περίπου σε 1 
στους 38 ανθρώπους γι' 
αυτούς τους πληθυσμούς.

Ο κίνδυνος μελανώμα-
τος αυξάνεται με την ηλι-
κία, ενώ η ηλικία των 63 
ετών είναι ο μέσος όρος ηλι-
κίας που διαγιγνώσκεται. 
Αλλά οποιοσδήποτε, ανε-
ξάρτητα από το πόσο χρο-
νών είναι, μπορεί να δια-

γνωστεί με αυτόν τον τύπο 
καρκίνου του δέρματος. Το 
μελάνωμα είναι ένας από 
τους σοβαρότερους καρκί-
νους του δέρματος, οπότε 
είναι σημαντικό να γνωρί-
ζετε τα συμπτώματα.

Μια αλλαγμένη ελιά 
είναι το πρώτο σημάδι ότι 
κάτι μπορεί να είναι λάθος. 
Το μελάνωμα μπορεί επίσης 
να εμφανιστεί στην ανά-
πτυξη νέων σπίλων.

Οι αλλαγές των σπίλων 
μπορεί να σχετίζονται με 
το μέγεθος, το σχήμα, το 
χρώμα ή την υφή τους. Τα 
μελανώματα συνήθως δημι-
ουργούν μαύρες και μαύ-
ρες-μπλε περιοχές μέσα σε 
μία ελιά ή σε άλλες δερμα-
τικές αναπτύξεις.

Τα πρόσθετα δερμα-
τικά συμπτώματα περι-
λαμβάνουν:
• πληγές που δεν θεραπεύ-
ονται
• αλλαγή χρώματος, ερυ-
θρότητα ή διόγκωση στο 
περιβάλλον δέρμα
• φαγούρα, τρυφερότητα 
ή πόνος στην ελιά, ή στο 

περιβάλλον δέρμα
Το μελάνωμα μπορεί επί-

σης να εμφανιστεί στα μάτια 
και να προκαλέσει θολή 
όραση, σκοτεινά σημεία 
στην ίριδα, ή απώλεια της 
όρασης. Η ίριδα του ματιού 
είναι η λεπτή, στρογγυλή 
δομή που ελέγχει το μέγεθος 
και την έκταση της κόρης 
και την ποσότητα φωτός 
που φτάνει στον αμφιβλη-
στροειδή. Η ίριδα είναι επί-
σης υπεύθυνη για το χρώ-
μα των ματιών.

Καρκίνος του δέρμα-
τος:  Άλλα είδη που προ-
καλούν φαγούρα

Οι μη-μελανωματικοί 
καρκίνοι του δέρματος μπο-
ρεί να προκαλέσουν πολλα-
πλές, ασυνήθιστες αλλοι-
ώσεις του δέρματος που 
μπορεί να είναι κνησμώδεις 
και να σας πονούν.Κάποιοι 
μπορεί να μοιάζουν με κρε-
ατοελιές, αλλά τείνουν να 
είναι νέες δερματικές ανα-
πτύξεις. Μερικές αυξήσεις 
στο δέρμα μπορεί ακόμη και 
να μοιάζουν με πληγές, ή 
κονδυλώματα.

Το 2014, οι ερευνητές 
από το Temple University 
διαπίστωσαν ότι μέχρι και 
το 37% των αλλοιώσεων 

Τι προκαλεί φαγούρα σε μια ελιά του        δέρματος
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνδυ-
ασμό με λάθος κινήσεις που ασυ-
νείδητα κάνουμε, επιβαρύνουν τον 

αυχένα με αποτέλεσα τα αυχενικά προβλή-
ματα στις μέρες μας να είναι στο νούμερο 
ένα προβλήματα της κατάταξης. 

Το αυχενικό σύνδρομο μπορεί να 
προκληθεί από:

• Μια δραστηριότητα που βλάπτει το λαιμό
• Ένα τραυματισμό
ή από περίεργες κινήσεις όπως:
• Κρατώντας το κεφάλι σας προς τα 

εμπρός ή σε περίεργη θέση για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα ενώ εργάζεστε.

• Κοιμάστε σε ένα μαξιλάρι που είναι 
πάρα πολύ υψηλό ή πολύ επίπεδο

• Εργάζεστε ή ασκείστε χρησιμοποιώντας 
το πάνω μέρος του σώματος και τα χέρια.

• Επίσης, ορισμένα ιατρικά προβλήματα 
μπορεί να προκαλέσουν πόνο στον αυχένα. 
Αυτά περιλαμβάνουν:

• Ινομυαλγία
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
• Λοίμωξη ή όγκος στην περιοχή του 

λαιμού

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκα-
λέσουν πόνο στον αυχένα ως παρενέργεια 
από τη λήψη τους

Εναλλακτικές θεραπείες
Διάφορες εναλλακτικές θεραπείες μπορούν 

να ανακουφίσουν άμεσα από τα συμπτώ-
ματα της συνδρόμου.

Αυτές περιλαμβάνουν:
• Μασάζ το οποίο έχει την ιδιότητα να 

χαλαρώνει την περιοχή που προκαλεί πόνο 
και να χαρίζει ευελιξία.

• Γιόγκα Γιόγκα ή Qi Gong Qi Gong. Ακο-
λουθώντας αυτά τα προγράμματα ασκήσε-
ων βοηθούν στη χαλάρωση και στη βελτίω-
ση της αναπνοής, ενώ μειώνει το άγχος και 
προάγουν τη διατήρηση της υγείας.

• Βελονισμός, ο οποίος γίνεται με την 
εισαγωγή πολύ λεπτών βελονών στο δέρ-
μα. Ο βελονισμός χρησιμοποιείται για την 
ανακούφιση του πόνου και για τη θεραπεία 
πολλών παθήσεων.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η υπερκατα-
νάλωση αλατιού και η έλλειψη άσκη-
σης είναι παράμετροι που επιβαρύνουν 
τον… ΑΤΛΑΝΤΑ. 

από τον καρκίνο του δέρ-
ματος προκαλούν φαγούρα 
και περίπου το 28% συνο-
δεύονται από πόνο.

Το βασικοκυτταρικό καρ-
κίνωμα και το καρκίνω-
μα των πλακωδών κυττά-
ρων, δύο τύποι καρκίνων 
του δέρματος πέραν του 
μελανώματος, προκαλούν 
φαγούρα συχνότερα από 
το μελάνωμα.

Καρκίνος του δέρματος: 
Βασικοκυτταρικό καρκί-
νωμα

Είναι ένας από τους 
συνηθέστερους τύπους καρ-
κίνου του δέρματος, σύμ-
φωνα με την Αμερικανική 
Ακαδημία Δερματολογίας. 
Είναι επίσης ο πιο συχνά 
διαγνωσμένος τύπος καρ-
κίνου στις Η.Π.Α.

Ένα τέτοιο καρκίνωμα 
αναπτύσσεται σε μέρη του 
δέρματος που εκτίθενται 
πολύ έκθεση στον ήλιο, 
όπως το πρόσωπο και ο 
λαιμός. Αν εντοπιστεί αρκε-
τά νωρίς, μπορεί να θερα-
πευτεί.

Καρκίνος του δέρματος: 
Καρκίνωμα πλακωδών κυτ-
τάρων

Είναι ο δεύτερος συνηθέ-
στερος τύπος καρκίνου του 

δέρματος, σύμφωνα με το 
Ίδρυμα Καρκίνου του Δέρ-
ματος.Είναι το αποτέλεσμα 
της ανώμαλης κυτταρικής 
ανάπτυξης, που προκύπτει 
από τα πλακώδη κύτταρα 
ή από κύτταρα που καλύ-
πτουν τα ανώτερα στρώμα-
τα του δέρματος.

Εμφανίζεται ως κόκκι-
να μπαλώματα, ανυψωμέ-
να μπαλώματα και ανοι-
κτές πληγές στο δέρμα ενός 
ατόμου.Όταν εντοπιστεί 
νωρίς, το καρκίνωμα πλα-
κωδών κυττάρων είναι θερα-
πεύσιμο. Εάν αφεθεί χωρίς 
θεραπεία, ωστόσο, μπορεί 
να εισβάλει στα βαθύτερα 
στρώματα του δέρματος.

Μπορεί επίσης να εξα-
πλωθεί ή να μετασταθεί 
σε κοντινούς λεμφαδένες, 
απομακρυσμένους ιστούς 
και όργανα και μπορεί να 
γίνει θανατηφόρο. Ευτυχώς, 
οι περιπτώσεις μετάστασης 
ενός τέτοιου καρκινώματος 
είναι σπάνιες.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει 
ότι οι συνθήκες διαβίω-
σης (έκθεση στις υπερι-
ώδης ακτίνες, διατροφή 
και άγχος) είναι προϋπο-
θέσεις για τη δημιουργία 
σπίλων.

Προσοχή στις κινήσεις σας 
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Υπεύθυνο για περισσότε-
ρα από 700.000 κρού-
σματα καρκίνου φέρεται 

να είναι το αλκοόλ, συμφώνα 
με μελέτη που  δημοσιεύτηκε 
από το Διεθνές Κέντρο Έρευ-
νας για τον Καρκίνο (CIRC/
IARC), του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (ΠΟΥ). Η μελέ-
τη αυτή βασίστηκε σε στοι-
χεία του 2012 και δείχνει ότι 
οι καρκίνοι που σχετίζονται 
με το αλκοόλ αντιστοιχούν στο 
5% όλων των νέων κρουσμά-
των καρκίνου και στο 4,5% 
των θανάτων από καρκίνο σε 
όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Δρ. Σιλντ, 
η Βόρεια Αμερική, η Αυστραλία 
και η Ευρώπη, ιδίως η ανατολι-
κή, είναι οι περιοχές που πλήτ-
τονται περισσότερο από αυτούς 
τους καρκίνους. Όμως, ακολου-
θούν χώρες, όπως η Ινδία ή η 
Κίνα όπου η κατανάλωση αλκο-
όλ αυξάνεται, με αποτέλεσμα 
να κοντεύουν να φτάσουν στα 
επίπεδα των πρώτων.

Όπως έχουν δείξει πολλές 
έρευνες, οι καρκίνοι που οφεί-
λονται στο αλκοόλ είναι άμεσα 
συνδεδεμένοι με το επίπεδο 

ανάπτυξης μιας χώρας. Συχνά, 
η κατανάλωση αλκοόλ συνο-
δεύεται και από άλλες αλλαγές 
στον τρόπο ζωής, στη διατρο-
φή και από την αύξηση του 
καπνίσματος, που πολλαπλα-
σιάζουν τον κίνδυνο, σημείω-
σε ο Καναδός ερευνητής.

Με βάση μια μελέτη που θα 
δημοσιευτεί το επόμενο έτος σε 
ένα επιστημονικό περιοδικό, ο 
καρκίνος του οισοφάγου έρχε-
ται στην πρώτη θέση μεταξύ 
των καρκίνων που συνδέονται 
με το αλκοόλ όσον αφορά τη 
θνησιμότητα (το 35% από τους 

365.000 θανάτους που κατα-
γράφηκαν το 2012), μπροστά 
από τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου (20% των θανάτων).
Σε ότι αφορά τα 704.000 νέα 
κρούσματα, ο καρκίνος του 
ήπατος (που αυξάνεται ραγδαία 
στις γυναίκες) βρίσκεται στην 

πρώτη θέση με 27%.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μετά από 

έρευνα που πραγματοποί-
ησε το 1995, διαπίστωσε 
ότι οι εγένθεροι δεσμοί του 
άνθρακα από την αιθυλική 
αλκοόλη είναι βασικοί παρά-
γοντες καρκίνου. 

Πρωταγωνιστικό ρολό παίζει  
το αλκοόλ για τον καρκίνο 

Βασικό σημάδι που προμηνύει 
καρκίνο του στόματος είναι η πλη-
γή στο στόμα που εξαπλώνεται στα 
χείλη, τη γλωσσά, τα μάγουλα, στα 
ιγμόρεια και στο φάρυγγα. Προσο-
χή, η μη άκαιρη διάγνωση του μπο-
ρεί να αποβεί μοιραία. 

Τα πιο κοινά συμπτώματα του καρ-
κίνου του στόματος περιλαμβάνουν:

Εξογκώματα στα χείλη, στα ούλα, 
ή σε άλλες περιοχές στο εσωτερικό 
του στόματος

Ανεξήγητη αιμορραγία στο στό-
μα και μούδιασμα

Έντονος πόνος σε οποιαδήποτε 
σημείο του προσώπου, του στόμα-
τος ή του λαιμού

Επίμονες πληγές στο πρόσωπο, 
στο λαιμό ή στο στόμα που αιμορ-
ραγούν και δεν επουλώνονται μέσα 
σε δυο εβδομάδες

Δυσκολία στο μάσημα ή στην 

κατάποση ή στην ομιλία
Βραχνάδα, πόνος στο λαιμό , ή 

οποιοδήποτε αλλαγή στη φωνή
Πόνος στο αυτί
Μεγάλη απώλεια βάρους
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε 

από αυτές τις αλλαγές, επικοινωνή-

στε με τον οδοντίατρό σας αμέσως.
Σύμφωνα με την Αμερικανική 

Αντικαρκινική Εταιρεία, οι άνδρες 
αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο να 
αναπτύξουν καρκίνο του στόματος.

Καρκίνος του στόματος: Παρά-
γοντες κινδύνου

Το κάπνισμα. Οι καπνιστές έχουν 
έξι φορές περισσότερες πιθανότητες 
από τους μη καπνιστές να αναπτύ-
ξουν κάποια μορφή καρκίνου του 
στόματος.

Η υπερβολική κατανάλωση αλκο-
όλ. Οι καρκίνοι του στόματος είναι 
περίπου έξι φορές πιο συχνοί στους 
πότες.

Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, 

ειδικά σε νεαρή ηλικία.
Ο ιός των ανθρώπινων θηλω-

μάτων (HPV). Ορισμένα στελέχη 
του HPV προκαλούν καρκίνο του 
στόματος.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η ατμο-
σφαιρική συνήθως ρύπανση είναι 
βασική παράγοντας δημιουργί-
ας του καρκίνου του στόματος,  
καθώς το κάπνισμα και άλλες 
επικίνδυνες ουσίες. 

Τα πρώτα συμπτώματα του καρκίνου του στόματος 
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Διπολική διαταραχή 
η αλλιώς μανιοκατά-
θλιψη είναι η ψυχική 

ασθένεια που χαρακτηρίζεται 
από σοβαρές έντονες εναλ-
λαγές της διάθεσης, συχνά 
επεισόδια κατάθλιψης και 
τουλάχιστον ένα επεισόδιο 
μανίας. Η διπολική διαταρα-
χή είναι ένα είδος διαταρα-
χής της διάθεσης που προ-
σβάλλει περισσότερο από 1% 
των ενηλίκων. 

Μελέτες δείχνουν ότι είναι 
η 5η κύρια αιτία αναπηρίας 
στον κόσμο και η 9η αιτία 
πρόωρου θανάτου ή ανα-
πηρίας σε όλο τον κόσμο.Ο 
αριθμός των ατόμων με διπο-
λική διαταραχή που αυτοκτο-
νούν είναι 60 φορές υψηλότε-
ρος από εκείνον του γενικού 
πληθυσμού.Οι άνθρωποι που 
πάσχουν από αυτή την ψυχι-
κή νόσο είναι επιρρεπείς στη 
χρήση ουσιών, όπως το αλκο-
όλ, καθώς και από άλλα προ-
βλήματα ψυχικής υγείας.

Συνήθως, κατά μέσο όρο, 
οι άντρες την εκδηλώνουν 
νωρίτερα από τις γυναίκες.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
διπολικής διαταραχής οι οποί-
οι διακρίνονται ανάλογα με 
το πόσο συχνά γίνονται οι 
εξαλλαγές στη διάθεση του 
ατόμου, τύπου-1 και τύπου-2, 
όπως χαρακτηριστικά ονο-
μάζονται. 

Τα επεισόδια της διπολι-
κής διαταραχής μπορούν να 
περιγραφούν ως “ανάμικτα”. 
Τα βασικά τους χαρακτηριστι-
κά είναι ότι διαρκούν λιγότε-
ρο από το συνηθισμένο που 
απαιτείται για τη διάγνωση, 
συμβαίνουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα από το συνηθι-
σμένο, περίπου τέσσερα ή 
και περισσότερα σοβαρά επει-
σόδια το χρόνο.  Το 40% των 
ατόμων με διπολική διατα-
ραχή έχει τουλάχιστον μία 
περίοδο ταχείας εναλλαγής 
διάθεσης κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους.

Για κάθε είδος και διάρκεια 
της ασθένειας, ο ασθενής έχει 
να αντιμετωπίσει σοβαρά προ-
βλήματα που δυσκολεύουν 
άμεσα την φυσική ροη της 
καθημερινότητας του (εργα-
σία, κοινωνικές σχέσεις, κλπ) 
και μπορεί να απαιτηθεί νοση-

λεία, ή ακόμα μπορεί να έχει 
ψυχωσικά συμπτώματα, για 
παράδειγμα, παραισθήσεις ή 
ψευδαισθήσεις.

Η διάγνωση της διπολικής 
διαταραχής τύπου-1 προϋπο-
θέτει το άτομο να έχει του-
λάχιστον ένα μανιακό επει-
σόδιο, αλλά χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι έχει προϊστορία 
μείζονος κατάθλιψης. Η διπο-
λική διαταραχή τύπου-2 δια-
γιγνώσκεται μόνο αν το άτο-
μο έχει βιώσει τουλάχιστον 
ένα επεισόδιο μείζονος κατά-
θλιψης και τουλάχιστον ένα 
επεισόδιο υπομανίας (ηπιό-
τερη μορφή μανίας).

Σημάδια και 
συμπτώματα 
της διπολικής 
διαταραχής 

Για να μπει ένα άτομο στη 
διαδικασία να εξεταστεί για το 
συγκεκριμένα νόσημα, πρέ-
πει τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή του να έχει εκδη-
λώσει μανιακό επεισόδιο. Τα 
χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 
επεισοδίου πρέπει να έχουν 
διάρκεια τουλάχιστον μιας 
εβδομάδας και να παρουσι-

άζουν τα εξής συμπτώματα:
• Αυξημένη, επιθετική, ή ευε-
ρέθιστη διάθεση
• Σκέψεις που “τρέχουν” διαρ-
κώς από το ένα θέμα στο άλλο
• Αλλαγές στην ομιλία (γρήγο-
ρη, υπερβολική ομιλία)
• Μειωμένη ανάγκη για ύπνο
• Μεγαλοπρεπείς πεποιθή-
σεις (για παράδειγμα, το να 
πιστεύει το άτομο ότι έχει 
υπερδυνάμεις ή κάποιο υπερ-
βολικό ταλέντο ή αδυναμία)
• Διαρκείς αλλαγές θεματι-
κών ενοτήτων στην ομιλία 
(το άτομο αλλάζει επανειλημ-
μένα αντικείμενο συζήτησης 
σε θέματα που δεν σχετίζο-
νται μεταξύ τους)
• Αυξημένη δραστηριότη-
τα και προσήλωση σε καθη-
μερινούς, απλούς “στόχους”
• Παρορμητικότητα και κακή 
κρίση (όπως οι παράλογες 
δαπάνες, το υπερβολικό ξεφά-
ντωμα και η ασυδοσία στις 
πράξεις)

Τα συμπτώματα ενός μανι-
ακού επεισοδίου της πρώι-
μης (δηλαδή σε νεαρή ηλικία) 
εμφάνισης διπολικής διατα-
ραχής τείνουν να περιλαμβά-
νουν ξεσπάσματα θυμού και 

οργής, καθώς και ευερεθιστό-
τητα, σε αντίθεση με την επε-
κτατική -υπερβολικά αυξημέ-
νη- διάθεση που παρατηρείται 
στους ενήλικες. Ο έφηβος με 
διπολική διαταραχή είναι πιο 
πιθανό να παρουσιάζει κατά-
θλιψη και ανάμικτα επεισό-
δια με γρήγορες εναλλαγές 
στη διάθεση.

Παρά τις διαφορές στα 
συμπτώματα της διπολικής 
διαταραχής σε εφήβους και 
παιδιά σε σύγκριση με τους 
ενήλικες, πολλοί άνθρωποι 
που έχουν διαγνωστεί με ορι-
σμένα είδη παιδικής διπολι-
κής διαταραχής εξακολουθούν 
να έχουν αυτά τα συμπτώ-
ματα και ως ενήλικες. Τα 
συμπτώματα της ασθένει-
ας σε γυναίκες τείνουν να 
περιλαμβάνουν περισσότερο 
καταθλιπτικά επεισόδια και 
αυξημένο άγχος με μεγαλύ-
τερη συχνότητα επεισοδίων 
σε σύγκριση με τους άνδρες.

Παρά το γεγονός ότι ένα 
σημαντικό καταθλιπτικό επει-
σόδιο δεν αποτελεί από μόνο 
του προϋπόθεση για τη διά-
γνωση της διπολικής διατα-
ραχής, τέτοιου τύπου κατα-

θλιπτικά επεισόδια συχνά 
εναλλάσσονται με μανιακά. 
Μάλιστα η επίμονη και διαρ-
κής θλίψη εμφανίζεται πιο 
συχνά από ότι η μανία σε 
πολλούς ανθρώπους με διπο-
λική διαταραχή.

Τα χαρακτηριστικά των 
καταθλιπτικών επεισοδίων 
περιλαμβάνουν μια σειρά από 
συμπτώματα, όπως επίμονη 
κατάθλιψη ή ευερέθιστη διά-
θεση, μειωμένο ενδιαφέρον 
για προηγουμένως ευχάρι-
στες δραστηριότητες,αλλα-
γές ή προβλήματα στην όρε-
ξη, το σωματικό βάρος, ή τον 
ύπνοευερεθιστότητα ή έλλει-
ψη δραστηριότηταςαυξημένη 
συχνότητα κόπωσης,αίσθη-
μα αναξιότητας,δυσκολία στη 
συγκέντρωσηΣκέψεις θανά-
του ή σκέψεις/σχέδια/πρά-
ξεις αυτοκτονίας

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει 
ότι την τελευταία δεκαετία, 
με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
(Ελληνική Στατιστική Υπη-
ρεσία), οι αυτοκτονίες και 
η κατάθλιψη είναι σύνηθες 
φαινόμενα και απειλούν 
την ισορροπία του ανθρω-
πογενές οικοσυστήματος. 

Μανιοκατάθλιψη: Η ασθένεια της εποχής…
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Διάφορες τροφές, όπως 
για παράδειγμα τα 
λιπαρά ψάρια, περι-

έχουν μικροποσότητες βιτα-
μίνης D,  οι οποίες φυσικά 
δεν επαρκούν για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες του οργα-
νισμού. Το 80-90% της απαι-
τούμενης ποσότητας παράγε-
ται απευθείας από τον οργα-
νισμό με βασική προϋπόθε-
ση την απευθείας έκθεση στο 
ηλιακό φως.  Μπορεί, όμως, 
να δημιουργηθεί σε εξειδικευ-
μένο εργαστήριο ως φάρμακο 
ή συμπλήρωμα διατροφής. 

Η έλλειψη της από τον 
οργανισμό μπορεί να συνδε-
θεί άμεσα με παθήσειςενώ η 
παρουσία της εχει διαπιστω-
θεί ότι βοηθάει στην καταπο-
λέμηση πολλών παθήσεων. 
Για παράδειγμα, μια ασθένεια 
που οφείλεται στην ανεπάρ-
κεια της βιταμίνης D είναι η 
«Ραχίτιδα». Επίσης, χρησιμο-
ποιείται για τη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης και του πόνου 
στα οστά (οστεομαλακία), για 
την απώλεια οστού σε ανθρώ-
πους με υπερπαραθυρεοειδι-
σμό και ατελή οστεογένεση. 
Χρησιμοποιείται, επίσης, για 
την πρόληψη καταγμάτων σε 
άτομα που διατρέχουν κίνδυ-
νο για οστεοπόρωση αλλά και 
για την καλύτερη απορρόφη-
ση ασβεστίου και μείωση της 
οστικής απώλειας (νεφρική 
οστεοδυστροφία) σε άτομα 
με νεφρική ανεπάρκεια.

Η βιταμίνη D χρησιμο-
ποιείται για παθήσεις της 
καρδιάς και των αιμοφόρων 
αγγείων. Τέτοια παραδείγμα-
τα είναι η υψηλή αρτηριακή 
πίεση (υπέρταση) και η υψη-
λή χοληστερόλη. Χρησιμοποι-
είται επίσης για:
• Τον διαβήτη
• Την παχυσαρκία
• Την μυϊκή αδυναμία
• Την Σκλήρυνση κατά Πλάκας
• Την ρευματοειδή αρθρίτιδα
• Την Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
• Το άσθμα
• Την βρογχίτιδα
• Το προεμμηνορροϊκό σύν-
δρομο και
• Την ουλίτιδα στα δόντια
• Δερματικά

Μερικοί άνθρωποι χρησι-
μοποιούν τη βιταμίνη D για 

δερματικές παθήσεις, όπως:
• Η λεύκη
• Το σκληρόδερμα
• Η ψωρίαση και
• Η ακτινική κεράτωση

Χρησιμοποιείται επίσης 
για την ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, την 
πρόληψη αυτοάνοσων νοση-
μάτων και την πρόληψη του 
καρκίνου.

Θυρεοειδής
Επειδή η βιταμίνη D εμπλέ-

κεται στη ρύθμιση των επιπέ-
δων των ανόργανων συστα-
τικών, όπως ο φώσφορος και 
το ασβέστιο, χρησιμοποιείται 
για παθήσεις που οφείλονται 
στα χαμηλά επίπεδα αυτών 
των μετάλλων (φωσφόρου: 
οικογενή υποφωσφαταιμία 
και σύνδρομο Fanconi και 
ασβεστίου: υποπαραθυρεο-
ειδισμός και ψευδοϋποπα-
ραθυρεοειδισμός).Η βιταμί-
νη D σε μορφές γνωστές ως 
καλσιτριόλη ή καλσιποτριένη 
εφαρμόζεται απευθείας στο 
δέρμα για ένα συγκεκριμένο 
τύπο ψωρίασης.

Πώς λειτουργεί  
η βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι απαραί-
τητη για τη ρύθμιση του ασβε-
στίου και του φωσφόρου στο 
σώμα. Επίσης, παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη διατήρηση της 
σωστής δομής των οστών.Η 
έκθεση στον ήλιο είναι ένας 
εύκολος και αξιόπιστος τρό-
πος για τους περισσότερους 
ανθρώπους για να απορροφή-
σουν τη βιταμίνη D που χρει-
άζονται. Η απευθείας έκθεση 
του δέρματος στο φως του 
ήλιου δύο έως τρεις φορές 
την εβδομάδα (για χρονικό 
διάστημα ίσο με το 1/4 του 
χρόνου στον οποίο κάποιος 
κινδυνεέι από ήπιο ηλιακό 
έγκαυμα) είναι αρκετή για να 
παράγει όση βιταμίνη D χρει-
άζεται. Ο αναγκαίος χρόνος 
έκθεσης στον ήλιο διαφέρει 
ανάλογα με την ηλικία, τον 
τύπο του δέρματος, την επο-
χή, την ώρα της ημέρας, κλπ.

 Είναι εκπληκτικό το πόσο 
γρήγορα τα επίπεδα βιταμίνης 
D στον οργανισμό μπορεί να 
αποκατασταθούν από το φως 

του ήλιου. Μόλις εξι ημέρες 
περιστασιακής έκθεσης στον 
ήλιο χωρίς αντηλιακό ισούται 
με έως και 49 ημέρες χωρίς 
έκθεση στον ήλιο. Το σωμα-
τικό λίπος δρα σαν ένα είδος 
μπαταρίας αποθήκευσης για 
τη βιταμίνη D. Κατά τις περι-
όδους έκθεσης στο ηλιακό 
φως, η βιταμίνη D αποθηκεύ-
εται στο λίπος και στη συνέ-
χεια απελευθερώνεται, όταν 
το φως του ήλιου υποχωρεί.

Καρκίνος του δέρματος
Παρόλα αυτά, η ανεπάρ-

κεια βιταμίνης D είναι πιο 
συχνή από ότι μπορεί κανείς 
να φανταστεί. Οι άνθρωποι 
που δεν εκτίθενται αρκετά 
στον ήλιο αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο. Η ανε-
πάρκεια βιταμίνης D μπορεί 
να διαγνωστεί ακόμα και σε 
άτομα που ζουν σε ηλιόλου-
στα κλίματα, πιθανώς επειδή 
παραμένουν  περισσότεροσε 
εσωτερικούς χώρους λόγω 
ζέστης ή καλύπτονται όσο 
μπορούν όταν βγαίνουν έξω, 
για να μειώσουν τον κίνδυ-

νο εμφάνισης καρκίνου του 
δέρματος.

Οι ηλικιωμένοι ανήκουν 
επίσης στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου για ανεπάρκεια βιτα-
μίνης D. 

Αυτό γιατί είναι λιγότερο 
πιθανό να περνούν το χρόνο 
τους στον ήλιο, έχουν λιγότε-
ρους "υποδοχείς" στο δέρμα 
τουςπου μετατρέπουν το ηλι-
ακό φως σε βιταμίνη D, δεν 
μπορούν να πάρουν εύκο-
λα τη βιταμίνη D μέσω της 
διατροφής τους (αλλά ακό-
μα και τότε μπορεί να έχουν 
πρόβλημα απορρόφησης της 
βιταμίνης D) και μπορεί να 
έχουν περισσότερα προβλή-
ματα μετατροπής της διαι-
τητικής βιταμίνης D σε μια 
χρήσιμη μορφή, λόγω της 
γήρανσης των νεφρών. Έτσι, 
ο κίνδυνος για ανεπάρκεια 
βιταμίνης D σε άτομα άνω 
των 65 ετών είναι πολύ υψη-
λός. Υπολογίζεται ότι το 40% 
των μεγαλύτερων σε ηλικία 
ανθρώπων, ακόμη και στην 
ηλιόλουστα κλίματα, δεν έχουν 
αρκετή βιταμίνη D στον οργα-

Απαραίτητη η βιταμίνη D για τον οργανισμό
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Γενετικές ανωμαλίες 
από την κάνναβη 

νισμό τους.
Τα συμπληρώματα βιτα-

μίνης D μπορεί να κριθούν 
απαραίτητα για τους ηλικιω-
μένους (πάντα σε συνεννόηση 
με το γιατρό τους!), τα άτομα 
που ζουν σε βόρεια γεωγρα-
φικά πλάτη, καθώς και για 
ανθρώπους με σκούρο δέρ-
μα, που χρειάζονται επιπλέ-
ον χρόνο στον ήλιο, αλλά δεν 
τον παίρνουν.

Κίνδυνοι από 
παρενέργειες  
στην λήψη βιταμίνης D

Η βιταμίνη D είναι πιθα-
νότατα ασφαλής όταν λαμβά-
νεται από το στόμα ή σε ενέ-
σιμη μορφή σε συνιστώμενες 
ποσότητες. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν παρουσιάζουν 
παρενέργειες, εκτός αν υπερ-
βούν τη δοσολογία. Κάποιες 
παρενέργειες από την υπερβο-
λική λήψη βιταμίνης D περι-
λαμβάνουν αδυναμία, κόπω-
ση, υπνηλία, πονοκέφαλο, 
απώλεια όρεξης, ξηροστομία, 
μεταλλική γεύση, ναυτία, εμε-
τό και άλλα.

Η λήψη βιταμίνης D για 
μεγάλες χρονικές περιόδους 
σε δόσεις υψηλότερες από τις 
4000 μονάδες (IU) ημερησίως 
μπορεί να προκαλέσει υπερβο-
λικά υψηλά επίπεδα ασβεστί-
ου στο αίμα. Κάποιες φορές 
είναι απαραίτητη η πολύ υψη-
λή δόση (βραχυπρόθεσμα) για 
την θεραπεία της ανεπάρκει-
ας της βιταμίνης D. Αυτό το 
είδος της θεραπείας πρέπει 
να γίνεται ΠΑΝΤΑ υπό την 
επίβλεψη ενός γιατρού!

Ειδικές προφυλάξεις και 
προειδοποιήσεις:

Εγκυμοσύνη και θηλα-
σμός: Η λήψηβιταμίνης D 
είναι μάλλον ασφαλής κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
και του θηλασμού, όταν γίνε-
ται στην συνιστώμενη δοσο-
λογία (έως 4000 IU/μέρα). 
Μην χρησιμοποιείται υψη-
λότερες δόσεις! Η βιταμίνη 
D είναι ενδεχομένως επισφα-
λής όταν χρησιμοποιείται σε 
μεγαλύτερες ποσότητες κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
ή του θηλασμού. Χρησιμο-
ποιώντας υψηλότερες δόσεις 
μπορεί να προκαλέσετε σοβα-
ρή βλάβη στο βρέφος.

Νεφρική νόσος: Η βιτα-
μίνη D μπορεί να αυξήσει 
τα επίπεδα ασβεστίου και 
να αυξήσει τον κίνδυνο της 
“σκλήρυνσης των αρτηριών” 

σε άτομα με σοβαρή νεφρι-
κή νόσο. 

Αυτό πρέπει να εξισορ-
ροπείται με την ανάγκη να 
αποφευχθεί η νεφρική οστε-
οδυστροφία, μία ασθένεια 
των οστών που εμφανίζεται 
όταν τα νεφρά αποτυγχάνουν 
να διατηρήσουν τα κατάλ-
ληλα επίπεδα ασβεστίου και 
φωσφόρου στο αίμα. Τα επί-
πεδα του ασβεστίου πρέπει 
να παρακολουθούνται προ-
σεκτικά σε άτομα με νεφρι-
κή νόσο.

Υψηλά επίπεδα ασβεστί-
ου στο αίμα: Η λήψη βιταμί-
νης D θα μπορούσε να κάνει 
αυτή η κατάσταση χειρότερη.

Σκλήρυνση των αρτηρι-
ών (αθηροσκλήρυνση): Η 
λήψη βιταμίνης D θα μπορού-
σε να κάνει αυτή την κατά-
σταση χειρότερη, ειδικά σε 
άτομα με νεφρική νόσο.

Σαρκοείδωση: Η βιταμί-
νη D μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα ασβεστίου σε άτο-
μα με σαρκοείδωση. Αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πέτρες στα νεφρά και άλλα 
προβλήματα. Χρησιμοποιή-
στε τη βιταμίνη D με προσο-
χή και πάντα με τη συμβου-
λή γιατρού!

Ιστοπλάσμωση: Η βιτα-
μίνη D μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα ασβεστίου σε άτομα 
με ιστοπλάσμωση. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε 
πέτρες στα νεφρά και άλλα 
προβλήματα. Χρησιμοποιή-
στε τη βιταμίνη D με προσο-
χή και σύνεση!

Υπερπαραθυρεοειδι-
σμός: Η βιταμίνη D μπορεί 
να αυξήσει τα επίπεδα ασβε-
στίου σε άτομα με υπερπαρα-
θυρεοειδισμό. Χρησιμοποιή-
στε τη βιταμίνη D με προσοχή!

Λέμφωμα: Η βιταμίνη 
D μπορεί να αυξήσει τα επί-
πεδα ασβεστίου σε άτομα με 
λέμφωμα. Αυτό θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε πέτρες στα 
νεφρά και άλλα προβλήματα. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας 
σε κάθε περίπτωση.

Φυματίωση: Η βιταμίνη 
D μπορεί να αυξήσει τα επί-
πεδα ασβεστίου σε άτομα με 
φυματίωση. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε επιπλοκές όπως 
πέτρες στα νεφρά.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει 
ότι οι βιταμίνες πρέπει να 
λαμβάνονται από τη σωστή 
υγιεινή διατροφή και όχι 
από «συμπληρώματα».

Τα τελευταία χρόνια και όσο η ανά-
γκη και η τάση για νομιμοποίηση 
της κάνναβης εντείνεται, οι επιστή-

μονες μελετούν προσεκτικά τις επιδράσεις 
που έχει στον οργανισμό.Νέες έρευνες από 
επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι η 
έκθεση ανθρώπων στην κάνναβη επιφέρει 
γενετικές αλλαγές στο σπέρμα ενώ άγνω-
στο παραμένει αν αυτές μπορούν να ανα-
στραφούν στο μέλλον ή  κληρονομούνται 
στους απογόνους.  

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επι-
στήμονες του Ιατρικού Κέντρου του Πανε-
πιστήμιου Ντιούκ της Βόρεα Καρολίνα, 
με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχιατρικής 
Σκοτ Κόλινς και δημοσιεύτηκε στο περι-
οδικό “Epigenetics” ενώ τα πειράματα 
πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους και 
σε 24 άνδρες. 

Ο Δρ. Κόλινς δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Βρήκαμε ότι οι επιπτώσεις χρήσης κάν-
ναβης στους άνδρες και στην αναπαραγω-
γική υγεία τους δεν είναι τελείως μηδενι-
κές, καθώς υπάρχει κάτι στην κάνναβη που 
επηρεάζει το γενετικό προφίλ του σπέρμα-
τος” και συμπλήρωσε «δεν ξέρουμε ακόμη 
τι σημαίνει αυτό, αλλά το γεγονός ότι όλο 
και περισσότεροι νέοι άνδρες σε αναπα-
ραγωγική ηλικία έχουν νόμιμη πρόσβα-
ση στην κάνναβη, θα πρέπει να μας βάλει 

σε σκέψεις». 
Όσο πιο τακτικός χρήστης είναι κάποιος, 

τόσο πιο αισθητές είναι και οι αλλαγές 
στο γενετικό προφίλ του. Προς το παρόν 
δεν μπορεί να πει κάποιος με σιγουριά αν 
το επηρεασμένο σπέρμα από την κάννα-
βη είναι αρκετά υγιές για να γονιμοποιή-
σει και αν η ανάπτυξη του εμβρύου μπο-
ρεί να επηρεαστεί.  

Το θέμα θα μελετηθεί περαιτέρω σε 
περισσότερους χρήστες κάνναβης ώστε να 
διαπιστωθεί αν η διακοπή της χρήσης ανα-
στρέφει τις γενετικές αλλαγές του σπέρμα-
τος στους άνδρες χρήστες και κατά πόσο 
τα μωρά τακτικών χρηστών έχουν τα ίδια 
γενετικές αλλαγές. Για λόγους προφύλα-
ξης, πάντως, οι ερευνητές συμβουλεύουν 
τη διακοπή της χρήσης κάνναβης τουλά-
χιστον έξι μήνες προτού ένας άνδρας προ-
σπαθήσει να κάνει παιδί. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει ότι εάν η 
κάνναβη χρησιμοποιείται για ιατρι-
κούς σκοπούς όπως έχει αποδεδειχθεί 
σε αρκετές περιπτώσεις επιστημονικά 
τεκμηριωμένες καλώς χρησιμοποιεί-
ται. Εάν, όμως, επιστημονικά δεδομέ-
να αποδεικνύουν ότι δημιουργούνται 
χιασματοτοιπίες με απρόβλεπτες συνέ-
πειες σίγουρα δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται.                                                  
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«Η ιατρική επίσκε-
ψη στο σπίτι 
των ασθενών 

αναγνωρίζεται από την παγκό-
σμια ιατρική κοινότητα ως το 
φιλικότερο μοντέλο Πρωτο-
βάθμιας Περίθαλψης, ιδιαίτε-
ρα για τους ηλικιωμένους. Οι 
ασθενείς μπορούν να αποφύ-
γουν τις άσκοπες και δαπα-
νηρές εισαγωγές στα νοσο-
κομεία ή τη μεγάλη αναμονή 
στα εξωτερικά ιατρεία προκει-
μένου να εξεταστούν. Μελέτη 
των SOS ΙΑΤΡΩΝ έδειξε ότι 
εννέα στα δέκα περιστατικά 
μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά στο σπίτι και 
δε χρειάζεται οι ασθενείς να 
μετακινηθούν άσκοπα και 
να ταλαιπωρηθούν αναζη-
τώντας ιατρική βοήθεια σε 
νοσοκομεία.»

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος 
των SOS ΙΑΤΡΩΝ και παθο-
λόγος, Γιώργος Θεοχάρης, σε 
συνέντευξη Τύπου με θέμα «25 
Χρόνια SOS ΙΑΤΡΟΙ, ένα εξε-
λισσόμενο μοντέλο της Ιατρι-
κής κατ’ οίκον, με διεθνή απή-
χηση» που πραγματοποιήθηκε, 
στην Αθήνα, στις 22 Ιανουα-
ρίου.Στους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ οι 
εξετάσεις γίνονται από ειδι-
κούς καρδιολόγους, πνευμο-
νολόγους, παιδιάτρους, δερ-
ματολόγους, κλπ, σε αντίθεση 
με άλλες χώρες της Ευρώπης, 
όπου επισκέψεις στο σπίτι 
πραγματοποιούν μόνο οι γενι-
κοί ιατροί. 

Όπως περιέγραψε ο κ. Θεο-
χάρης, «25 χρόνια προσφέρου-
με εξειδικευμένη και εξατομι-
κευμένη ιατρική φροντίδα κατ’ 
οίκον. Έχουμε πραγματοποιή-
σει πάνω από 700.000 επισκέ-
ψεις σε σπίτια ασθενών, ενώ 
μέσω της τηλεφωνικής γραμ-
μής SOS 1016 έχουμε προσφέ-
ρει δωρεάν ιατρικές συμβου-
λές σε 3.000.000.000 πολίτες, 
έχοντας αλλάξει το τοπίο της 
παροχής ιατρικών υπηρεσι-
ών.Η δράση μας περιγράφεται 
και αξιολογείται επιστημονικά 
(σχετικό άρθρο δημοσιεύθη-
κε το 2018 στο επιστημονικό 
περιοδικό BMC), αποτελώντας 
ένα μοναδικό μοντέλο άσκη-
σης της εξωνοσοκομειακής 
εξειδικευμένης επείγουσας 
ιατρικής».

Το σύνδρομο της “Αυγου-

στίτιδας” που “χτυπάει” τους 
ηλικιωμένους

«Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αποτελούν 
έναν αξιόπιστο παρατηρητή 
του σφυγμού της πόλης, της 
έλευσης της εποχικής γρίπης 
(έχουν αναπτύξει ένα μαθη-
ματικό μοντέλο πρόβλεψης 
και μπορούν να εντοπίσουν 
έγκαιρα αν κάποιο κύμα γρί-
πης φτάσει στη χώρα μας), 
της έξαρσης της γαστρεντερί-
τιδας, της εξέλιξης των χρο-
νίων ασθενών, της επίπτω-
σης των ψυχικών νοσημάτων, 
καθώς και της ανάδειξης σύγ-
χρονων φαινομένων, όπως η 
«Αυγουστίτιδα», το φαινόμενο 
του Σεπτεμβρίου κ.ά.» ανέφερε 
από την πλευρά του ο Μιχάλης 
Οικονόμου, γαστρεντερολόγος 
και Πρόεδρος τηςΕλληνικής 
Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής 
Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παρουσίασε ο κ. Οικονό-
μου, παρατηρείται μία σταθε-
ρή αύξηση της νοσηρότητας 
και θνησιμότητας των ηλικι-
ωμένων τον μήνα Αύγουστο, 
γεγονός που τεκμηριώνει τον 
άτυπο όρο «Αυγουστίτιδα».
Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, η 
«Αυγουστίτιδα» είναι το κλι-
νικό σύνδρομο που προσβάλ-
λει τους ηλικιωμένους κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και 
οφείλεται στις υψηλές θερ-
μοκρασίες, τη βαρύτητα των 
παθήσεων των ηλικιωμένων 
που μένουν στην Αθήνα και 
την πλημμελή τους παρακο-
λούθηση από τους οικείους 
τους, λόγω των καλοκαιρινών 
διακοπών. 

Στον αντίποδα βρίσκεται το 

φαινόμενο του Σεπτεμβρίου, 
καθώς κατά τον πρώτο μήνα 
του Φθινοπώρου καταγράφο-
νται, λόγω κλιματολογικών 
και κοινωνικών συνθηκών, 
τα μικρότερα ποσοστά θνη-
σιμότητας.Από τα στοιχεία 
των SOS ιατρών προκύπτει 
ότι οι γυναίκες χρειάζονται 
συχνότερα ιατρικές επισκέ-
ψεις στο σπίτι (σε ποσοστό 
60%) σε σύγκριση με τους 
άνδρες, ενώ το 56,6% των 
κλήσεων έγινε από ασθενείς 
άνω των 75 ετών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός 
ιατρικών επισκέψεων εντός 
της ημέρας πραγματοποιεί-
ται στις 11 το πρωί ενώ οι 
επισκέψεις κατ’ οίκον κορυ-
φώνονται τους χειμερινούς 
μήνες –κυρίως λόγω λοιμώ-
ξεων του αναπνευστικού- και 
μειώνονται κατά τους φθινο-
πωρινούς μήνες. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοι-
χεία, μόλις το 6,3% όλων των 
κλήσεων στη γραμμή 1016 
πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια του Σεπτεμβρίου, 
με το μεγαλύτερο ποσοστό 
να καταγράφεται τον Ιανου-
άριο (10,4%).

Η πλειοψηφία των κλή-
σεων αφορούσε σε έκτακτα 
περιστατικά (80,7%), ενώ το 
11,7% των κλήσεων σε χρόνι-
ες παθήσεις. Ο κύριος λόγος 
των επισκέψεων κατ΄ οίκον 
ήταν οι μολύνσεις (29%), με 
τις λοιμώξεις του ανώτερου 
και κατώτερου αναπνευστικού 
νακαταλαμβάνουν το 19,4% 
των κλήσεων. Ένα άλλο σημα-
ντικό ποσοστό αφορούσε σε 
περιστατικά καρδιαγγειακών 

παθήσεων (10,3%), ενώ πραγ-
ματοποιήθηκαν επίσης επι-
σκέψεις σε σπίτια ασθενών 
για μυοσκελετικά προβλή-
ματα (9,1%),γαστρεντερικά 
(6,3%) και νευρολογικές δια-
ταραχές (3,7%). Τα περισσό-
τερα περιστατικά αντιμετω-
πίστηκαν στο σπίτι από τους 
ΙΑΤΡΟΥΣ SOS και μόλις το 
9,2% των ασθενών μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο.

 
 Η Ιατρική επιστρέφει 
στο σπίτι…

Ο καρδιολόγος,αναπληρω-
τής Διευθυντής στο Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 
συνθέτης και συγγραφέας, 
Αθανάσιος Δρίτσας, παρουσί-
ασε τους λόγους που η αντιμε-
τώπιση-νοσηλεία των ασθενών 
στο σπίτι θα βαίνει αυξανόμε-
νη στο μέλλον. Όπως υπογράμ-
μισε, «παραδοσιακά ο γιατρός 
έκανε τις επισκέψεις του στο 
σπίτι και εξέταζε τον πάσχοντα 
στην κλίνη του. Όταν άρχισε να 
αναπτύσσεται το νοσοκομείο, 
ένα μεγάλο μέρος της φροντί-
δας μετακινήθηκε από το σπί-
τι στο νοσοκομείο. Σήμερα, η 
ταχεία πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης σε συνδυασμό με 
την προσφερόμενη σύγχρονη 
τεχνολογία δίνει τη δυνατότη-
τα επιστροφής της νοσηλείας 
των ασθενών στο σπίτι τους 
καιαυτό συνδέεται με μεγάλη 
ικανοποίηση των ασθενών σε 
συνδυασμό με αποτελεσματι-
κή θεραπεία».

«Τα κυριότερα αίτια που 
ευνοούν σήμερα την επιστρο-
φή της ιατρικής στο σπίτι του 
πάσχοντα είναι η δυνατότητα 

παρακολούθησης φυσιολογι-
κών παραμέτρωντου ασθενούς 
από τον ιατρό (monitoring) 
μέσω της σύγχρονης ψηφι-
ακής τεχνολογίας ενώ εκεί-
νος βρίσκεται στο σπίτι του 
(mobile technology), η αύξηση 
των ηλικιωμένων στον γενικό 
πληθυσμό γεγονός που συν-
δέεται με προβλήματα κινητι-
κότητας και πολλαπλή νοση-
ρότητα, το αυξημένο κόστος 
φροντίδας στο νοσοκομείο σε 
σχέση με τη νοσηλεία στο σπί-
τι, η δυνατότητα χορήγησης 
ενδοφλέβιας χρόνιας θεραπεί-
ας στο σπίτι σε σοβαρά περι-
στατικά (πχ αντλίες έγχυσης 
ενδοφλεβίως χορηγούμενων 
φαρμάκων) και η δυνατότητα 
εκτέλεσης διαγνωστικών εξε-
τάσεων στο σπίτι μέσω μικρού 
μεγέθους φορητών συσκευ-
ών» σημείωσε ο κ. Δρίτσας.

Αποτελεί η επίσκεψη 
κατ’ οίκον ένα οικονομικό-
τερο μοντέλο υγείας;

Ο Μάρκος Ολλανδέζος, 
ως οικονομολόγος Υγείας, 
επισήμανε ότι πέρα από τη 
συστηματική δουλειά που ήδη 
δημοσιεύεται σε συνέδρια και 
επιστημονικά περιοδικά, από 
την τεράστια βάση δεδομένων 
των SOS ΙΑΤΡΩΝ, μπορούν 
να εξαχθούν χρήσιμα συμπε-
ράσματα για τη νοσηρότητα 
στην πόλη τα οποία και θα 
μπορούσε να «εκμεταλλευθεί» 
η Πολιτεία.  Σύμφωνα με 
τον κ. Ολλανδέζο, «η οικονο-
μική/κοινωνική κρίση και οι 
μνημονιακές πολιτικές στην 
υγεία έστρεψαν το ενδιαφέ-
ρον της δημόσιας συζήτησης 
στη δημοσιονομική προσαρ-
μογή (περιστολή των δαπα-
νών). Αυτό δεν είναι απαραί-
τητα κακό, αφού υποχρεώνει 
στην εξεύρεση λύσεων με τη 
μέγιστη δυνατή αποδοτικό-
τητα, έχοντας πλέον περιο-
ρισμένους πόρους.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προβλη-
ματισμένο ρωτάει τους 
«ΙΑΤΡΟΥΣ SOS».

1) Τα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται αξιοποι-
ούνται επιστημονικά και 
στατιστικά;

2) Θεωρείται από την 
πολιτεία το έργο σας κοι-
νωνικό και πως τεκμηρι-
ώνεται;

25 Χρόνια SOS ΙΑΤΡΟΙ
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ΕΜΒΟΛΙΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ: 
ΟΥΤΟΠΙΑ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Σ
οβαρές παρε-
νέργειες, ακό-
μα και περι-
στατικά θνη-
σ ι μ ό τ η τ α ς 
έχουν κατα-

γραφεί από το 2006 μέχρι 
σήμερα σχετικά με διάφο-
ρα εμβόλια, πρόληψης καρ-
κίνου της μήτρας η της γρί-
πης, που χορηγούν σε μικρά 
παιδιά άλλα ακόμα και εγκυ-
μονούσες γυναίκες.

Αν και τα περισσότερα 
μέχρι τώρα έχουν κριθεί κατάλ-
ληλα ( έχουν υπάρξει βεβαίως 
και αποσύρσεις) καθώς υποτί-
θεται τα πλεονεκτήματα είναι 
περισσότερα από τα μειονε-
κτήματα, υπάρχουν μεμονω-
μένα περιστατικά που αντι-
μετώπισαν πρόβλημα στην 
υγεία τους, κρίσεις επιληψί-
ας η ακόμα το πλήρωσαν και 
με την ίδια τους τη ζωή.Είναι 
ένα ζήτημα που θα έπρεπε να 
μας προβληματίσει ουσιαστικά 
καθώς πρόκειται για φάρμα-
κα που βάζουμε στον οργανι-
σμό μας χωρίς να γνωρίζου-
με ακριβώς τι περιέχουν άλλα 
και τις σοβαρές τους επιπτώ-
σεις στην υγεία. 

Εμβόλιο κατά  
της γρίπης. 

Έρευνα για ενδομήτριο 
θάνατο εμβρύων από παρε-
νέργεια εμβολίου

Σοβαρές παρενέργειες 
καταγράφηκαν στην Ελλάδα 
από τη χρήση εμβολίου, ενώ 
ακόμη εξετάζονται περιστα-
τικά ενδομήτριων θανάτων. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 
ΝΕΤ, ο ενδομήτριος θάνατος 
δυο εμβρύων, στον όγδοο και 
στον πέμπτο μήνα της κύη-
σης, σημειώθηκε 15 μέρες 
μετά τον εμβολιασμό.

Μέσα σε 2.122 δόσεις που 
χορηγηθήκαν σε εγκύους, κοι-
νοποιήθηκαν στον ΕΟΦ επτά 
αναφορές πιθανών παρενερ-
γειών σε εγκυμονούσες, μετα-
ξύ αυτών τα δυο πολύ σοβα-
ρά περιστατικά αφορούσαν τα 
ίδια τα έμβρυα.Στις 360.000 
δόσεις του πανδημικού εμβο-
λίου ο ΕΟΦ επιβεβαίωσε 41 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες που σχετίζονταν με καρ-
διαγγειακές, νευρολογικές και 
αναπνευστικές διαταραχές 
ενώ άλλοι εμφάνισαν επιπλο-
κές στο ανοσοποιητικό τους 
σύστημα η λοιμώξεις. 

Το εμβόλιο της γρίπης μπο-
ρεί να προκάλεσε τον θάνατο 

δίχρονου κοριτσιού, που βρέ-
θηκε νεκρό στην Αυστραλία 
μέσα στην κούνια του, μία 
μόλις μέρα μετά τον εμβολια-
σμό. Η δίχρονη Άσλι Επάπα-
ρα εμβολιάστηκε στις 8 Απρι-
λίου του 2010 και, σύμφωνα 
με τον πατέρα της Ντέιβιντ, 
η μικρούλα, προ του εμβολι-
ασμού της, ήταν ένα απόλυ-
τα υγιές παιδί. Οι υγειονομι-
κές Αρχές της χώρας πάντως, 
απαγόρεψαν τον εμβολιασμό 
όλων των παιδιών ηλικίας 
κάτω των πέντε ετών.

Πολλά παιδιά που εμβολι-
άστηκαν με το συγκεκριμένο 
εμβόλιο στη Δυτική Αυστρα-
λία και την Κουινσλάνδη, εισή-
χθησαν με υψηλό πυρετό, σπα-
σμούς και εμετό, στα τμήματα 
αντιμετώπισης εκτάκτων περι-
στατικών των νοσοκομείων. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε τις 
υγειονομικές αρχές να ξεκι-
νήσουν έρευνες, για να δια-
πιστωθεί αν το εμβόλιο είναι 
όντως επικίνδυνο ή αν επρό-
κειτο για χαλασμένη παρτίδα.

Πάντως, ο αρχίατρος της 
χώρας, καθηγητής Τζιμ Μπί-
σοπ, παραδέχθηκε ότι το νέο 
εμβόλιο δεν πέρασε από όλα τα 
απαραίτητα κλινικά τεστ προ 
της χορήγησής του. Όσον αφο-
ρά τον θάνατο της δίχρονης 
Άσλι, ο κ. Μπίσοπ αρνήθηκε 
να σχολιάσει το συμβάν, λέγο-
ντας ότι τα αίτια του θανάτου 

του παιδιού δεν έχουν ακόμα 
εξακριβωθεί και θα περιμένει 
την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, «τα 
μέχρι σήμερα στοιχεία δεν 
είναι επαρκή για την εξαγω-
γή κάποιου συμπεράσματος 
και βρίσκεται σε εξέλιξη η 
περαιτέρω διερεύνησή των 
περιστατικών αυτών».

Τα περιστατικά σοβαρών 
παρενεργειών κατανέμονται 
ως εξής:
-3 περιστατικά με καρδιαγ-
γειακές διαταραχές (στηθάγ-
χη, έκτοπες συστολές, αύξη-
ση αρτηριακής πίεσης),
-1 περιστατικό με διατα-
ραχή του γαστρεντερικού 
(έμετος),
-5 περιστατικά με γενι-
κές διαταραχές και δια-
ταραχές στο σημείο της 
ένεσης (πυρετός, αστάθεια 
στη βάδιση, ερεθισμός στο 
σημείο ένεσης), 
-2 περιστατικά με διατα-
ραχές του ανοσοποιητι-
κού (αλλεργική αντίδρα-
ση, ερεθισμός γλώσσας, 
οίδημα στα χείλη, κνησμός 
παλαμών, εξάνθημα ποδιών, 
πομφός), 
-2 περιστατικά με λοιμώ-
ξεις (συμπτώματα γρίπης, 
έρπης ζωστήρα), 
-1 περιστατικό με μεταβο-
λική διαταραχή (επιδείνωση 

διαβήτη), 
-6 περιστατικά με διαταρα-
χές από το νευρικό σύστη-
μα (λιποθυμία, αιμωδίες 
άκρων, ζάλη, τάση για λιπο-
θυμία, νευρίτιδα, έκπτωση 
εν τω βάθη αισθητικότητας, 
μείωση τενόντων αντανα-
κλαστικών, αδυναμία κάτω 
άκρων, θάμβος όρασης, κεφα-
λαλγία τύπου ημικρανίας, καυ-
σαλγία, εγκεφαλίτιδα), 
-4 περιστατικά με διατα-
ραχές του αναπνευστικού 
συστήματος (δύσπνοια, 
βήχας, λοίμωξη κατώτε-
ρου αναπνευστικού, παρα-
γωγικός βήχας, επιδείνω-
ση καμπύλης ροής-όγκου).

Όργανα που επηρεάζο-
νται από τα στοιχεία
• Εγκέφαλος Μόλυβδος, 
υδράργυρος, μαγγάνιο, 
αλουμίνιο
• Θυρεοειδής Κοβάλτιο, 
ιώδιο, σελήνιο Καρδιά 
Ασβέστιο, μαγνήσιο, νικέλιο
• Αναπνευστικές Οδοί Αρσε-
νικό, κάδμιο, νικέλιο, χρώ-
μιο
• Ήπαρ (σηκώτι) Σελήνιο, 
νικέλιο, χρώμιο, αρσενικό
• Νεφροί Υδράργυρος, κάδ-
μιο, αρσενικό
• Λίπος Κάδμιο
• Οστά Κάδμιο, μόλυβδος, 
υδράργυρος

Χαρακτηριστικά τα βαρέα 

μέταλλα επηρεάζουν τα ενερ-
γειακά επίπεδα προκαλώντας 
διαβήτη, μεταβολικές διατα-
ραχές και νευροδιαβιβαστική 
κόπωση, επηρεάζουν τις ανα-
πνευστικές, καρδιακές, ηπα-
τικές και ανοσολογικές λει-
τουργίες επιδεινώνοντας τα 
αυτοάνοσα νοσήματα αλλά 
και την αναπαραγωγική λει-
τουργία. Έχουν βρεθεί ότι επη-
ρεάζουν σε σημαντικό βαθμό 
τη νοητική και συναισθημα-
τική λειτουργία, ενώ μάλιστα 
έχει σχετιστεί με επιδείνωση 
συμπτωμάτων σε διαταραχές 
του φάσματος του αυτισμού.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, 
από τις 16/11/2009 μέχρι την 
Κυριακή 13/12/09 ειχαν χορη-
γηθει 302.402 δόσεις εμβολί-
ων (σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΚΕΕΛΠΝΟ,στο διάστη-
μα αυτό οι αναφορές ανεπι-
θύμητων ενεργειών ανέρχο-
νται σε 781 εκ των οποίων οι 
141 προέρχονται από επαγ-
γελματίες υγείας και οι 640 
από πολίτες. 

Από τις 5/12/2009 έως 
13/12/2009 κατεγράφησαν 
συνολικά 72 αναφορές περι-
στατικών από επαγγελματίες 
υγείας από τις οποίες οι δέκα 
δηλώθηκαν ως σοβαρές και 
σε αυτές περιγράφονται ανε-
πιθύμητα συμβάντα, τα οποία 
ομαδοποιούνται ως εξής: 
4 περιστατικά με γενικά 
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συμπτώματα
4 περιστατικά νευρολογι-
κών διαταραχών
2 περιστατικά με αλλεργι-
κές εκδηλώσεις
1 περιστατικό με συμπτώ-
ματα από γαστρεντερικό 
σύστημα
1 περιστατικό με ηλεκτρο-
λυτικές διαταραχές
1 περιστατικό με συμπτώ-
ματα από το αναπνευστι-
κό σύστημα και το αιμο-
ποιητικό 

Εμβόλιο πρόληψης 
καρκίνου της μήτρας 

Σοκ είχε προκαλέσει και ο 
θάνατος ενός 14χρονου κορι-
τσιού από τη Βρετανία όταν 
απεβίωσε αμέσως μετά τον 
εμβολιασμό κατά του καρκί-
νου της μήτρας, στο σχολείο 
της. Το εμβόλιο που χορη-
γήθηκε ήταν το Cervarix.Το 
Gardasil παρουσίασε παρενέρ-
γειες και σε εθελόντριες που 
έτυχε να γεννήσουν έπειτα 
από τον εμβολιασμό τους με 
το εν λόγω σκεύασμα. Τα παι-
διά αυτά παρουσίασαν γενε-
τικές ανωμαλίες. Σύμφωνα με 
τo VAERS, το Gardasil μεταξύ 
των παρενεργειών προκαλεί 
και οστεοπόρωση στα μικρά 

παιδιά λόγω και του αλουμι-
νίου που περιέχει.

Στην Ελλάδα χρησιμοποι-
ούνται δυο εμβόλια πρόληψης, 
το «Gardasil» και το «Cervarix». 
Στο διάστημα της κυκλοφορί-
ας των συγκεκριμένων εμβο-
λίων, έχουν καταγραφεί 17 
θάνατοι ανηλίκων παγκοσμί-
ως, οι οποίοι όμως κατόπιν 
επιστημονικών μελετών απο-
δόθηκαν σε άλλα προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζαν τα 
εν λόγο άτομα.

Ένα ακόμα περιστατικό 
έρχεται να προστεθεί στα 
υπόλοιπα. Συγκεκριμένα, Ο 
κ. Jean-Christophe Coubris, 
δικηγόρος υπεράσπισης για 
την Marie-Oceane,μια έφηβη 
που είχε παρενέργειες από το 
εμβόλιο, έχει ασκήσει κατη-
γορίες με τη γαλλική εισαγ-
γελία της Bobigny, στα περί-
χωρα του Παρισιού, έναντι 
τόσο της Laboratoire Sanofi 
Pasteur MSD και της γαλλικής 
αρχής Agence Nationale du 
Φάρμακο (ANSM), το γαλλικό 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, 
για παράβαση της πρόδηλης 
καθήκον τους να διασφαλί-
σουν την ασφάλεια και για 
την περιφρόνηση των προ-
φύλαξης και της πρόληψης.

Μόλις πριν από λίγους 
μήνες, λόγω των εκατοντά-
δων ανεπιθύμητων ενεργει-
ών από το εμβόλιο κατά του 
καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας στην Ιαπωνία και τις 
παρενέργειες/βλάβες που προ-
κάλεσε και την αναπηρία σε 
πολλούς εφήβους η χορήγη-
ση του Cervarix και Gardasil 
HPV σε ενέσιμα εμβόλια. Τον 
Ιούλιο του 2013, το Ιαπωνι-
κό υπουργείο Υγείας εξέδωσε 
ανακοίνωση σε εθνικό επίπε-
δο ότι ο εμβολιασμός για τον 
καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας δεν θα πρέπει πλέον 
να συνιστάται στην Ιαπωνία. 
Ιάπωνες έφηβοι που έλαβαν 
τα εμβόλια είναι τώρα σε ανα-
πηρικά καροτσάκια με βλάβες 
στον εγκέφαλο και το νωτι-
αίο μυελό. 

Επισημαίνεται ότι στην 
πρώτη καταχώρηση του ΕΟΦ 
στις 29 Σεπτεμβριου του 2009, 
καθ’ όλο το διάστημα της 
κυκλοφορίας των δυο αυτών 
εμβολίων, είχαν σημειωθεί 17 
θάνατοι ανηλίκων παγκοσμί-
ως, οι οποίοι όμως κατόπιν 
επιστημονικών μελετών απο-
δόθηκαν σε άλλα προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζαν τα 
εν λόγο άτομα. «Οι πιο συχνές 

παρενέργειες που έχουν τα 
δυο αυτά εμβόλια είναι ναυτία 
και ζαλάδα. Υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να προκληθήκαν 
παρενέργειες εάν η διαδικα-
σία του εμβολιασμού δεν έγι-
νε σωστά». 

O ΕΟΦ είχε προβεί στην 
εξής ανακοίνωση για το εμβό-
λιο Gardasil :

Ανακοίνωση του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (ΕΜΕΑ) σχετικά με 
την ασφάλεια του Gardasil

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει λάβει 
αναφορές θανάτων σε γυναί-
κες που είχαν προηγουμένως 
λάβει Gardasil, συμπεριλαμ-
βανομένων και δύο αναφορών 
που αφορούσαν αιφνίδιο και 
απροσδόκητο θάνατο δυο νεα-
ρών γυναικών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.). Το Gardasil είναι 
ένα εμβόλιο που έχει εγκριθεί 
στην Ε.Ε. για την προφύλα-
ξη από τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας και άλλων 
ασθενειών που προκαλούνται 
από τους τύπους 6, 11, 16 και 
18 του Iού των Ανθρώπινων 
Θηλωμάτων (HPV). Εκτιμάται 
ότι περίπου 1.5 εκατομμύρια 
ασθενείς έχουν εμβολιαστεί 
με το συγκεκριμένο εμβόλιο 
για τον HPV στην Ευρώπη.

Τα δύο Ευρωπαϊκά περιστα-
τικά αναφέρθηκαν στα πλαίσια 
της διαρκούς παρακολούθησης 
της ασφάλειας των φαρμάκων. 
Ένα από τα περιστατικά εμφανί-
σθηκε στην Αυστρία και το άλλο 
στη Γερμανία. Και στις δυο περι-
πτώσεις, η αιτία του θανάτου δεν 
ήταν δυνατόν να προσδιορι-
στεί. Δεν κατέστη δυνατή η 
αιτιολογική συσχέτιση μετα-
ξύ των θανάτων των δυο νεα-
ρών γυναικών και της χορή-
γησης του Gardasil.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
σήμερα δεδομένα, η Επιτροπή 
για τα Φάρμακα Ανθρώπινης 
Χρήσης του ΕΜΕΑ (CHMP), 
έχει την άποψη ότι τα οφέλη του 
Gardasil συνεχίζουν να υπερέ-
χουν των κινδύνων και πως 
δεν απαιτούνται αλλαγές στις 
συνταγογραφικές πληροφορί-
ες του προϊόντος.

Ο ΕΜΕΑ θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί στενά την ασφά-
λεια του Gardasil και εφόσον 
προκύψουν νέα δεδομένα που 
επηρεάζουν τη σχέση οφέλους-
κινδύνου του Gardasil, θα προ-
βεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώσεις:
1.Οι εγκεκριμένες ενδείξεις 

για το Gardasil στην ΕΕ είναι: 
«Το Gardasil είναι ένα εμβόλιο 
για την προφύλαξη από την 
υψηλού βαθμού δυσπλασία 
του τραχήλου της μήτρας (CIN 
2/3), το καρκίνωμα του τραχή-
λου της μήτρας, τις υψηλού 
βαθμού δυσπλαστικές βλάβες 
του αιδοίου (VIN 2/3) και τις 
ακροχορδόνες των έξω γεννη-
τικών οργάνων (οξυτενές κον-
δύλωμα) που συνήθως σχετί-
ζονται με τους τύπους 6, 11, 
16 και 18 του Ιού των Ανθρώ-
πινων Θηλωμάτων (HPV). Η 
ένδειξη χορήγησης βασίζεται 
στην αποδεδειγμένη αποτελεσμα-
τικότητα του Gardasil σε ενήλι-
κες γυναίκες ηλικίας 16 έως 
26 ετών και στην αποδεδειγ-
μένη ανοσογονικότητα του 
Gardasil σε παιδιά και εφή-
βους ηλικίας 9 έως 15 ετών. 
H αποτελεσματική προστασία 
δεν έχει αξιολογηθεί σε άντρες. 
Η χρήση του Gardasil πρέπει 
να είναι εναρμονισμένη με τις 
επίσημες συστάσεις». 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είχε καταθέσει 
αγωγή στις 12 Νοεμβρίου 2015 
στο σωματείο με την επωνυ-
μία Ένωση Ελευθεροεπαγγελ-
ματιών Παιδιάτρων Αττικής 
με αφορμή ένα δημοσίευμα 
στην εφημερίδα μας για το 
εμβόλιο Gardasil. Με βάση αυτό 
εκφράσαμε τον προβληματισμό 
μας για την περιεκτικότητα του 
σε αλουμίνιο, η αλλιώς αργίλιο 
(επικίνδυνη νευροτιξίνη που 
αποθηκεύεται στο σώμα και 
επιδρά αθροιστικά στον εγκέ-
φαλο με φόβο να προκαλέσει 
σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες. 
Επίσης παραθέσαμε δε και το 
γεγονός ότι το VOIXX, ΕΝΑ 
ΑΛΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Της MERC 
ιδίας εταιρίας με το Gardasil, 
ενώ πήρε έγκριση από την FDA 
αποδεδείχθηκε ότι συνδεόταν 
με 27.758 θανάτους λόγο καρ-
διακών επεισοδίων. 

Το 2016 ο ΕΟΦ εξέτασε τα 
διαθέσιμα δεδομένα για δυο 
περιστατικά επιληπτικών επει-
σοδίων με επαναλαμβανόμε-
νες και παρατεταμένες κρίσεις 
και απώλεια συνείδησης που 
αναφέρθηκαν για δυο κορί-
τσια, τα οποία εμβολιάστη-
καν με το εμβόλιο κατά του 
καρκίνου της μήτρας Gardasil 
στη Ισπανία.Με βάση τα έως 
τώρα δεδομένα, η Επιτροπή 
για τα Φάρμακα Ανθρώπινης 
Χρήσης (CHMP) του ΕΜΕΑ 
συμπέρανε ότι τα περιστα-
τικά είναι απίθανο να σχετί-
ζονται με τον εμβολιασμό με 
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Gardasil και ότι τα οφέλη του 
Gardasil συνεχίζουν να υπερ-
τερούν έναντι των κινδύνων 
του.  Ως εκ τούτου η Επιτρο-
πή συνιστά να συνεχισθεί ο 
εμβολιασμός με Gardasil στα 
Κράτη Μέλη σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα εμβολια-
σμών. Και τα δύο κορίτσια 
εμβολιάστηκαν με την ίδια 
παρτίδα Gardasil, ασθένη-
σαν αμέσως μετά τον εμβολι-
ασμό και τώρα βελτιώνονται. 
Μετά τα δύο περιστατικά, 
οι ισπανικές υγειονομικές 
αρχές διέκοψαν τον εμβολια-
σμό με την εν λόγω παρτίδα 
του Gardasil ως προληπτικό 
μέτρο στις 9 Φεβρουαρίου 
2009. Οι ιταλικές αρχές μετά 
τα ως άνω σταμάτησαν επί-
σης τον εμβολιασμό με αυτή 
την παρτίδα. Η διανομή ολό-
κληρης της παρτίδας διεκόπη 
στις 10 Φεβρουαρίου 2009.

Τονίζεται ότι η εταιρία 
MERC υπολογίζεται ότι εισέ-
πραξε περίπου 3 δις ευρώα 
πό τις πωλήσεις του φαρμά-
κου την περίοδο που αντι-
μετώπιζε σοβαρά οικονο-
μικά προβλήματα λόγω της 
απόσυρσης του επικερδούς 
VOIXX. 

Μολυσμένες παρτίδες 

Χιλιάδες δόσεις ενός 
εμβολίου μηνιγγίτιδας C 
για βρέφη έχουν αποσυρθεί 
καθώς υπάρχουν φόβοι ότι 
έχουν μολυνθεί από βακτή-
ρια δηλητηρίασης αίματος. 
Περισσότερα από 20.000 
φιαλίδια του εμβολίου που 
διανέμονται στις χειρουρ-
γικές επεμβάσεις της GP σε 
όλη τη χώρα έχουν ανακλη-
θεί αφού τα δείγματα ήταν 
θετικά για τα βακτηρίδια 
Staphylococcus aureus.

Θεωρείται ότι άλλες 
40.000 δόσεις θα μπορού-
σαν να μολυνθούν από τη 
λοίμωξη που αναπτύχθηκε 
στο νοσοκομείο, αλλά δεν 
είχαν ακόμη αποσταλεί σε 
κλινικές εμβολιασμού όταν 
οι υπάλληλοι είχαν ειδοποι-
ηθεί για το πρόβλημα. Ο ρυθ-
μιστικός οργανισμός για τα 
φάρμακα και τα προϊόντα 
υγείας (MHRA) εξέφρασε την 
πεποίθηση δεν ότι υπάρχουν 
παιδιά σε κίνδυνο και υπο-
γράμμισε ότι οι δόσεις είχαν 
χρησιμοποιηθεί καθαρά ως 
προληπτικό μέτρο.

Το σκεύασαμα για τον 
εμβολιασμό, που παράγεται 

από την ελβετική φαρμακευ-
τική εταιρία Novartis, προ-
σφέρεται σε όλα τα βρέφη 
τεσσάρων μηνών και είναι 
διαθέσιμη στη Βρετανία από 
τον Ιανουάριο.

Η παθολόγος Αλεξάν-
δρα Ευθυμιάδου-Γρίβα, γνω-
στή για τη δράση της στο 
αντιεμβολιαστικό κίνημα, 
σε άρθρο της μεταξύ άλλον 
αναφέρει ότι :

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

“ Ήπιες (συνήθως) - 
Σοβαρές (έστω, σπανίως) 
- Πολύ σοβαρές (έστω, 
σπανιότατα)

Αυτό που ορίζεται (απο-
λύτως αντι-επιστημολογικά) 
ως διεθνώς «κυρίαρχη και 
επίσημη επιστημονική άπο-
ψη για τα εμβόλια» (και όχι 
μόνο) (!) ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ 
από τους κάθε είδους «Συλλό-
γους», «Ενώσεις», «Εταιρείες» 
κ.λπ. (οι οποίες συγκροτού-
νται σε επαγγελματική βάση 
και εκλέγουν τις διοικήσεις 
τους με κομματικά ψηφο-
δέλτια). ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ από 
Ινστιτούτα σε χώρες-πρωτα-
γωνιστές στη διεθνή σκηνή, 

τα οποία έχουν ισχυρή χρη-
ματοδότηση και πολυάνθρω-
πη στελέχωση με ειδικούς 
επιστήμονες-ερευνητές (οι 
οποίοι επιλέγονται με βάση 
τα προσόντα τους και όχι 
την κομματική τους ταυτό-
τητα): Ινστιτούτα τα οποία 
έχουν διεθνή απήχηση και 
αποτελούν πηγή πληροφόρη-
σης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το σημαντικότερο από 
αυτά τα Ινστιτούτα είναι το 
«Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων» (γνωστό με 
ως CDC), το κορυφαίο εθνικό 
ινστιτούτο δημόσιας υγείας 
των ΗΠΑ: μια πολυεπίπε-
δη ομοσπονδιακή υπηρεσία 
του αμερικανικού Υπουργεί-
ου Υγείας, που έχει την έδρα 
του κοντά στην Ατλάντα της 
Τζόρτζια, παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στη διαμόρφω-
ση των πολιτικών υγείας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και αποτελεί κέντρο διά-
χυσης της πληροφόρησης 
σε θέματα ασθενειών σε όλο 
τον κόσμο.

H ενημέρωση από το 
αμερικανικό «Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοση-
μάτων» (CDC), σχετικά 

με τις «παρενέργειες των 
εμβολίων», προσφέρεται 
σε όλο τον κόσμο, εκτός 
της Ελλάδας ίσως, όπως 
προκύπτει από το γεγονός ότι 
δεν καταχωρείται ολόκληρη 
και ως έχει σε καμιά ιστο-
σελίδα των Επιστημονικών 
Συλλόγων, Εταιρειών, κ.λπ. 
στην «καθ’ ημάς ανατολή», 
προφανώς είτε από λόγους 
άγνοιας είτε από λόγους ιδι-
οτέλειας.”

Ο καθένας λοιπόν μπορεί 
να καταλήξει στα δικά του 
συμπεράσματα και να πάρει 
τις δικές του αποφάσεις σχετι-
κά με τον εμβολιασμό. Σίγουρα 
θα πρέπει να υπάρξει αυστη-
ρότερος έλεγχος γιατί απ’ ότι 
φαίνεται υπάρχουν καταγε-
γραμμένα περιστατικά που 
δεν γίνεται να περάσουν απα-
ρατήρητα. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεν ανή-
κει στο «αντιεμβολιαστικό 
κίνημα», αλλά πιστεύει ότι 
εάν ένα εμβόλιο δεν είναι 
επιστημονικά (κλινικά και 
επιδημιολογικά) τεκμηρι-
ωμένο τότε δεν πρέπει να 
χορηγείται ιδιαίτερα στα 
παιδιά αλλά και σε ευπα-
θείς ομάδες πληθυσμού. 
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Συναγερμός έχει σημάνει στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ και στη Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Υγείας, μετά 

τη ραγδαία αύξηση των θανάτων εξαι-
τίας επιπλοκών του ιού της γρίπης.

Σύμφωνα με τα τελευταία επιδη-
μιολογικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
καταγράφηκαν 12 θάνατοι μέσα σε 
μία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνο-
λικό αριθμό σε 18, μέχρι τις 27 Ιανου-
αρίου 2019.

Πρόκειται για 14 άνδρες και 4 
γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 25 
έως 90 έτη και μέση ηλικία τα 65,1 έτη 
και διάμεση 66 έτη. Όλα τα κρούσμα-
τα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α 
και πιο συγκεκριμένα, το 92,3% στον 
υπότυπο Α (Η1Ν1). Επίσης, ανήκαν 
σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την οποία συστήνεται εμβολια-
σμός για την εποχική γρίπη.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 20 
Ιανουαρίου, οι θάνατοι ανέρχονταν 
σε 6, ενώ σε ΜΕΘ είχαν νοσηλευτεί 
64 άτομα, από την αρχή της περιό-
δου της εποχικής γρίπης.

Αυξήθηκαν τα κρούσματα  
σε παιδιά

Την τελευταία εβδομάδα, αυξήθη-
καν οι επισκέψεις σε γιατρό ασθενών 
με συμπτώματα γρίπης και κυρίως στις 
ηλικιακές ομάδες 0-4 και 5-14 ετών.

Τα σοβαρά κρούσματα γρίπης που 
έχουν καταγραφεί στη χώρα μας ανέρ-
χονται σε 117, εκ των οποίων τα 112 
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. Πρόκειται για 65 άνδρες 
και 47 γυναίκες, εκ των οποίων εμβο-
λιασμένοι ήταν μόνο οι 20 (18%).

Σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας
Λόγω της έξαρσης της γρίπης, 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο 
υπουργείο Υγείας, το μεσημέρι της 
Πέμπτης (31/01/2019), υπό τον Γενι-
κό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάν-
νη Μπασκόζο, με τη συμμετοχή ομά-
δας επιστημόνων από το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
με επικεφαλής τον πρόεδρο Θεόφιλο 
Ρόζενμπεργκ και εμπειρογνωμόνων 
από αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοι-
χεία, μεγαλύτερο ποσοστό του πλη-
θυσμού έχει εμβολιαστεί φέτος με το 
αντιγριπικό εμβόλιο σε σχέση με προ-
ηγούμενες χρονιές. Τονίστηκε ότι το 
εμβόλιο καλύπτει τα κυκλοφορούντα 
στελέχη του ιού της γρίπης.

Η σύσκεψη κατέληξε στην ανάγκη 
εφαρμογής των ακόλουθων μέτρων:

- Άτομα που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα, 
ηλικία άνω των 60 ετών κ.τ.λ.) θα πρέ-
πει να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα, 
παρότι η συνιστώμενη περίοδος για 
τον εμβολιασμό είναι το φθινόπωρο 
κάθε έτους. Ο αντιγριπικός εμβολι-
ασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

- Απαιτείται άμεση αναζήτηση 
ιατρικής εκτίμησης και έγκαιρης χορή-
γησης αντιικών, σύμφωνα με τις συστά-
σεις του γιατρού, α) σε ασθενείς που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού και εμφανίζουν συμπτώματα 
γρίπης και β) σε ασθενείς με σοβαρά 
συμπτώματα γρίπης.

- Είναι απαραίτητη η αυστηρή 
τήρηση των κανόνων υγιεινής, η 
κάλυψη του βήχα και του φτερνίσμα-
τος με χαρτομάντηλο, το σχολαστικό 
πλύσιμο των χεριών (ιδιαίτερα μετά 
από επαφή με ασθενείς), η αποφυγή 
συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πλήρης 
ανάρρωση των ασθενών μέχρι την 
επάνοδο στις συνήθεις δραστηριό-
τητές τους.

Η επιδημιολογική και εργαστηρι-
ακή επιτήρηση της γρίπης συνεχίζο-
νται από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τα εξει-
δικευμένα εργαστήρια της χώρας. Η 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 
βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους 
τους αρμόδιους φορείς για την αντι-
μετώπιση της αυξημένης νοσηρότη-
τας και των νοσηλευτικών αναγκών.

Ποια είναι τα συμπτώματα
Η γρίπη είναι μια οξεία νόσος του 

αναπνευστικού συστήματος που προ-
καλείται από τους ιούς της γρίπης. 
Υπάρχουν τρεις τύποι ιών γρίπης, οι 
A, B και C. Οι ιοί τύπου Α ή Β απο-
τελούν τα κύρια αίτια γρίπης στον 
άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις γρίπης 
από ιούς τύπου C είναι πολύ σπάνιες.

Τα συμπτώματα της γρίπης συνή-
θως ξεκινούν απότομα και περιλαμ-
βάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των 
μυών και των αρθρώσεων, πονοκέ-
φαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, 
πονόλαιμο, βήχα (συνήθως ξηρό). 
Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν 
συμπτώματα από το γαστρεντερικό, 

όπως ναυτία, εμέτους, διάρροια, ενώ 
στους ενήλικες τα συμπτώματα αυτά 
είναι σπάνια.

Πόσο διαρκούν συνήθως;
Τα συμπτώματα αρχίζουν 1–4 

ημέρες μετά την προσβολή από τον 
ιό και διαρκούν 2–7 ημέρες, ο βήχας 
όμως μπορεί να επιμένει για αρκετό 
χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν κάποια συμπτώμα-
τα που πρέπει να με ανησυχήσουν;

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα 
που όταν εμφανιστούν στα παιδιά 
θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε 
με τον γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώ-
ματα είναι:
• υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός 
• γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην 
αναπνοή 
• κυάνωση 
• άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής 
• μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία 
• διέγερση ή σπασμοί 
• επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδεί-
νωση του βήχα ύστερα από βελτίωση 
των συμπτωμάτων της γρίπης καθώς 
και ενδεχόμενη επιδείνωση υποκεί-
μενου χρόνιου νοσήματος (καρδιολο-
γικού, αναπνευστικού, διαβήτη κλπ.)

Όσον αφορά τους ενήλικες, τα 
συμπτώματα για τα οποία θα πρέπει 
άμεσα να συμβουλευτείτε τον γιατρό 
σας είναι:
• υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός 
• δύσπνοια 
• πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος 
• λιποθυμικά επεισόδια 
• σύγχυση 
• πολλοί ή παρατεινόμενοι έμετοι

31/1/2019

Δυστυχώς συνεχώς  
το ΠΑΚΟΕ επιβεβαιώνεται
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Συνέντευξη παραχώρη-
σε ο Διευθυντής του 
Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ 

και γενικός γραμματέας του 
ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., Μύρωνας 
Φασουλάκης, στο ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
σχετικά με τα καρδιαγγεια-
κά νοσήματα.

1) Πόσα αγγειακά και καρ-
διαγγειακά προβλήματα έχετε 
αντιμετωπίσει την τελευταία 
διετία και πόσα την προη-
γούμενη, υπάρχει διαφορά 
ή είναι τα ίδια ; 

-Την τελευταία διετία 
περί τα 1.200 περιστατικά, 
δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά 
με την προηγούμενη διετία.

2) Οι αιφνίδιοι θάνατοι 
γνωρίζετε σε τι ποσοστό οφεί-
λονται σε εγκεφαλικά η σε 
αγγειοκαρδιαγγειακά προ-
βλήματα;

-Τα εγκεφαλικά επεισό-
δια συμπεριλαμβάνονται στα 
καρδιαγγειακά επεισόδια. Οι 
αιφνίδιοι θάνατοι αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου στις 
βιομηχανικά ανεπτυγμένες 
χώρες, με ετήσιο ποσοστό που 

υπολογίζεται γύρο στους 1-2 
θανάτους ανά .1000 κατοί-
κους κάθε χρόνο. 

3) Τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα θεωρούνται δεύ-
τερα μετά τον καρκίνο σε 

θνησιμότητα στην Ελλάδα, 
πιστεύετε οι παράγοντες 
που οφείλεται η θνησιμό-
τητα είναι το περιβάλλον, η 
διατροφή η διαβίωση των 
ανθρώπων, είναι η κατάθλι-

ψη; Ποιες παραμέτρους βάζε-
τε εσείς σε προτεραιότητα;

- Α) Διατροφή, Παχυ-
σαρκία, ΣΔ, Αθηρωμάτωση 

 Β) Μόλυνση Περιβάλλο-
ντος, Ατμοσφαιρική Ρύπανση

 Γ) Κάπνισμα
 Δ) Στρές
 4) H αγγειοχειρουργική 

έχει αναπτυχτεί στην Ελλάδα 
σε σχέση με άλλες ευρωπα-
ϊκές χωρες διεθνώς ;

-Η αγγειοχειρουργι-
κή στην Ελλάδα βρίσκε-
ται σε πολύ καλό επίπεδο. 
Όμως τα υπέρεξειδικευμένα 
κέντρα Ευρώπης και Αμερι-
κής πάντα υπερέχουν. 

5) Η νοσηρότητα και η 
θνησιμότητα στα αγγειο-
χειρουργικά προβλήματα 
τα τελευταία πέντε χρόνια 
έχουν αυξηθεί και αν ναι 
για ποιους λόγους; 

- Η επίπτωση των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων 
έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια και αναμένεται να 
αυξηθεί ακόμα περισσό-
τερο τα επόμενα. 

Παρόλα αυτά η θνησιμό-
τητα φαίνεται να έχει μει-
ωθεί. Αυτό μάλλον οφείλε-
ται στην καλύτερη ιατρική 
διαχείριση των συμβάντων 
αυτών. 

Συνέντευξη του Διευθυντή  
του Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ 

Ένα απίστευτο χαρακτηριστι-
κό  σχετικά με μια λειτούργεια του 
ανθρώπινου εγκεφάλου ανακαλύφθη-
κε, σύμφωνα με ερευνά του πανεπι-
στήμιου Barkeley, της Καλιφόρνια. 
Ειδικότερα, ο ανθρώπινος εγκέφα-
λος έχει τη δυνατότητα να προβλέ-
πει και να προνοεί πράγματα πριν 
αυτά «καλά καλά» συμβούν.

Αν και ακούγεται αστείο, από 
την έρευνα πρόεκυψε πως ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος έχει δυο εσωτερι-
κά ρολόγια  που συνδέονται με την 
παρεγκεφαλίδα και τα βασικά γάγ-
γλια. Κατά την συνεργασία αυτών 
των δυο έχουμε τα παραπάνω απο-
τελέσματα.Συγκεκριμένα, στο μυα-
λό μας, έχουμε τους νευρώνες που 
μετρούν χρονικά διαστήματα και 
συνδέονται με την παρεγκεφαλίδα 
- το μέρος του εγκεφάλου που επι-
τρέπει να λαμβάνουμε πληροφορίες 
από τα άλλα αισθητήρια συστήματα.

Η δεύτερη περιοχή είναι τα βασικά 

γάγγλια. Είναι μια ομάδα από πυρήνες 
στον εγκέφαλο που συνδέονται με τον 
εγκεφαλικό φλοιό, το θάλαμο και το 
εγκεφαλικό στέλεχος. Τα βασικά γάγ-
γλια των θηλαστικών συσχετίζονται 
με μια ποικιλία λειτουργιών: κινη-
τικός έλεγχος, γνωσιακές διεργασί-

ες, συναισθήματα και μάθηση. Βρί-
σκονται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο.

Η ικανότητα της πρόβλεψης εξαρ-
τάται από αυτές τις περιοχές του εγκε-
φάλου. Η πρώτη στηρίζεται σε προ-
ηγούμενες εμπειρίες ενώ η δεύτερη 
στον ρυθμό. «Υπάρχουν δύο διαφο-

ρετικοί τρόποι που μπορεί ο εγκέφα-
λος να κάνει προβλέψεις και εξαρτά-
ται από δύο διαφορετικά σημεία του 
εγκεφάλου» λέει ο επικεφαλής της 
έρευνας, Assaf Breska.

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα 
που πάσχουν από Parkinson και εκφύ-
λιση της παρεγκεφαλίδας. Σε μια οθό-
νη εμφανίζονταν πράσινα, κόκκινα 
και λευκά τετράγωνα. Στους συμμετέ-
χοντες ζητήθηκε να κάνουν βασικές 
και σύνθετες προβλέψεις για το πότε 
θα εμφανιστεί το πράσινο τετράγωνο. 
Επίσης υπήρχε εναλλαγή στον ρυθμό, 
με το ένα μοτίβο να έχει πιο σταθερό 
ρυθμό και το άλλο πιο ακανόνιστο. 
Οι ασθενείς με Parkinson ήταν καλύ-
τεροι στην πρόβλεψη του πιο ακανό-
νιστου μοτίβου, ενώ οι ασθενείς με 
εκφύλιση το αντίθετο.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει ότι οι 
προβλέψεις απαιτούν κουλτούρα 
και εκμετάλλευση του εγκεφάλου 
πάνω από το 10%.

Μπορούμε να προβλέπουμε το μέλλον… 
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«Τα επώνυμα ελληνι-
κά αγροτικά προ-
ϊόντα μπορούν 

να βρουν διέξοδο στις διε-
θνείς αγορές, με τρόπο που 
θα αποφέρει ανάλογη προ-
στιθέμενη αξία στους παρα-
γωγούς», τόνισε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, 
κατά την εναρκτήρια εκδήλω-
ση του διακρατικού επιχειρη-
σιακού προγράμματος «Λεκά-
νη της Μαύρης Θάλασσας 
2014-2020» με τίτλο «Βιώσι-
μα Δίκτυα Αγροτικών Προϊό-
ντων στη Λεκάνη της Μαύ-
ρης Θάλασσας», που διοργά-
νωσε ο Εμπορικός Σύλλογος 
της Θεσσαλονίκης.

Αρχικά, ο κ. Αραχωβίτης 
δήλωσε ότι «η αγροτική παρα-
γωγή και γενικότερα ο αγρο-
διατροφικός τομέας αποτελεί 
την πρώτη ύλη για μία οικο-
νομία εξωστρέφειας, αλλά η 
εμπροσθοφυλακή της ανά-
πτυξης των εξαγωγών των 
αγροτικών προϊόντων είναι 
η επωνυμία, η ποιότητα, το 
brand name. Η ταύτιση του 
καταναλωτή των διεθνών 
αγορών με μια ονομασία, 

εθνική ή τοπική, θα πρέπει 
να εμπεριέχει αξίες που να 
αγγίζουν την εμπειρία του 
κάθε ανθρώπου στον οποίο 
απευθύνονται τα ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα και ταυ-
τόχρονα να διευκολύνουν 
την πρόσβασή τους στα διε-
θνή δίκτυα διανομής»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στη συνεισφορά του Υπουρ-
γείου: «Είμαστε αποφασι-
σμένοι με αποτελεσματικό 

και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, 
να οδηγήσουμε τον αγροδι-
ατροφικό τομέα σε αυτήν 
την πορεία προς το μέλλον, 
απαλλαγμένοι από τα λάθη, 
τις στρεβλώσεις και τις κακές 
συνήθειες του παρελθόντος.

Βασικό συστατικό στοι-
χείο του νέου παραγωγικού 
μοντέλου, που προωθεί η 
κυβέρνηση, αποτελεί η εξω-
στρέφεια. Σαν εξωστρέφεια 
χαρακτηρίζουμε την στροφή 

προς τις εξαγωγές συμπερι-
λαμβανομένου και του ενδο-
κοινοτικού εμπορίου. Με τη 
διαφορά ότι θέλουμε να επεν-
δύσουμε στο επώνυμο, τυπο-
ποιημένο, πιστοποιημένο για 
την ποιότητα και προέλευσή 
του προϊόν.

Για να αξιοποιηθούν, όμως, 
πλήρως τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της χώρας θα πρέπει 
να αντιμετωπισθούν οι δομι-
κές αδυναμίες του πρωτογε-

νούς μας τομέα, και βασικά 
το υψηλό κόστος παραγωγής».

 Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, 
«η ελληνική αγροδιατροφική 
βιομηχανία είναι μια δυναμι-
κή βιομηχανία, και έχει σημα-
ντική επιχειρηματική παρου-
σία τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό κάτι που απο-
δεικνύεται από την υψηλή 
συμμετοχή της στο σύνολο 
των εξαγωγών και από την 
συνεχώς βελτιούμενη θέση 
της αναφορικά με την ταυ-
τότητα και αναγνωρισιμότη-
τα του ελληνικού προϊόντος.

Οι συνεργατικές δράσεις 
καθώς και ο συντονισμός των 
δράσεων όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων του αγροδια-
τροφικού τομέα αποτελεί μια 
από τις βασικές προϋποθέ-
σεις ταχείας μετάβασης στο 
νέο παραγωγικό μοντέλο ανά-
πτυξης, ώστε να αποδώσουν 
κρίσιμα εργαλεία, όπως το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης και να προωθηθούν 
οι αναγκαίες εκείνες μεταρ-
ρυθμίσεις που απελευθερώ-
νουν παραγωγικές δυνάμεις 
και επενδύσεις στον αγροτι-
κό τομέα.»

ΒΙΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Ξεκινά, όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, η διαδικα-
σία πίστωσης των τραπεζικών λογα-
ριασμών στους 7.001 δικαιούχους 
πανελλαδικά των Δράσεων 11.1.2. 
και 11.2.2. της Βιολογικής Κτηνο-
τροφίας του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι διοικητικές διαδικασίες για 
την πληρωμή της προκαταβολής ολο-
κληρώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 
συνολικό ποσό ανέρχεται σε 29 εκατ. 
ευρώ, ενώ η προκαταβολή αντιστοι-
χεί στο 75% του ποσού ενίσχυσης 
των δικαιούχων για την απώλεια 
εισοδήματος (χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνονται οι δαπάνες παραστατικών 
πιστοποίησης και εργαστηριακών 
αναλύσεων, οι οποίες θα δοθούν με 
την εξόφληση).

Αξίζει να τονιστεί ότι η προκα-
ταβολή δίνεται έγκαιρα για το πρώ-
το έτος εφαρμογής του προγράμ-

ματος και μάλιστα την ίδια χρονιά 
που δημοσιεύτηκε η προκήρυξη (20 

Φεβρουαρίου 2018) και πραγματο-
ποιήθηκαν οι εντάξεις των δικαιού-

χων (1 Ιουνίου 2018). «Για το λόγο 
αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 
τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στην 
έγκαιρη πληρωμή», σημειώνεται 
στην ανακοίνωση.

Κατά των αποτελεσμάτων της 
πληρωμής προκαταβολής οι παρα-
γωγοί δύνανται να υποβάλουν σχε-
τική ενδικοφανή προσφυγή, από 
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 
και εντός πέντε (5) εργασίμων ημε-
ρών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 
13 Δεκεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά 
μέσω του Πληροφοριακού Συστή-
ματος της Δράσης με τη χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση 
στους αναλυτικούς πίνακες με τα 
στοιχεία του υπολογισμού της πλη-
ρωμής τους με τη χρήση των κωδι-
κών τους στην διαδικτυακή εφαρ-
μογή του Μέτρου

H ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ 26/11 
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S.O.S. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 « ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ»
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ… ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  e-mail:  ΤΗΛ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  ΗΛΙΚΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Περιγράφετε τις δράσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 
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