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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τρόποι για να προστατέψετε 
τα φυτά σας επειδή αυτά μας 

θρέφουν και αναπνέουμε

Ερέτρια: Kοκτέιλ 
βοθρολυμάτων από... 

εγκληματική αδιαφορία

ΛΑΡΚΟ: Ο κολοσσός 
που μετατράπηκε  

σε εφιάλτη

'Ερευνα: Τι τρώνε 
τα παιδιά μας στα 
σχολικά κυλικεία

Φυλή: Σκουπίδια και 
πυλώνες σκοτώνουν 

τους κατοίκους

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

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 

ΝΕΡΑ ΚΑΙ 
ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ 

▶ ΣΕΛ. 4-19

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ 
▶ ΣΕΛ. 27-34

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ 

▶ ΣΕΛ. 35-42

ΠΑΓΩΤΑ 
▶ ΣΕΛ. 21-24

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
▶ ΣΕΛ. 43-57

Οι Ιάπωνες 
σκοτώνουν τους 

ελέφαντες...  
για ένα έθιμο 

▶ ΣΕΛ. 66

Πρόβλημα οι 
δίαιτες αστραπή 

▶ ΣΕΛ. 77

Η ΔΕΗ ο …γίγαντας της Ελληνικής Οικονομίας 
και Ενέργειας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δυστυ-
χώς από κακές πολιτικές και κακοδιαχείριση έφτασε 
στο «χείλος του γκρεμού» με όσες συνέπειες για 
τους Έλληνες πολίτες αυτό συνεπάγεται.

Το παράδοξο και αντιδεοντολο-
γικό είναι το γεγονός ότι οι πολί-
τες δεν φταίνε για αυτό το τρα-
γικό κατάντημα της ΔΕΗ. Οι 
πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ με τις 
εσκεμμένα λαθεμένες απο-
φάσεις της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΠΕΝ και ιδιαίτερα του 
κ. Φάμελλου, οδήγησαν στην 
αποδόμηση της αξιοπιστίας του 
μοναδικού φορέα στην Ελλά-
δα, που ΔΩΡΕΑΝ εκμεταλλεύε-
ται τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλοντας αυτές 
τις πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια και ιδιαί-
τερα για τη μη χρήση του φυσικού αερίου στα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά (33) και ιδιαίτερα της Κρή-
της που καταναλώνει το 50%-60% του συνολικού 
πετρελαίου στις ρυπασμένες μονάδες της (Λινοπε-
ράματα στο Ηράκλειο και Αθερινόλακος στη Σητεία) 
συνολικού ετήσιου κόστους 1,5 δις ευρώ, ενώ με τη 
χρήση του Φυσικού Αερίου το ποσό αυτό θα ήταν 
μόνο 700 εκατ. ευρώ , δηλαδή οι ζημιές της ΔΕΗ θα 
μπορούσαν να καλυφθούν εν μέρει από αυτή και 
μόνο τη διαφορά, εκτός του ότι θα είχαμε σε όλα 
τα νησιά καθαρό περιβάλλον.

Στον κ. Φάμελλο είχαμε επίσης πριν τέσσερα 

χρόνια καταθέσει ΔΩΡΕΑΝ μια μελέτη για την επι-
δότηση των πετρελαιοκίνητων ΤΑΞΙ (180 σελίδες) 
και αποδεικνύαμε ότι εάν η επιδότηση ήταν της 
τάξεως των 1000 ευρώ / ΤΑΞΙ για την εγκατάστα-

ση της μονάδας Φυσικού Αερίου τότε σε 
ένα πιλοτικό πρόγραμμα 1000 ΤΑΧΙ, 

κόστους 1.000.000 ευρώ θα είχαμε 
μείωση των ΡΜ10 – ΡΜ2,5 κατά 

10-12% και μείωση των θανά-
των από αναπνευστικά και καρ-
διαγγειακά νοσήματα στην Αθή-
να 100-150 άτομα το χρόνο. Για 
όλα αυτά δεν πήραμε ουδέποτε 
απάντηση παρά το γεγονός ότι 

ο κ. Φάμελλος πριν είκοσι (20) 
χρόνια μας δήλωσε ότι χρησιμο-

ποιούσε τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ  ως 
μηχανικός για τις μελέτες του. Για αυτά 

και άλλα πολλά η προηγούμενη πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΝ (Σταθάκης – Φάμελλος) πρέπει 
άμεσα να λογοδοτήσει, επειδή με τα παραπάνω 
στοιχεία της ΠΟΥ για το ΠΑΚΟΕ θεωρούνται δολο-
φόνοι. Πέρα από αυτά όμως οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ θα 
είχαν τεράστιο οικονομικό όφελος (10 λεπτά του 
ευρώ το κόστος του χιλιόμετρου με το πετρέλαιο, 
ενώ με το Φυσικό Αέριο μόλις 3 λεπτά του ευρώ 
το χιλιόμετρο).

Για αυτά όλα και ιδιαίτερα για τη ΔΕΗ, πρέπει η 
ηγεσία του ΥΠΕΝ να διατάξει άμεσα έρευνα για την 
κακοδιαχείριση και τις αιτίες για τις ζημιές και τις 
οφειλές της εταιρείας. Θα επανέλθουμε με ολοκλη-
ρωμένη έρευνα στο επόμενο τεύχος του Σεπτεμβρίου.

ΔΕΗ: O ΕΦΙΑΛΤΗΣ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ
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Σκουπίδια, πυρκαγιές, μολυσμένα και τοξικά νερά, 
ανεξέλεγκτα τρόφιμα, επικίνδυνες ακτινοβολίες 
συνθέτουν το μοντέλο διαχείρισης μιας κοινωνίας 
που κατευθυνόμενη από τις εξουσίες έχει απαξιώσει 
ηθικές αξίες, ιδεώδη και ιδανικά και έχει στραφεί στον 
εύκολο και εφήμερο πλουτισμό των λίγων σε βάρος των 
πολλών.
Να το θεωρήσουμε εξυπνάδα…των λίγων, να το 
θεωρήσουμε αδράνεια των πολλών ή ένα καλοστημένο 
διεθνές σχέδιο της «δήθεν» παγκοσμιοποίησης;
Γιατί όλοι εμείς που σκεπτόμαστε, γράφουμε και 
προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να πείσουμε, να 
πιέσουμε τους κρατούντες, ώστε να μεταπειστούν, 
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια «ΟΜΕΡΤΑ» διαπλοκής 

και επιβολής μιας «σιωπής» πάνω στα καυτά θέματα 
όπως η ρύπανση των νερών, των τροφίμων, της 
ατμόσφαιρας, των σκουπιδιών, τις εγκαταλελειμμένες 
γαίες, που θα μπορούσαν στην Ελλάδα να θρέψουν 
πάνω από το 30% του πληθυσμού της.
Εν τούτοις τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πιστεύουμε 
εσκεμμένα δεν προβάλουν τις ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ και τα 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που διαθέτουμε με βάση 
τα αποτελέσματα των ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ πιστοποιημένων 
εργαστηρίων.
Για αυτό μέσα από τη στήλη αυτή ζητάμε από σας τους 
απλούς αναγνώστες μας, να ρωτήσετε τα ΜΜΕ γιατί 
δεν προβάλλουν τα δελτία τύπου που στέλνουμε σε 
αυτά; Με ενδιαφέρον περιμένουμε την απάντησή τους.

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Επιμέλεια ύλης:  
Kλήμης Χατζηανδρέου 
Ναταλία Χριστοδουλάκη 
Μαρία Παπαδοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Παπαλεξάκης (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
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.
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

Διαχρονικό το …έγκλημα αλλά οι εξουσιαστές μας …αδιάφοροιedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 70€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 35 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 200€ - 10.000€
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ΔΡΑΣΕΙΣ
1. ΕΞΙ (6) ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
2.  ΔΕΚΑ (10) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΚΑΝΤΙΝΕΣ – SUPER MARKETS
4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΔΑΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. ΔΥΟ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ 
α. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ,  β. ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ…ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
2. ΔΥΟ (2) ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
3. ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ
1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
2.  ΔΕΚΑ (10) ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΝΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
3. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
4. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
5. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Για όλα τα παραπάνω το ΠΑΚΟΕ στηρίζεται στους εθελοντές του και στις συνδρομές διαφόρων φορέ-
ων (Συλλόγων και Επιχειρήσεων). Βοήθησε και εσύ όσο μπορείς για να ενημερώνεσαι σωστά και αντι-
κειμενικά από την εφημερίδα, ιστοσελίδα και facebook  του ΠΑΚΟΕ.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του προέρχονται από έρευνες που γίνονται στα ιδιόκτητα πιστοποι-
ημένα εργαστήρια του από εξειδικευμένους εθελοντές επιστήμονες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (30.000|)| ΕΥΡΩ
• ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
• ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ
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Στοιχεία που αμφισβη-
τούν ευθέως την αξι-
οπιστία του θεσμού 

της «Γαλάζιας Σημαίας», 
σε ό,τι αφορά την ποιό-
τητα των νερών στις ελλη-
νικές παραλίες, έχει στη 
διάθεσή του το Πανελλή-
νιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), που σε 
λίγες ημέρες συμπληρώ-
νει 40 χρόνια «ζωής» και 
αδιάλειπτης δράσης για 
την προστασία του Περι-
βάλλοντος.

Σύμφωνα με αυτά τα 
στοιχεία, για τη βράβευση 
με «Γαλάζια Σημαία» υπάρ-
χουν 20 προϋποθέσεις -που 
στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία αφορούν τις υποδο-
μές- εκ των οποίων μόλις μία 
είναι η ποιότητα των υδάτων.

Όπως εξηγεί στο iefimerida 
ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Χημι-
κός – Γεωλόγος, Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης, είναι ενδει-
κτικό ότι για τις «Γαλάζιες 
Σημαίες» του 2018, χρησι-
μοποιήθηκαν αποτελέσματα 
εργαστηριακών αναλύσεων 
που έγιναν το… 2017.

Εντύπωση προκαλεί και 
το γεγονός ότι ανάμεσα στις 
παραλίες που διακρίθηκαν 
με «Γαλάζια Σημαία» το 2018, 
περίπου 60 κρίθηκαν ακα-
τάλληλες για κολύμβηση από 
τις μετρήσεις που έκανε το 
ΠΑΚΟΕ. Σύμφωνα με τον κ. 
Χριστοδουλάκη, οι περισσό-
τερες εξ αυτών των παραλι-
ών τελικά αφαιρέθηκαν από 
την αμφιλεγόμενη λίστα με 
τις «Γαλάζιες Σημαίες» 

ΠΑΚΟΕ: Δίνουν  
«Γαλάζιες Σημαίες»  
στο 99% των παραλιών 
που ελέγχουν

Η ομάδα του ΠΑΚΟΕ, με 
επικεφαλής τον Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη και τη συμ-
μετοχή Χημικών Περιβάλλο-
ντος και Βιολόγων διενεργεί 
δειγματοληψίες σε εκατοντά-
δες παραλίες κάθε χρόνο εδώ 
και δεκαετίες.

«Εδώ και μια 20ετία έχει 
ξεκινήσει να δημοσιεύει στοι-
χεία, τα οποία καταλήγουν 
στις “Γαλάζιες Σημαίες” μια 
εταιρεία που ισχυρίζεται ότι 
πήρε την τεχνογνωσία της 
από μια Δανέζικη Εταιρεία. 
Τι σημαίνει “Γαλάζια Σημαία”; 
Σημαίνει μια περιοχή που 
πληροί 20 κριτήρια. Τα κριτή-
ρια αυτά είναι να έχει ξαπλώ-
στρες, αποχέτευση, ναυαγο-
σώστες και άλλες υποδομές 
και μόλις ένα εξ αυτών είναι 
τα καθαρά νερά» αναφέρει 
στο iefimerida ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης Χρι-
στοδουλάκης. 

Σύμφωνα με τον κ. Χριστο-
δουλάκη, η εταιρεία που απο-
νέμει τις «Γαλάζιες Σημαίες» σε 
παραλίες και ακτές ουσιαστι-
κά «“κλέβει” τα στοιχεία κάθε 
χρόνο από το κράτος. Χρησι-
μοποιεί δηλαδή τα αποτελέ-
σματα των αναλύσεων που 
κάνει η Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων, του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, τα οποία κοστίζουν 
στον Ελληνα φορολογούμενο 
1,5 με 2 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Τις δειγματοληψίες, μάλιστα, 
τις κάνουν ιδιωτικά εργαστή-
ρια» καταγγέλλει ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ.

Ο Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης επισημαίνει ότι «το 
τραγικό είναι ότι τα αποτελέ-
σματα είναι τα ίδια, τυποποι-
ημένα κάθε χρόνο. Θα κάνουν 
μετρήσεις σε 1.500 παραλίες; 
Θα βγάλουν πεντακάθαρες τις 
1.499, και ακατάλληλη την… 
εξής μία, στον Σκαραμαγκά, 
στην Ελευσίνα». 

Ακατάλληλες 
για κολύμβηση, 
τουλάχιστον,18 παραλίες 
που πήραν «Γαλάζια 
Σημαία» το 2019

Το ΠΑΚΟΕ αναμένεται να 
δημοσιοποιήσει τα αποτελέ-
σματα των φετινών αναλύσε-
ων από τα νερά των ελληνικών 
ακτών περί τις 20 με 23 Ιουνί-
ου. Από τα στοιχεία, ωστόσο, 
που έχουν ήδη στη διάθεσή 
τους προκύπτει ότι θα υπάρ-
χει μεγάλη αναντιστοιχία με 
τις «Γαλάζιες Σημαίες». 

«Αυτό που μπορούμε να 

πούμε αυτή τη στιγμή είναι 
ότι ήδη 18 παραλίες από αυτές 
που πήραν το 2019 τη λεγό-
μενη “Γαλάζια Σημαία”, σύμ-
φωνα με τις δικές μας δειγμα-
τοληψίες, είναι ακατάλληλες 
για κολύμβηση. Είμαι βέβαι-
ος, δυστυχώς, πως όταν θα 
έχουμε τα τελικά στοιχεία στα 
χέρια μας θα ανέβει σημαντικά 
ο αριθμός των ακατάλληλων 
παραλιών που πήραν “Γαλά-
ζια Σημαία”» προσθέτει ο κ. 
Χριστοδουλάκης. 

Να σημειωθεί ότι οι δειγ-
ματοληψίες του ΠΑΚΟΕ ξεκι-
νούν τον Μάιο. Η πρώτη φάση 
προϋποθέτει τρεις ημερήσιες 
μετρήσεις μέχρι τις 15 Μαΐ-
ου. Καθώς υπάρχει περίπτωση 
τα αποτελέσματα να αλλοιω-
θούν από έκτακτους παράγο-
ντες (καιρός, αστικά λύματα, 
απόβλητα διερχόμενου πλοί-
ου), γίνονται επαναληπτικές 
μετρήσεις από τις 15 έως τις 
30 Μαΐου σε όσες παραλίες 
υπάρχουν σημαντικές απο-
κλίσεις.

Σε αντίθεση με τα έως 
2 εκατ. ευρώ που, κατά το 

ΠΑΚΟΕ, «δωρίζει» ετησίως 
το ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώ-
τες για τις δειγματοληψίες, ο κ. 
Χριστοδουλάκης τονίζει ότι οι 
εκατοντάδες έλεγχοι που κάνει 
το ΠΑΚΟΕ δεν ξεπερνούν σε 
κόστος τις 30.000 ευρώ.

 
ΠΑΚΟΕ: Οι «Γαλάζιες 
Σημαίες» δίνονται μόνο 
σε ξενοδοχειακές και 
δημοτικές πλαζ,  
εμάς μάς ενδιαφέρουν  
οι ελεύθερες παραλίες

Σύμφωνα με τον επικε-
φαλής του ΠΑΚΟΕ, το κοινό 
πρέπει να αναρωτηθεί γιατί 
οι «Γαλάζιες Σημαίες» δίνο-
νται μόνο σε πλαζ ξενοδοχεί-
ων και δήμων. ΄Οπως εξη-
γεί ο κ. Χριστοδουλάκης, «για 
να πάρουν “Γαλάζια Σημαία” 
αυτές οι επιχειρήσεις κατα-
βάλλουν χρήματα. 

ΧΤο δικό μας μέλημα είναι 
οι ελεύθερες παραλίες, όπου 
μπορεί κάθε πολίτης να κολυ-
μπήσει, δίχως να καταβάλλει 
αντίτιμο». 

Ο ίδιος προσθέτει ότι «οι 
θάλασσές μας, τα 15.000 χιλιό-
μετρα ακτών, είναι στο μεγα-
λύτερο τμήμα τους πεντακά-
θαρες. Μπορούμε να πούμε 
ότι τα 14.500 χιλιόμετρα είναι 
μάλιστα σε περιβάλλον που δεν 
επιδέχεται μόλυνση, καθώς 
είναι προστατευμένοι κόλποι 
κ.ό.κ. Παρά ταύτα, υπάρχουν 
500 χιλιόμετρα που υποφέρουν. 

Πρόκειται για παραλίες 
σε περιοχές κοντά σε Βιομη-
χανικές Περιοχές, σε αστικά 
κέντρα, σε σημεία που έχουν 
βληθεί από την άναρχη δόμη-
ση και την άναρχη, βιομηχα-
νική, δήθεν, ανάπτυξη».

Να σημειωθεί ότι  το 
ΠΑΚΟΕ σχηματίστηκε το 
1979 από μια ομάδα δέκα 
πανεπιστημιακών. Η πρώτη 
«αποστολή» της ήταν η μελέ-
τη του Αττικού νέφους, ζήτη-
μα που κατάφερε να αναδείξει 
ως κεντρικό, με συνέπεια τη 
δεκαετία του ‘80 να ληφθούν 
μέτρα -όπως ο δακτύλιος- για 
την αντιμετώπισή του. 

ΠΑΚΟΕ: Ακατάλληλες για κολύμβηση 
πάνω από 18 ελληνικές παραλίες  

που πήραν «Γαλάζια Σημαία»
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Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 17 / 06 / 2019 σε παραλίες της Κινέττας  και αποτελεσμάτων για τον Μόλυβδο 
(Pb), το Νικέλιο (Ni), το Κάδμιο (Cd) ( μέθοδος ατομικής απορρόφησης φλόγας ), τα ολικά αιωρούμενα στερεά (T.S.S.) 

( με την standard, χημική αναλυτική μέθοδο ), τις ίνες Αμιάντου (διαθλασίμετρο).  

1 09:50
37.974615  
23.237231

1η Παραλία Κινέττας, («Captain John» – Ταβέρνα «Μπλε κοχύλι») 18 29 1,3 10 142

2 10:30
37.972336  
23.233536

1η Παραλία Κινέττας (ρέμα 450μ. δυτικά από «Captain John», 
απόληξη οδού Νηρέως) 36 40 2,1 15 149

3 10:44
37.970302  
23.223327

2η Παραλία Κινέττας (μπροστά από εστιατόριο «Κάβος») 16 24 1,3 10 185

4 11:00
37.968463  
23.219294

Παραλία 400μ. δυτικά από «Κάβο» και 200μ. πριν ξενοδοχείο 
«Μπούσουλας» 10 20 1,0 10 189

5 11:25
37.966802  
23.216118

Παραλία 350μ. δυτικά από προηγούμενο σημείο, Beach bar  «La Isla» 19 21 1,1 17 175

6 11:51
37.964463  
23.212156

Παραλία, Οδός Ζαφειροπούλου ,430μ. δυτικά από «La Isla» 24 32 1,4 14 170

7 12:14
37.961626  
23.207832

500μ. δυτικά από Οδό Ζαφειροπούλου (μικρό ρέμα – πεσμένη μάντρα) 20 29 1,1 13 160

8 12:35
37.958757  
23.204004

450μ. δυτικά από προηγούμενο σημείο, (εστιατόριο «Κοχύλι») 31 40 2,0 19 166

9 13:00
37.956395
23.201506

Παραλία Ρέμα Πίκας 22 27 1,1 11 115

10 13:02
37.956395  
23.201506

Παραλία  Ρέμα Πίκας έλος, (στάσιμο) 42 46 2,6 16 202

11 13:10
37.955271  
23.198946

Παραλία , Οδός Αύρας 20 28 1,0 10 181

12 13:25
37.954506  
23.194920

Παραλία , Οδός Ευελπίδων 21 32 1,1 15 184

13 13:37
37.953583  
23.188158

Παραλία, Οδός  Αγ. Νικολάου (Βουλιαγμένη) 20 29 1,0 17 176

14 13:50 Παραλία, Οικισμός Δαλάκα 21 30 1,6 19 191

15 14:00
37.952439  
23.185781

Παραλία,  Οδός Νίκης (Βουλιαγμένη) 10 26 1,2 20 201

ΟΡΙΟ με βάση την οδηγία 2013/39/Ε.Ε. και της 170766/22-1-16 ΚΥΑ 14 μg/lt 34μg/lt 0,45μg/lt 0 75μg/lt

ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ KINETAΣ
Ανησυχητικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που διενήργησε τον τελευταίο μήνα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 

(ΠΑΚΟΕ), για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Κινέτα. Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που ακολούθησαν ανιχνεύτηκαν 
κολοβακτηρίδια, E.coli και εντερόκοκκοι και προέκυψε ότι από τις 15 παραλίες οι 2 είναι ακατάλληλες για κολύμβηση.

Α/Α Ώρ
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ς ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΩΝ

Pb Ni Cd
ΙΝΕΣ 

ΑΜΙΑ-
ΝΤΟΥ

T.S.S.
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1 09:50
37.974615  
23.237231

1η Παραλία Κινέτας, («Captain John» – Ταβέρνα «Μπλε κοχύλι») 87 0 29 K

2 10:30
37.972336  
23.233536

1η Παραλία Κινέτας (ρέμα 450μ. δυτικά από «Captain John», 
απόληξη οδού Νηρέως) 183 0 3 A

3 10:44
37.970302  
23.223327

2η Παραλία Κινέτας (μπροστά από εστιατόριο «Κάβος») 90 4 21 K

4 11:00
37.968463  
23.219294

Παραλία 400μ. δυτικά από «Κάβο» και 200μ. πριν ξενοδοχείο 
«Μπούσουλας» 26 0 0 K

5 11:25
37.966802  
23.216118

Παραλία 350μ. δυτικά από προηγούμενο σημείο,  
Beach bar  «La Isla» 90 0 33 K

6 11:51
37.964463  
23.212156

Παραλία, Οδός Ζαφειροπούλου ,430μ. δυτικά από «La Isla» 69 0 9 K

7 12:14
37.961626  
23.207832

500μ. δυτικά από Οδό Ζαφειροπούλου  
(μικρό ρέμα – πεσμένη μάντρα) 74 0 4 K

8 12:35
37.958757  
23.204004

450μ. δυτικά από προηγούμενο σημείο, (εστιατόριο «Κοχύλι») 161 3 10 K

9 13:00
37.956395
23.201506

Παραλία Ρέμα Πίκας 83 0 3 K

10 13:02
37.956395  
23.201506

Παραλία  Ρέμα Πίκας έλος, (στάσιμο) 169 0 244 A

11 13:10
37.955271  
23.198946

Παραλία , Οδός Αύρας 71 0 7 K

12 13:25
37.954506  
23.194920

Παραλία , Οδός Ευελπίδων 83 0 3 K

13 13:37
37.953583  
23.188158

Παραλία,Οδός  Αγ. Νικολάου (Βουλιαγμένη) 20 0 20 K

14 13:50 Παραλία, Οικισμός Δαλάκα 81 13 0 K

15 14:00
37.952439  
23.185781

Παραλία,  Οδός Νίκης (Βουλιαγμένη) 20 0 1 K

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

250/100ml 50/100ml 100/100ml

Α/Α Ώρ
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ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 17 / 06 / 2019 στις παραλίες της Κινέττας  και αποτελεσμάτων 
Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 09:50
37.973039
23.365363

Δήμος Μεγάρων, Πάχη, παραλία μπροστά από «Level» cafe 189 36 24 Κ

2 10:08
37.977572
23.357867

Δήμος Μεγάρων, Πάχη, παραλία μπροστά από ταβέρνα «Αϊ 
Νικόλας» 93 4 0 Κ

3 10:24
37.977284
23.334263

Δήμος Μεγάρων, Βαρέα, παραλία τέλος δεξιά, μπροστά από 
ταμπέλα «Απαγορεύεται η κατασκήνωση» 89 79 143 Α

4 10:32
37.977627
23.338156

Δήμος Μεγάρων, Βαρέα, παραλία μπροστά από «Κozi» creperie - 
coffee 266 3 93 Α

5 10:43
37.977955
23.340285

Δήμος Μεγάρων, Βαρέα, παραλία μπροστά από «Aqua mare» 
beach bar 171 0 257 Α

6 10:50
37.978563
23.348644

Δήμος Μεγάρων, Βαρέα, παραλία μπροστά από «La Mirage» 
αίθουσες δεξιώσεων 193 3 43 Κ

7 11:00
37.977667
23.350669

Δήμος Μεγάρων, Βαρέα, παραλία μπροστά από «ΝΙΣΣΑΙΑ» 
αίθουσες δεξιώσεων 64 0 193 Α

8 11:40
37.985372
23.408037

Δήμος Μεγάρων, Πέραμα, παραλία Βουρκάρη , στα καράβια για 
Σαλαμίνα τέλος δεξιά 33 0 80 Κ

9 11:50
37.986155
23.408880

Δήμος Μεγάρων, Πέραμα, παραλία Βουρκάρη, περίπου 200μ. 
αριστερά από Νο 8 99 3 11 Κ

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 16/07/2019 στις παραλίες της Αττικής από Μέγαρα (Πάχη) έως Πειραιά (Βοτσαλάκια)  
και αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  
ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από τα 20 δείγματα που ελήφθησαν στις παρακάτω περιοχές, τα 8 βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση,  
δηλαδή το 40% των συνολικών δειγμάτων.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

10 12:25
38.003464
23.424046

Δήμος Μεγάρων, Νέα Πέραμος, παραλία μπροστά από παιδική 
χαρά, οδός 25ης  Μαρτίου 203 7 70 Κ

11 12:35
38.004075
23.425572

Δήμος Μεγάρων, Νέα Πέραμος, παραλία μπροστά από 
«RANTANPLAN» café και μπροστά από στρατόπεδο πυροβολικού 156 1 46 Κ

12 12:55
38.020520
23.446667

Δήμος Μεγάρων, Περιοχή Νεράκι, παραλία μπροστά από 
Ψαροταβέρνα Δάλλα – «Το Νεράκι» 217 27 27 Κ

13 13:03
38.022907
23.449682

Δήμος Μεγάρων, Περιοχή Νεράκι, παραλία μπροστά από «BABY 
WATCH» BEACH BAR 190 0 156 Α

14 13:15
38.024480
23.462662

Λουτρόπυργος, παραλία 100μ. μετά την ταμπέλα – είσοδος (προς 
Αθήνα) 201 0 89 Κ

15 13:27
38.025336
23.468080

Λουτρόπυργος, παραλία μπροστά από «Ocean» café and 
restaurant 213 1 60 Κ

16 14:10
38.034210
23.548021

Δήμος Ελευσίνας, παραλία απέναντι από JUMBO 170 1 43 Κ

17 15:20
37.929682
23.645623

Δήμος Πειραιά, Πειραϊκή, Σύλλογος «Διογένης» 220 1 4 Κ

18 15:26
Δήμος Πειραιά, Πειραϊκή, 200μ. 
αριστερά από Νο 17, Σχολή βατραχανθρώπων 227 40 64 Α

19 15:50
37.935991
23.654695

Δήμος Πειραιά, Βοτσαλάκια, Cine Βοτσαλάκια 221 26 114 Α

20 16:00
37.936442
23.656267

Δήμος Πειραιά, Βοτσαλάκια, παραλία γηπέδου μπάσκετ, τέλος 
αριστερά 241 50 241 Α

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

250 50 100 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 08:45
37.925927

23.690161

Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Φλοίσβος –πολιτιστικό κέντρο.  Δημοτική 

Πινακοθήκη.  
171 41 30 Κ

2 08:55
37925475

23.690426

Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Φλοίσβος –πολιτιστικό κέντρο.   200 μέτρα 

αριστερά από το σημείο 1. 
270 1 236 Α

3 09:10
37.918256

23.700561
Δήμος Παλαιού Φαλήρου. EDEM 279 3 201 Α

4 09:20
37.918495

23.701427

Δήμος Παλαιού Φαλήρου. POSEIDON  ATHENS (The Tavern, The Beach 

Bar) . 200 μέτρα αριστερά από το EDEM
179 4 26 Κ

5 09:40
37.909735

23.712325

Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Παραλία Καλαμακίου .  Benarrubia (πρώην  

Όστρια )
193 0 34 Κ

6 09:55
37.909808

23.714372

Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Παραλία Καλαμακίου . 200 μέτρα αριστερά  

από το σημείο 5. Splats Beach, στάση ΤΡΑΜ Καλαμάκι 
241 3 64 Κ

7 10:15
37.895964

23.717559
Αθλητικό κέντρο. Αγ. Κοσμά.  184 3 179 Α

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 10 / 07 / 2019 στις παραλίες της Αττικής από Φλοίσβο  
του Παλαιού Φαλήρου έως την Βούλα και αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό  

με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Πρόσφατες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ σε 27 σημεία του παραλιακού μετώπου από τον Φλοίσβο μέχρι 

το Καβούρι στις 10/7/2019 έδειξαν ότι από τα 27 δείγματα τα 16 βρέθηκαν μολυσμένα με E. Coli και 
εντερόκοκκους, σε ποσοστό 60%. Αυτό δείχνει ότι αφενός ο αυτοκαθαρισμός της θάλασσας στο Σαρωνικό 

είναι πολύ χαμηλός και αφετέρου οι λουόμενοι δεν προσέχουν την θάλασσα όσο θα έπρεπε. 
 Τα αποτελέσματα αυτά σε σχέση με αυτά του Μαΐου είναι κατά 30% πιο επιβαρυμένα.  Προσοχή λοιπόν 

γιατί οι εντερόκοκκοι και η E. Coli δεν παίζουν με την υγεία μας και ιδιαίτερα των παιδιών.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

8 11:00 Παραλία Αγ. Κοσμά. Στάση ΤΡΑΜ  - 2 η Αγ. Κοσμά 270 3 193 Α

9 11:05
37.890841

23.720260
Παραλία Αγ. Κοσμά.  250 μέτρα αριστερά από το σημείο 8 154 6 101 Α

10 11:20
37.887212

23.724921
TSIBOJIT. Στάση ΤΡΑΜ  - 1η Ελληνικού 293 140 41 Α

11 11:40 Παραλία Γλυφάδας. «Δικηγορικά » 146 0 11 Κ

12 11:45 Παραλία Γλυφάδας. «Δικηγορικά » 300 μέτρα αριστερά  από το σημείο 11 114 7 293 Α

13 11:50
Παραλία Γλυφάδας. Δεξιά από“MANSION” ENTERTAINMENT GROUP.// 

‘aspro piato’  seaside.
4 1 34 Κ

14 11:58 Παραλία Γλυφάδας. Αριστερά από “MANSION” 160 0 73 Κ

15 12:08
Παραλία Γλυφάδας. 250 μέτρα αριστερά από το σημείο 14. μπροστά από 

την Παιδική χαρά, στάση ΤΡΑΜ - Παραλία Γλυφάδας  
211 16 117 Α

16 12:20 Παραλία Γλυφάδας. 250 μέτρα αριστερά από το σημείο 15 290 37 140 Α

17 12:30
Μετά από 2η Μαρίνα Γλυφάδας  και πρίν 1η Μαρίνα Γλυφάδας, απέναντι 

και δεξιά από «Νικόλας της Σχοινούσας»   
194 93 17 Α

18 12:37
Μετά από 2η Μαρίνα Γλυφάδας  και πρίν 1η Μαρίνα Γλυφάδας, απέναντι 

και αριστερά από «Νικόλας της Σχοινούσας».   
200 150 81 Α

19 12:50
37.846547

23.753632
Παραλία Βούλας. Απέναντι από το σουπερμάρκετ «ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 200 123 79 Α

20 13:02
37.842854

23.75024
Παραλία Βούλας. Στάση λεωφορείου «ΠΕΥΚΟ» 179 9 39 Κ

21 13:10
37.836691

23.765979

Παραλία Βούλας. 300 μέτρα δεξιά πριν το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Βάρης –Βούλας –

Βουλιαγμένης 
173 33 70 Κ

22 13:20
37836226

23.765671

Παραλία Βούλας. 100 μέτρα δεξιά πριν το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Βάρης –Βούλας –

Βουλιαγμένης.
141 0 46 Κ

23 13:30
37.830152

23.771144
Παραλία Βούλας. Οδός  Ηλιού. 144 7 170 Α

24 13:38
37.829604

23.770526
Παραλία Βούλας. Οδός Ηλιού και Βορρέου. ΜYTHOS by Divani 190 6 127 Α

25 13:55
37.826583

23.770638
Παραλία Μικρό Καβούρι. Δεξιά από «ΑΓΟΡΑ» RIVIERA Restaurant. 253 179 189 Α

26 14:08
37.817853

23.769558
Περιοχή Καβούρι. Πριν την «Τρύπια βάρκα» 50 46 7 Κ

27 14:15
37.817579

23.767976
Περιοχή Καβούρι. Μετά την «Τρύπια βάρκα» 406 189 79 Α

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα 

των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986.
250 50 100 
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Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις  1 / 07 / 2019  στις παραλίες της Νέας Μάκρης και αποτελεσμάτων 
Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

Α/Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 Μάτι. 50μ αριστερά της  ψαροταβέρνας  «Αργυρή Ακτή» 36 17  129
2 Μάτι. Απέναντι από την  ψαροταβέρνα  «Αργυρή Ακτή» 36 47 169
3 Μάτι. 50μ δεξιά  της  ψαροταβέρνας  «Αργυρή Ακτή» 19 11 79
4 Μάτι. Αμπελούπολη. 29 27 74
5 Μάτι. Αμπελούπολη. Περίπου 50 μ.  μακριά από το σημείο 4. 56 3 54
6 Παραλία Αγ. Αντρέας.   Περίπου 150 μ. δεξιά της εκκλησίας  του Αγ. Ανδρέα. 60 29 11
7 Παραλία Αγ. Αντρέας.   Περίπου 50μ. δεξιά της εκκλησίας  Αγ. Ανδρέα. 11 10 107
8 Παραλία Αγ. Αντρέας.   Απέναντι από την  εκκλησία  του Αγ. Ανδρέα. 47 23 150
9 Παραλία Αγ. Αντρέας.   Περίπου 100μ. αριστερά της εκκλησίας  Αγ. Ανδρέα. 10 3 56

10 Παραλία Νέας Μάκρης. Δεξιά  24 27 74
11 Παραλία Νέας Μάκρης μεσο 3 17 20
12 Παραλία Νέας Μάκρης αριστερά 10 0 54
13 Παραλία Νέας Μάκρης.  58 λεωφ. Ποσειδώνος 3 14 23
14 Παραλία Νέας Μάκρης. 58 λεωφ. Ποσειδώνος. Προς τα δεξιά, 20μ μακριά από το σημείο 13 14 21 46

15
Παραλία Νέας Μάκρης.  58 λεωφ. Ποσειδώνος. Προς τα αριστερά,  25 - 30μ μακριά από το 
σημείο 13.

30 16 11

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

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

ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
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1 Ψαροταβέρνας  «Το κοράλι» 0 0 0 0
2 ψαροταβέρνας  «Το δίχτυ» 0 0 0 0
3 «HOROS» coffee destination 0 0 0 0
4 «Wafflemania» 0 0 0 0
5 SURF CLUB «Δωδώνη» 0 0 0 0

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

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

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

Α/Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

Pseu-
domonas 
aerugi-

nosa

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 1 / 07/ 2019 της περιοχής Νέα Μάκρης, και αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής 
Ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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1 8:05 38.333490
23.732342 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, παραλία μπροστά από ψαροταβέρνα «Αλμύρα» 279 3 125 Α

2 8:30 38.334365
23.747234 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, οδός Φοινίκων και Ντάλιας 150 49 168 Α

3 8:39 38.334333
23.748914 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, οδός Φοινίκων και Μενεξέδων 146 3 14 Κ

4 8:45 38.335134
23.751445 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, οδός Φοινίκων και Ρόδων 207 17 85 Κ

5 8:52 38.336304
23.753081 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, οδός Φοινίκων και Κυκλάμινων 156 1 138 Α

6 8:58 38.336830
23.755967 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, οδός Φοινίκων και Ανεμώνας 169 0 123 Α

7 9:08 38.336273
23.758348 Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, οδός Φοινίκων και Βιολέτας 144 84 135 Α

Α/Α Ώρ
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 22 / 07 / 2019 στις παραλίες της Αττικής από Ωρωπό  έως το Μαραθώνα (Παραλία 
Βαρνάβα)  και αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ  
ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στις 22/7/2019 πραγματοποιήθηκε από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, δειγματοληψία στο Δήμο Ωρωπού και Μαραθώνα. Δυστυχώς τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από αυτά του Μαΐου 2019, βέβαια προς το χειρότερο.

Σε σύνολο 44 δειγμάτων Κατάλληλα για κολύμβηση βρέθηκαν μόλις τα 20 δηλαδή ποσοστό 45,45% σε αντίθεση με τα Ακατάλληλα τα οποία ήταν 24 που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54,55%.

Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες, ο πρώτος είναι ότι οι άνεμοι και τα κύματα αναμόχλευαν το βυθό της θάλασσας ο οποίος είναι σκέτος βούρκος εξαι-
τίας της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι λουόμενοι δεν προσέχουν καθόλου όταν κολυμπούν παροχετεύοντας αστικά 
λύματα κατά την κολύμβηση τους, γεγονός που επιβαρύνει περισσότερο την ήδη απαράδεκτη κατάσταση που οφείλεται στην έλλειψη αποχετευτικού συστή-
ματος σε όλο το Δήμο Ωρωπού. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

8 9:25 38.336753
23.764140

Δήμος Ωρωπού, Χαλκούτσι, τέλος οδού Φοινίκων, μπροστά από χώρο 
στάθμευσης σκαφών 214 27 149 Α

9 9:48 38.323205
23.801747 Δήμος Ωρωπού, μπροστά από «Elysee» Beach Bar 127 14 34 Κ

10 10:00 38.325715
23.805143 Δήμος Ωρωπού, μπροστά από «Red» Beach Bar 214 0 11 Κ

11 10:05 38.327347
23.807145 Δήμος Ωρωπού, Πριν το «Φάρο» (όπως πάμε για Αθήνα) 293 0 69 Α

12 10:14 38.327370
23.808321 Δήμος Ωρωπού,  200μ.  μετά το Φάρο (όπως πάμε για Αθήνα) 350 11 147 Α

13 10:21 38.322791
23.813287 Δήμος Ωρωπού, μπροστά από ψαροταβέρνα «ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ» 227 16 20 Κ

14 10:28 38.320123
23.818885 Δήμος Ωρωπού, μπροστά από «Alkyonis» Hotel 417 3 221 Α

15 10:36 38.318016
23.822099 Δήμος Ωρωπού, μπροστά από ταμπέλα «ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ» 130 0 9 Κ

16 10:48 38.315394
23.826740 Δήμος Ωρωπού, μπροστά από ταμπέλα «ΤΡΙΑΙΝΑ» 343 3 40 Α

17 10:55 38.311877
23.831988 Δήμος Ωρωπού, Κάλαμος, μπροστά από πολυκατοικία «ΠΕΥΚΗ» 279 14 54 Α

18 11:02 38.307047
23.855368

Δήμος Ωρωπού, Κάλαμος, μπροστά από «ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ ταβέρνα και super 
market» 293 4 166 Α

19 11:12 38.306763
23.869832 Δήμος Ωρωπού, Κάλαμος, μπροστά από εγκατάσταση ΔΕΗ 379 36 230 Α

20 11:20 38.302053
23.876887

Δήμος Ωρωπού, Κάλαμος, μπροστά από ψητοπωλείο – καφετέρια «Το κιόσκι» 356 0 50 Α

21 11:28 38.298010
23.884046

Δήμος Ωρωπού, Κάλαμος, αριστερά πινακίδα «ΚΥΨΕΛΗ» , δεξιά Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (όπως πάμε για Αθήνα) 284 0 56 Α

22 11:37 38.293982
23.892987

Δήμος Ωρωπού, Κάλαμος, μπροστά από OSTERIA – TRATTORIA «DA MICHELE» 387 3 40 Α

23 11:43 38.296404
23.900686 Δήμος Ωρωπού, Αγ. Απόστολοι, μπροστά από ψαροταβέρνα «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» 99 7 136 Α

24 11:50 38.297892
23.902514 Δήμος Ωρωπού, Αγ. Απόστολοι, μπροστά από «ARUBA SIN» 234 7 113 A

25 12:02 38.298005
23.903695 Δήμος Ωρωπού, Αγ. Απόστολοι, τέλος δρόμου (παραλιακός Αγ. Αποστόλων) 249 99 29 Α

26 12:10 38.298005
23.903695

Δήμος Ωρωπού, Αγ. Απόστολοι, τέλος δρόμου (παραλιακός Αγ. Αποστόλων), 
στάσιμο – λιμνάζων νερό 3 243 397 Α
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

27 12:24 38.294696
23.917430 Δήμος Ωρωπού, μπροστά αριστερά από Hotel «Calamos Beach» 279 0 30 Α

28 12:30 38.294567
23.919921

Δήμος Ωρωπού, μπροστά δεξιά από Hotel «Calamos Beach», μπροστά αριστερά 
από Hotel «AGAMEMNON», μπροστά από «ΚΟΧΥΛΙ» café bar 314 21 56 Α

29 12:38 38.294560
23.919623

Δήμος Ωρωπού, μπροστά δεξιά από Hotel «AGAMEMNON», μπροστά από 
«Dolphin Beach» bar - restaurant 150 0 9 Κ

30 12:45 38.294056
23.920837 Δήμος Ωρωπού, Αγκόνα, «Nisi» café 93 3 7 Κ

31 12:52 38.293744
23.923126 Δήμος Ωρωπού, Αγκόνα, café – beach bar «H PEPA»  αριστερά 100μ. 229 1 20 Κ

32 12:59 38.292497
23.924915 250μ. μετά το σημείο 31 161 14 50 Κ

33 13:07 38.291292
23.926863 Δήμος Ωρωπού, Αγκόνα, στο ύψος της κάθετης οδού Πλατάνων 217 0 73 Κ

34 13:11 38.290395
23.927883 Δήμος Ωρωπού, Αγκόνα, μπροστά από ταβέρνα «Αγκόνα» 173 1 49 Κ

35 13:16 38.289926
23.929449 Δήμος Ωρωπού, Αγκόνα, μπροστά από «Agona» beach bar – café 64 7 64 Κ

36 13:24 38.287808
23.935055 Δήμος Ωρωπού, Λιμνιώνας αριστερά 14 0 96 Κ

37 13:28 38.287635
23.936711 Δήμος Ωρωπού, Λιμνιώνας δεξιά μετά από 250μ. 140 127 187 Α

38 13:52 38.270564
23.968767

Δήμος Μαραθώνα, Παραλία Βαρνάβα, τέρμα αριστερά, οδός Γεωργίου Κόλλια 
και Μεαμορφώσεως 264 69 241 Α

39 13:57 38.268499
23.970922 Δήμος Μαραθώνα, Παραλία Βαρνάβα, μπροστά από ταβέρνα «Το κύμα» 184 3 7 Κ

40 14:00
38.265488
23.973696 Δήμος Μαραθώνα, παραλία Βαρνάβα 169 1 0 Κ

41 14:08 38.262958
23.976355 Δήμος Μαραθώνα, παραλία Βαρνάβα 97 13 3

42 14:15 38.262103
23.978373 Δήμος Μαραθώνα, παραλία Βαρνάβα, μπροστά από «Αίολος» café 101 1 7

43 14:21 38.262353
23.979123 Δήμος Μαραθώνα, παραλία Βαρνάβα μπροστά από ταβέρνα «Άσπρο - Μπλε» 79 4 12

   44 14:28 38.260612
23.982529 Δήμος Μαραθώνα, παραλία Βαρνάβα, τέρμα δεξιά 23 7 1

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα 
των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. 250 50 100
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων λυμάτων σε ρέματα του Αγίου Στεφάνου  
και Κρυονερίου  στις 31 / 07 / 2019, με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ – ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ  ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Από τα πρόσφατα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σε συγκεκριμένα σημεία 

ρεμάτων ιδιαίτερα στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και στη διαδρομή αυτών διαπιστώνεται 
ότι μικροβιολογικά υπάρχει έντονο φορτίο (εκτός ορίων σε κολοβακτηρίδια 72,72% των δειγμάτων, σε 

E. Coli 81.81% και σε εντερόκοκκους 27,27%) εξαιτίας της απόρριψης ανεξέλεγκτων βοθρολυμάτων στα 
ρέματα αυτά. Επίσης στο 50% περίπου των δειγμάτων παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις των 

φωσφορικών, πράγμα που σημαίνει ότι η απόρριψη βιομηχανικών – βιοτεχνικών αποβλήτων εξαιτίας του 
καθαρισμού με διάφορα βαριά απορρυπαντικά. 

Για δύο συνεχή χρόνια το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για αυτή την κατάσταση αλλά δυστυχώς ούτε η 
περιφέρεια ούτε οι δημοτικές αρχές ασχολούνται με το τόσο τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα και στους 

γύρω δήμους. Ευχόμαστε τώρα η δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 12:42
38.126537
23.841039

Άγιος Στέφανος, Οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου και  
Αλουμινίου. «Βλαστάκης» (εκεί  που ρέει το νερό) 254 270 107

2 12:44
38.126537
23.841039

Άγιος Στέφανος, Οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου και  
Αλουμινίου. «Βλαστάκης»  (στάσιμα νερό) 238 156 64

3 13:00
38.137898
23.846933

Άγιος Στέφανος, απέναντι από SKODA - HONDA από Ε. Ο. στον παράδρομο 
πριν τον Αγ. Στέφανο (στη διασταύρωση στα φανάρια Αγ. Στέφανος) 360 284 54

4 13:10
38.137978
23.845044

Άγιος Στέφανος, Αγωγός που βγαίνει από  SKODA - HONDA 84 83 36

5 13:25
38.139927
23.843028

Κρυονέρι, Κάτω δεξιά από την γέφυρα μετά 40 μέτρα. 68 21 26

6 13:30
38.139937
23.843079

Κρυονέρι, Δίπλα ακριβώς στη γέφυρά 468 40 93

7 13:37
38.139963
23.842756

Κρυονέρι, Κάτω αριστερά από την γέφυρα . 70 183 101

8 14:02
38.090821
23.783235

Κτήμα Diamond αμέσως μετά. 600 193 99

9 14:12
38.091191
23.783511

Κτήμα Diamond αμέσως πριν. 388 140 41

10 14:21
38.091732
23.781385

Αμέσως μετά ΕΥΔΑΠ - Δ.Δ.Υ. 210 156 53

11 15:09
38.026583
23.733005

Στη γέφυρα από Αχαρνών πηγαίνοντας προς Αγ. Βαρβάρα
470 136 73

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με * ΚΥΑ Αριθμ. οικ.145116 (Αρ. Φύλλου 
354 8 Μαρτίου 2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις. ΚΥΑ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  
ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 89

200 50-200* 100 

*ΚΥΑ Αριθμ. οικ.145116 (Αρ. Φύλλου 354 8 Μαρτίου 2011)Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.cfuE. coli/ 100 ml είναι < 200 για της περιοχές όπου δεν αναμένεται πρόσβαση του κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών 
κ  α , και < 50 για τα 95 % των δειγμάτων στη περίπτωση χρήσης του νερού για άρδευση όλων των καλλιεργειών  
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1 12:42 38.126537
23.841039

Άγιος Στέφανος, Οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου και  Αλουμινίου. «Βλαστάκης» (εκεί  που ρέει 
το νερό) 3,3 1,49

2 12:44 38.126537
23.841039

Άγιος Στέφανος, Οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου και  Αλουμινίου. «Βλαστάκης»  (στάσιμα 
νερό) 3, 8 2,94

3 13:00 38.137898
23.846933

Άγιος Στέφανος, απέναντι από SKODA - HONDA από Ε. Ο. στον παράδρομο πριν τον Αγ. Στέφανο (στη 
διασταύρωση στα φανάρια Αγ. Στέφανος) 0,9 1,83

4 13:10 38.137978
23.845044 Άγιος Στέφανος, Αγωγός που βγαίνει από  SKODA - HONDA 4,9 25,03

5 13:25 38.139927
23.843028 Κρυονέρι, Κάτω δεξιά από την γέφυρα μετά 40 μέτρα. 0,1 2,48

6 13:30 38.139937
23.843079 Κρυονέρι, Δίπλα ακριβώς στη γέφυρά 0,1 0,62

7 13:37 38.139963
23.842756 Κρυονέρι, Κάτω αριστερά από την γέφυρα . 1,0 13,25

8 14:02 38.090821
23.783235 Κτήμα Diamond αμέσως μετά. 0,1 11,78

9 14:12 38.091191
23.783511 Κτήμα Diamond αμέσως πριν. 0,1 17,68

10 14:21 38.091732
23.781385 Αμέσως μετά ΕΥΔΑΠ - Δ.Δ.Υ. 0,5 2,07

11 15:09 38.026583
23.733005 Στη γέφυρα από Αχαρνών πηγαίνοντας προς Αγ. Βαρβάρα 0,2 2,11

Επιτρεπόμενα όρια : *  ** 0,4 – 0,7 25 – 50

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων λυμάτων  
σε ρέματα του Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου στις 31 / 07 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Φωσφο-
ρικών  

(Ρ2Ο5- ) 
(mg/L)

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

*Σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΕ σχετικά με 
την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανά-
λωση, η συγκέντρωση Νιτρικών πρέπει να είναι 

μικρότερη από 50mg/l. 
* Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχε-

τικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων, η συγκέντρωση 
νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη από 7mg/l. 

* Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η συ-
γκέντρωση Νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη 
από 50mg/l σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων κλιματο-
λογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l. 

* Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η συγκέντρω-
ση του Ολικού Φωσφόρου

 πρέπει να είναι μικρότερη από 2,0mg/l. 
*Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχε-

τικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων, η συγκέντρω-
ση ολικού Φωσφόρου πρέπει να είναι μικρότερη 
από 1mg/l. 

*Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η συ-
γκέντρωση φωσφορικών πρέπει να είναι μικρό-
τερη από 0,4 (ύδατα Α1) και 0,7 mg/l (ύδατα 
Α2 και Α3). 

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-
1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών 
νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβη-
ση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», 
η συγκέντρωση των Φωσφόρικών πρέπει να είναι 
από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών 25 
– 50 mgNO3−N/l

** ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 100079 Αρ. Φύλλου 135. 
22 – 01 - 2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων 
στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπο-
μπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκά-
νη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς 
διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπο-
μπών λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων, ανα-
φέρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 
mg/l, Νιτρικών 11 mgNO3−N/l. 

**Αριθμ. 20488 Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 
2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών 
Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τι-
μών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. η συγκέντρω-
ση των Νιτρικών ορίζεται σε 3,5 – 6 mgNO3−N /l



#109 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201918 / ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

Γράφει η 
Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου 
Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.
Υπεύθυνη των εργαστηρίων 
αναλύσεων του ΠΑΚΟΕ.

Το συχνότερο πρόβλη-
μα που αντιμετωπί-
ζουν οι παραθεριστές 

κατά την διάρκεια των καλο-
καιρινών τους διακοπών (ή 
και λίγο μετά), που συνδέο-
νται με τα θαλασσινά μπά-
νια,είναι οι μύκητες πουπρο-
καλούν μυκητιάσεις, όπως 
είναι οι δερματικές μυκητι-
άσεις,δημιουργούν προβλή-
ματα, επιδεινώνοντας συγκε-
κριμένα νοσήματα ή προκα-
λώντας φλεγμονές και άλλες 
μικροενοχλήσεις στις γυναί-
κες, ιδίως όταν πρόκειται για 
νερά που δεν είναι καθαρά. 

Όχι, η  μετάδοση των μυκή-
των  μέσω της θάλασσας απο-
κλείεται,  γιατί αυτοί δεν επι-
βιώνουν στο θαλασσινό νερό. 
Η άμμος όμως της παραλίας 
αποτελεί ένα πολύ καλό περι-
βάλλον για την ανάπτυξη των 
μυκήτων. Ό κίνδυνος κρύβε-
τε στο υγρό και ζεστό περι-
βάλλον του καλοκαιριού 
που δημιουργεί  άριστες 
συνθήκες ανάπτυξης  για 
τους μύκητες.

Η άμμος αποτελεί φυσικό 
φίλτρο που παγιδεύει μεταξύ 
των άλλων και τους μικροορ-
γανισμούς από το περιβάλλον, 
και λειτουργεί ως μια περιο-
χή διατήρησης και ανάπτυ-
ξης τους. Επίσης φιλτράρει το 
νερό το οποίο φτάνει σε αυτή 
από τα κύματα ή και κατά την 
απόπλυση των εδαφών μετά 

από βροχοπτώσεις. Μεγάλο 
ποσοστό των μικροοργανι-
σμών στην άμμο προέρχε-
ται από το άνθρωπο. Σαφώς 
η άμμος λειτουργεί ως κατα-
φύγιο και για μεγάλο αριθ-
μό παθογόνων μικροοργα-
νισμών με αποτέλεσμα να 
αποτελεί εστία μόλυνσης, εφό-
σον, λόγω της φύσης των κόκ-
κων της δεν προσφέρει μόνο 
προστασία στους μικροοργα-
νισμούς άλλα και λειτουργεί 
ως αποθήκη θρεπτικών ουσι-
ών    Κάθε είδος παθογόνων 
μικροοργανισμών εισέρχο-
νται στο θαλάσσιο περιβάλ-
λον κατά κύριο λόγο μέσω 
των αποβλήτων που καταλή-
γουν στην παράκτια περιοχή, 

αλλά μέσω και της ατμόσφαι-
ρας, της άγριας ζωής και του 
ανθρώπου. Εκτός από αυτό-
χθονες μικροοργανισμούς που 
βρίσκονται στις ακτές υπάρ-
χουν αυτοί οι οποίοι προέρ-
χονται από τα αστικά λύματα, 
βιομηχανικά και κτηνοτρο-
φικά απόβλητα (σημειακές 
πηγές ρύπανσης), επιφανει-
ακές απορροές από γεωργι-
κές εκτάσεις (μη σημειακές 
πηγές ρύπανσης),  απορρο-
ές ποταμών, άγρια ζωή της 
περιοχής, ατμόσφερικές μετα-
φορές των μικροοργανισμών 
μέσω των ανέμων.  

Αν υπάρχουν κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξη 
οι μικροοργανισμοί επιβιώ-

νουν στην άμμο για αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ο καταλυτικός παράγοντας 
για την ανάπτυξη τους, μετά 
από την παρουσία θρεπτικών 
ουσιών είναι η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος και έπει-
τα η υγρασία. Το ίδιο ισχύει 
και για την ακτινοβολία και 
το pH. Κατά συνέπια, οι κλι-
ματικές συνθήκες της περιο-
χής μπορούν να επηρεάσουν 
σε μεγάλο βαθμό την παρου-
σία μικροοργανισμών στην 
άμμο. Επίσης μπορεί να συμ-
βάλει στην αυτοκάθαρση του 
περιβάλλοντος με την προϋ-
πόθεση η τιμές τους δεν είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη ή 
επιβίωση μικροοργανισμών.

Μύκητες  - «αόρατη» για 
το μάτι, κάτοικοι του πλανή-
τη Γη. Οι μικροοργανισμοί 
οι οποίοι υπάρχουν  παντού, 
καιστις περισσότερες περι-
πτώσεις είναι ωφέλημα και 
αποτελούν το  αναπόσπαστο 
κομμάτι του γήινου οικοσυ-
στήματος. 

Οι μύκητες αποτελούν ένα 
από τα πέντε βασίλεια των 
έμβιων όντων, είναι μονοκύτ-
ταροι, ευκαρυωτική, ετερότρο-
φοι οργανισμοί και εμφανί-
ζουν τεράστια ποικιλομορφία. 
Από άποψη μορφολογίας, δεν 
μοιάζουν ούτε με τα ζώα, αλλά 

ούτε και με τα φυτά. Αναπτύσ-
σονται, είτε ως νηματοειδείς 
σχηματισμοί, είτε ως μεμο-
νωμένα κύτταρα (ζυμομύ-
κητες). Βρίσκονται παντού, 
καθώς ζουν τόσο στο έδα-
φος, στο νερό και στον αέρα, 
ενώ αρκετοί από αυτούς ζουν 
φυσιολογικά ως παράσιτα 
στον ανθρώπινο οργανισμό, 
χωρίς να προκαλούν κάποια 
επιβλαβή ασθένεια. 

Οι μύκητες αποτελούν 
συνηθισμένη χλωρίδα μίας 
αμμώδους παραλίας. Σαφώς 
μόνο κάποια από τους μικρο-
οργανισμούς αυτούς ενδέχε-
ται να είναι παθογόνοι για το 
άνθρωπο και να προκαλούν 
μολύνσεις μέσω της επαφής 
του με την άμμο. Οι θαλάσσι-
ες περιοχές των εύκρατων και 
τροπικών χώρων φιλοξενούν 
μεγάλη ποικιλία μυκήτων. Οι 
παραλίες αναψυχής με υψη-
λότερους αριθμούς χρηστών 
έχουν υψηλότερους αριθμούς 
και είδη παθογόνων και δυνη-
τικά παθογόνων μυκήτων 
και η παρουσία τους, όπως 
παρατηρήθηκε, είναι αυξημέ-
νη κατά τους θερινούς μήνες. 
Προς το τέλος του καλοκαι-
ριού παρατηρείται μια έξαρ-
ση μερικών νοσημάτων όπως 
δερματίτιδες, κολπίτιδες στις 
γυναίκες, ωτίτιδες, η Καντι-
τίαση, κλπ.

Γενικά από τα 200.000 
μόνο 200 είδη μυκήτων είναι 
παθογόνοι. Συγκεκριμένα οι 
πιο συνηθισμένες μυκητιακές 
νόσοι είναι αποτέλεσμα της 
επιμόλυνσης από ένα μικρό 
αριθμό παθογόνων μυκήτων. 

Στον οργανισμό μας επι-
βιώνουν πολλοί μύκητες συμ-
βιώνοντας με το σώμα μάς 
συνιστώντας την φυσική 
μικροχλωρίδα του. Ως τόσο-
μερικά είδη μπορούν, υπό 
ορισμένες συνθήκες, να προ-
καλέσουν σημαντικά προβλή-
ματα στον οργανισμό (δυνη-
τικά παθογόνοι).Είδη αυτών 
των μικροοργανισμών είναι 
υπεύθυνα για τηςμυκητιασικές 
λοιμώξεις του δέρματος και 
των εξαρτημάτων των τριχών 
και των ονύχων (ονυχομυκη-
τίαση). Αποτελούν λοιμώξεις 
των εξωτερικών, συνήθως, 
στοιβάδων του δέρματος, ενώ 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΘΆΛΑΣΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ

Μύκητες και Καλοκαίρι!

Υφομύκητες - αριστερά. Ζυμομύκητες - δεξιά (Μικροσκοπική εμφάνιση)
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σπανιότερα προσβάλλουν και 
εσωτερικά όργανα, εκδηλώνο-
ντας πνευμονία, μηνιγγίτιδα 
και άλλες σοβαρές νόσους. 

Τα μπάνια σε θάλασσες 
που δεν είναι καθαρές μπο-
ρεί να προκαλέσουν κολπίτι-
δες ή κυστίτιδες, κυρίως σε 
γυναίκες που παρουσιάζουν 
κάποια ευαισθησία. Επίσης, 
όταν τα νερά είναι πολύ κρύα, 
επίφοβες είναι και οι σαλπιγ-
γίτιδες. (Γι’ αυτό οι συμβου-
λές που δίνουν οι ειδικοί στις 
γυναίκες για τα καλοκαιρινά 
τους μπάνια, και κυρίως στις 
εγκύους, είναι να αποφεύ-
γουν να κολυμπούν σε κρύα 
ή μολυσμένα νερά).

Τη σημαντικότερη απει-
λή την παρουσιάζουν τα δερ-
ματόφυτα, μύκητες που είναι 
υπεύθυνη για μολύνσεις στα 
πόδια, τα χέρια, το κεφάλι, 
το πρόσωπο, τη βουβωνική 
χώρα αλλά και τον κορμό του 
σώματος. Μεγαλώνουν στο 
εξωτερικό στρώμα του δέρ-
ματος και συνήθως εκδηλώ-
νονται με κυκλικό εξάνθημα, 
το οποίο είναι κόκκινο στην 
περίμετρό του ενώ στο κέντρο 
το δέρμα δείχνει υγιές.Είναι 
πρωτοπαθή και όχι ευκαιρι-
ακά παθογόνα. Αυτό σημαί-
νει ότι μπορούν να μολύνουν 
ένα υγιή οργανισμό ακόμα 
και αν δεν υπάρχει κάποια 
βλάβη ανοσίας (π.χ. αδύνα-
μο ανοσοποιητικό σύστημα) 
ή κάποια ασυνέχεια του δέρ-
ματος (π.χ. ανοιχτή πληγή). 
Τα δερματόφυτα τρέφονται 
κυρίως με κερατίνη. Η κερα-
τίνη είναι μια πρωτεΐνη που 
εντοπίζεται στο δέρμα, στις 
τρίχες και στα νύχια. Διακρί-
νονται  στις εξής κατηγορίες:

Ανθρωπόφιλα: Σπάνια 
μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο με την άμεση επα-
φή. Ως τόσο μεταφέρεται με 
θραύσματα του μύκητα, μέσω 
μολυσμένων υπολειμμάτων 
δέρματος τα οποία έχουν προ-
σκολληθεί πάνω σε επιφάνειες 
με τις οποίες έρχεται σε επα-
φή πολύς κόσμος.

Ζωόφιλα: Συνήθως μολύ-
νουν κατοικίδια ζώα καθώς 
και τους ανθρώπους οι οποίοι 
έρχονται σε άμεση επαφή μαζί 
τους. Αυτός ο τύπος δερμα-
τόφυτων συνήθως δεν μετα-
δίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Γεώφιλα: Σπάνια μολύ-
νουν τον άνθρωπο. Ζουν φυσι-
ολογικά στο έδαφος. Μπορούν 
ίσως να μολύνουν άτομα τα 

οποία έρχονται σε επαφή με 
το χώμα στο οποίο ζουν.

Τα δερματόφυτα χωρίζο-
νται σε δύο κατηγορίες τα 
κερατινοφυλικά και κερατινο-
λυτικά. Μπορούν να αφομοιώ-
σουν την κερατίνη σαπροφυ-
τικά ή να την χρησιμοποιούν 
ως υπόστρωμα για την ανά-
πτυξη τους, εισβάλλοντας σε 
ζωντανούς οργανισμούς προ-
καλώντας κάποια μορφή λοί-
μωξη. 

Δύο από τα πιο συνηθι-
σμένα και “έντονα” προβλή-
ματα μυκήτων, που κάνουν 
την εμφάνισή τους κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, είναι 
οι μυκητιάσεις του άκρου 
ποδός των μηρογεννητικών 
περιοχών (πρόκειται για μυκη-
τίαση πεζοπόρων, ποδηλατών 
και παχύσαρκων ατόμων,εκ-

δηλώνεται αρχίζει  με κάψι-
μο, κοκκινίλα και μικρή απο-
λέπιση στο εσωτερικό των 
μηρών), και του κορμού με 
συνηθέστερη, την ποικιλό-
χρου πιτυρίαση.

Μια από τις πιο συχνές 
καλοκαιρινές μυκητίασεις 
είναι η ποικιλόχρους πιτυρί-
αση ή «αρρώστια του ντεκολ-
τέ», όπως την αποκαλούμε.Η 
εμφάνιση της προβληματίζει, 
αφού οι λεκέδες που δημιουρ-
γεί στο δέρμα δεν είναι ευχά-
ριστοι. Άσπροι ή καφέ λεκέ-
δες ξεκινούν από τον αυχένα 
και μπορεί να επεκταθούν 
σε μεγάλες επιφάνειες, κυρί-
ως στους ώμους το θώρακα 
και την πλάτη.Ο αποχρωμα-
τισμός του δέρματος γίνεται 
λόγω έλλειψης της μελανίνης.
Οι λεκέδες σπάνια προσβάλ-

λουν το πρόσωπο και δύσκο-
λα καταπολεμούνται. 

Παλιά συνηθίζαμε να μιλά-
με για το ‹πόδι του αθλητή›, 
καθώς οι αθλητές, που φορούν 
συνέχεια αθλητικά παπού-
τσια, ταλαιπωρούνται συχνό-
τερα από μυκητιάσεις  γιατί 
το πόδι είναι κλεισμένο μέσα 
σε ένα στενό παπούτσι. 

Τώρα που τα αθλητικά έγι-
ναν μόδα και ο κόσμος τα 
φοράει καθημερινά, παρατη-
ρούμε αύξηση των μυκητιά-
σεων και ειδικά στις νεαρό-
τερες ηλικίες.

Οι μυκητιάσεις αυτές 
παρατηρούνται συχνά  στις 
μεσοδακτύλιες  πτυχές και 
πέλματα  λόγω της αυξημέ-
νης εφίδρωσης που  προδι-
αθέτει για τη λοίμωξη.Προ-
καλείται κνησμός (φαγούρα) 

που μπορεί να είναι ήπιος ή 
βαρύς.  Μερικές φορές σχημα-
τίζονται φουσκάλες ανάμεσα 
στα μεσοδάχτυλα και το πέλμα 
του ποδιού. Οι μυκητιασικές 
λοιμώξεις  των ποδιών είναι 
ήπιες , όμως  αν δεν θεραπευ-
τούν, μπορεί να διαρκέσουν 
πολύ με δυσάρεστα αποτε-
λέσματα. 

Οι ονυχομυκητιάσεις απο-
τελούν το μεγαλύτερο «πονο-
κέφαλο» για τη διάγνωση και 
τη θεραπεία. Οι μύκητες προ-
σβάλλουν τα νύχια διεισδύο-
ντας στην πλάκα και κάνοντας 
τα νύχια κίτρινα και εύθραυ-
στα. Οι μισοί τουλάχιστον από 
όσους αντιμετωπίζουν τέτοια 
προβλήματα  βαριούνται  και 
δεν αναζητούν θεραπεία και 
καταφεύγουν σε καλλυντικές 
ουσίες, οι οποίες δεν αποτε-
λούν λύση.Οι ονυχομυκητι-
άσεις πρέπει να θεραπεύο-
νται όχι μόνο για αισθητικούς 
λόγους αλλά και για λειτουρ-
γικούς, αν λάβουμε υπ› όψιν 
τη βιολογική αποστολή των 
νυχιών. Αν παραμείνει η ονυ-
χομυκητίαση χωρίς θεραπεία, 
το νύχι θα καταστραφεί και 
ίσως χρειαστεί να αφαιρεθεί 
με χειρουργική επέμβαση.

Εξαπλώνονται μέσω της 
δερματικής επαφής από 
άνθρωπο σε άνθρωπο, από 
ζώο σε άνθρωπο (μολυσμένο 
σκύλο, γάτα, τρωκτικό, κουνέ-
λι, κατσίκα, χοίρο και άλογο), 
από αντικείμενο σε άνθρω-
πο (μολυσμένο ρούχο, πετσέ-
τα, κλινοσκέπασμα, βούρτσα 
μαλλιών, κ.α.), ή από το έδα-
φος σε άνθρωπο. Πέρα από 
την επαφή με μολυσμένους 
ανθρώπους, ζώα, αντικείμε-
να και επιφάνειες, αιτία κιν-
δύνου είναι και η υπερβολι-
κή εφίδρωση, η συμμετοχή σε 
ομαδικά αθλήματα που φέρ-
νουν τους παίχτες σε επαφή 
(για παράδειγμα μπιτς βόλεϊ), 
η ένδυση με στενά και εφαρ-
μοστά ρούχα, αλλά και το απο-
δυναμωμένο ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Η δερματική επαφή απο-
τελεί κατά κύριο λόγο την 
βασική αιτία μετάδοσης των 
μυκήτων. Είτε πρόκειται για 
δερματική επαφή από άτομο 
σε άτομο, από μολυσμένο ζώο 
σε άνθρωπο, από το έδαφος 
σε άτομο αλλά και από κάποιο 
αντικείμενο, όπως κουβέρτα 
ή σεντόνι, πετσέτα βούρτσα 
μαλλιών, ή μολυσμένο ρού-
χο σε άνθρωπο οφείλουμε να 
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είμαστε προσεκτικοί. Για παρά-
δειγμα, το καλοκαίρι, περίο-
δος που η διάθεση όλων είναι 
πιο χαλαρή κυρίως όταν βρί-
σκονται στην παραλία. 

Τα δερματόφυτα
Γενικά, τα δερματόφυτα 

δεν είναι πολύ επικίνδυνα 
για την υγεία μας, εντούτοις 
μπορούν να προκαλέσουν 
αντιαισθητικές αλλοιώσεις 
του δέρματός μας. 

Πολλές φορές γίνονται και 
ενοχλητικά λόγω της φαγού-
ρας και του πόνου που ενδε-
χομένως προκαλούν. Αν και 
η μυκητίαση σπανίως επε-
κτείνεται πέρα από την επι-
φάνεια του δέρματος για να 
προκαλέσει σοβαρή ασθέ-
νεια. Ωστόσο, αν πετύχει τον 
οργανισμό εξασθενημένο από 
κάποια άλλη νόσο, όσο και 
σε άτομα με προδιάθεση για 
ανάπτυξη μύκητα, όπως τα 
ανοσοκατεσταλμένα άτομα ή 
άτομα τα οποία πάσχουν από 
AIDS, τότε μπορεί να απο-
δειχτεί δύσκολη στη ριζική 
καταπολέμησή της. Προδι-
άθεση στους μύκητες έχουν 
όσοι  χρησιμοποιούν αντι-
βιοτικά , κορτιζόνη για πολύ 
χρόνο ή έχουν εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα από 
ασθένεια ή φάρμακα.  Επίσης 
επιρρεπή είναι τα άτομα που 
πάσχουν από σακχαρώδη δια-
βήτη, κακή κυκλοφορία του 
αίματος, ατοπία, παχυσαρ-
κία, ενδοκρινολογικές νόσοι.

Λοιμώξεις. Αυτές καρα-
δοκούν σε θάλασσες που είναι 
μολυσμένες και απειλούν κυρί-
ως τις γυναίκες και ακόμα 
περισσότερο τις εγκύους, που 
δεν πρέπει να κολυμπούν σε 
νερά αμφιβόλου καθαρότητας. 
Οι έγκυοι επιπλέον θα πρέπει 
να αποφεύγουν τις παγωμέ-
νες θάλασσες, γιατί μπορεί 
να προκαλέσουν συσπάσεις 
στη μήτρα.

Οι μύκητες είναι ένα από 
τα πλέον συνηθισμένα γυναι-
κολογικά προβλήματα, με το 
οποίο όλες οι γυναίκες θα 
έρθουν κάποια στιγμή αντι-
μέτωπες. Σύμφωνα με μελέτες 
μάλιστα, τρεις στις τέσσερις 
γυναίκες παρουσιάζουν 
κολπική μυκητίαση του-
λάχιστον μία φορά στη ζωή 
τους. Η μυκητιασική κολπίτιδα 
αποτελεί το 20% περίπου των 
κολπίτιδων. Ειδικά το καλο-
καίρι, η συχνότητα των 
μυκητιάσεων είναι ακόμα 

μεγαλύτερη, αφού η ζέστη 
και η τοπική υγρασία που 
αυξάνεται από την έντονη 
εφίδρωση, είναι παράγο-
ντες που ευνοούν την υπε-
ρανάπτυξη των μυκήτων.
Παθογόνος μύκητας που προ-
σβάλλει κυρίως τους βλεννο-
γόνους του ανθρώπου, όπως 
του πνεύμονα, του στόματος, 
του γαστρεντερικού σωλήναή 
του κόλπου στις γυναίκες προ-
καλώντας αντίστοιχες μυκη-
τιάσεις, λέγονται καντιντιά-
σεις. Η Candida μεταδίδεται 
πολύ εύκολα με τη σεξουαλι-
κή επαφή, αλλά η μετάδοση 
ή ανάπτυξή της μπορεί να 
γίνει και με άλλους τρόπους, 
μία από τις οποίες είναι κάτω 
από την επίδραση συνθηκών 
υγρασίας του περιβάλλοντος, 
όπως τα καλοκαιρινά θαλάσ-
σια μπάνια.

ΗCandida
Κυστίτιδες. Το μπάνιο 

στη θάλασσα μπορεί να επι-
φυλάσσει και προβλήματα που 
σχετίζονται με το ουροποιη-
τικό, όπως για παράδειγμα 
μία κυστίτιδα. Είναι δηλαδή 
πιθανό να εισχωρήσει από 
την ουρήθρα κάποιο μικρό-
βιο, που μπορεί να υπάρχει 
στη θάλασσα αν τα νερά της 
είναι μολυσμένα, και να προ-
καλέσει μία κυστίτιδα. Κολ-
πίτιδες. Το μαγιό, εξαιτίας 
του συνθετικού υφάσματος 
από το οποίο είναι φτιαγμένο, 
είτε είναι βρεγμένο είτε στε-
γνό, αυξάνει τη θερμοκρασία 
της περιοχής, με αποτέλεσμα 
να διαταράσσεται το pH του 
κόλπου και να ευνοείται η 
ανάπτυξη ενδογενών μικρο-
βίων, όπως για παράδειγμα 

οι μύκητες. Ή -ακόμα χειρό-
τερα- σε μια βρόμικη θάλασσα 
ή παραλία (όπως αντίστοιχα 
και σε μια χρησιμοποιημένη 
πετσέτα) μπορεί να υπάρχει 
κάποιο μικρόβιο που, εισχω-
ρώντας στον κόλπο, μπορεί κι 
αυτό με τη σειρά του να προ-
καλέσει μια κολπίτιδα.

Μέτρα  πρόληψης των 
μυκητιάσεων για το καλο-
καίριγια να αποφύγετε τους 
ανεπιθύμητους «φίλους 
προσκολλήσεως» στις δια-
κοπές.
• Πλενόμαστε και λουζόμα-
στε  συχνά με σαπούνι κυρίως 
το καλοκαίρι μετά από έντο-
νη εφίδρωση.Καλό θα είναι 
μετά την χρήση της ξαπλώ-
στρας αυτή να απολυμαίνεται 
με απολυμαντικό μέσον ή με 
έκθεση στον ήλιο για τουλά-
χιστον μισή ώρα πριν ξανα-
χρησιμοποιηθεί.
• Κατά  τη διάρκεια του καλο-
καιριού, προτιμήστε λεπτά 
βαμβακερά ρούχα και όχι τα 
βαριά ή στενά ρούχα, αυτά 
μπορούν να προκαλέσουν 
υπερεφίδρωση.   
• Δεν χρησιμοποιούμε ρούχα, 
πετσέτες ή παπούτσια άλλων 
προσώπων.
• Χρησιμοποιούμε πάντοτε 
πετσέτα στην παραλία και 
δεν καθόμαστε ποτέ απευθεί-
ας επάνω στην άμμο ή στα 
κρεβατάκια θαλάσσης.
• Θα πρέπει να αποφεύγε-
ταιη πολύωρη παραμονή με 
βρεγμένο μαγιό. Να αλλάζε-
τε συχνά το μαγιό σας,αφού 
προηγηθεί ντους με γλυκό 
νερό αν υπάρχει διαθέσιμο.
• Να στεγνώνετε καλά όλα 
τα σημεία, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη προσοχή στις πτυχές και 

τις μεσοδαχτύλιες περιοχές.    
• Πλένουμε συχνά την πετσέ-
τα της θάλασσας σε θερμοκρα-
σία 30 βαθμών κελσίου και 
δεν μοιραζόμαστε την ίδια 
πετσέτα με άλλους.
• Αποφεύγουμε το παιχνίδι 
με τη άμμο ή με τα χώματα 
όπου αφθονούν οι μύκητες.
• Δεν περπατάμε με τα πόδια 
γυμνά σε δημόσιους χώρους 
όπως πισίνες , ντούς ή απο-
δυτήρια αλλά ακόμη και στην 
άμμο. Το ίδιο ισχύει και για το 
μπάνιο, αν τυχόν και κάποιο 
άτομο της οικογένειας έχει 
ήδη μύκητες χρειάζεται προ-
σοχή.
• Όταν πρόκειται να μείνετε 
σε ξενοδοχείο, πάρτε μαζί σας 
παντόφλες ή βεβαιωθείτε ότι 
έχει παντόφλες μιας χρήσης 
για κάθε άτομο ξεχωριστά.Τις 
παντόφλες θα πρέπει να τις 
φοράμε συνεχώς και να μην 
περπατάμε καθόλου ξυπόλη-
τοι  μέσα στο δωμάτιο.
• Αποφεύγουμε τα στενά και 
χωρίς κάλτσες κλειστά παπού-
τσια ιδίως το καλοκαίρι.Τα 
αθλητικά σε αυτή την περί-
πτωση είναι ότι χειρότερο.
• Για όσους έχουν ευπάθεια 
στην ανάπτυξη της μυκητία-
σης «πόδι του αθλητή», είναι 
απαραίτητη η χρήση υποδη-
μάτων που εξασφαλίζουν τον 
καλό αερισμό του ποδιού.
• Απαραίτητη είναι επίσης η 
καλή υγιεινή των ποδιών: να 
πλένετε καθημερινά τα πόδια 
σας με σαπούνι και νερό, να τα 
στεγνώνετε προσεκτικά, ιδίως 
ανάμεσα στα δάκτυλα και να 
αλλάζετε συχνά παπούτσια για 
να μειώνετε την υγρασία και 
να εμποδίζετε τους μύκητες 
να μολύνουν τα πόδια σας.

• Η καθημερινή χρήση πού-
δρας στα παπούτσια ή κάλ-
τσες  βοηθά στην απορρόφη-
ση της υγρασίας.
• Επίσης εάν κάποιος πάσχει 
από διαβήτη θα πρέπει να 
φροντίσει ώστε να ρυθμιστεί 
καλά το σάκχαρο του ,γιατί  οι 
μυκητιάσεις ευνοούνται όταν 
είναι αρρύθμιστο.
Αν έχετε εμφανίσει μια μυκη-
τίαση πετάξτε ή καθαρίστε 
καλά τα παλιά παπούτσια ή  
ρούχα ώστε να αποφύγετε την 
επανάληψη της μόλυνσης.
• Καλό θα ήταν έχοντας υπό-
ψη μας τα πιο πάνω μέτρα 
πρόληψης,να ακολουθούμε 
τους κανόνες υγιεινής ώστε 
να προλαμβάνουμε τις ανεπι-
θύμητες μυκητιάσεις.
• Ωστόσο σε περίπτωση που 
παρατηρήσουμε κάποιες αλλα-
γές στο δέρμα μας καλό θα 
ήταν να απευθυνθούμε στο 
δερματολόγο μας για πιο 
έγκαιρη διάγνωση και θερα-
πεία. 
• Κατά την διάρκεια του καλο-
καιριού αποφεύγετε τα ζεστά 
μπάνια, τηις σάουνες και τα 
χαμάμ. 
• Φροντίζετε τα νύχια σας 
να είναι κοντά (μην κόβετε 
τις γωνίες τους), στεγνά και 
καθαρά.    
•  Η απώλεια βάρους σε 
υπέρβαρους ή παχύσαρκους 
ανθρώπους και η καλή ρύθ-
μιση του σακχάρου στους 
διαβητικούς ασθενείς έχει 
πρωταρχική σημασία για τα 
άτομα αυτά.
• Επίσης καλό να αποφεύ-
γονται οι παραλίες με μεγά-
λη συγκέντρωση ατόμων και 
συνωστισμό, οι βρώμικες 
παραλίες αν και αυτό είναι 
πολύ δύσκολο πια ειδικά στην 
Αττική και οι παραλίες που 
βρίσκονται κοντά σε μεγάλες 
πόλεις, γιατί εκτός από μυκη-
τιάσεις υπάρχει κίνδυνος και 
για ουρολοιμώξεις, που προ-
καλούνται από ένα μικρόβιο 
το κολοβακτηρίδιο που επι-
βιώνει στο θαλασσινό νερό.

 Επίσης καλό είναι να μην 
χρησιμοποιούνται αρώμα-
τα και άλλα καλλυντικά όταν 
πάμε για θαλάσσια μπάνια.

Τέλος, σε πολλές περι-
πτώσεις δεν φταίει η 
θάλασσα, άλλα η κακή προ-
σωπική υγιεινή ή τα κοινά 
μέσα που χρησιμοποιού-
νται, και γενικά η συμπε-
ριφορά μας απέναντι της. 

Καλό Καλοκαίρι!
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ΠΑΓΩΤΟ: ΠΩΣ Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

   Τι έδειξε η δειγματοληπτική έρευνα 
του ΠΑΚΟΕ στα παγωτά του εμπορίου

     Κολοβακτηρίδια σε χώρους 
φύλαξης, σκεύη  
και μηχανήματα παραγωγής

   Πώς μπορεί να προστατευθεί  
ο καταναλωτής και κυρίως τα παιδιά

  Η σωστή διατήρηση  
των τροφίμων και οι διατροφικοί 
κίνδυνοι του καλοκαιριού
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Τo παγωτό είναι ένα τρόφιμο 
το οποίο συνδυάζει ποικιλία 
θρεπτικών συστατικών και 

απόλαυση. Αναμφισβήτητα, θεωρεί-
ται το πιο γλυκό και ταυτόχρονα το 
πιο δροσιστικό επιδόρπιο του καλο-
καιριού. Συναντάται σε διάφορες γεύ-
σεις, σερβίρεται με ποικίλους τρόπους 
και συνδυάζεται με αρκετά τρόφιμα, 
ακόμη και ποτά. Η προσωρινή αίσθη-
ση δροσιάς που προσφέρει το κάνει 
ακαταμάχητο στις γευστικές αναζη-
τήσεις μικρών και μεγάλων τους θερι-
νούς μήνες. 

Το παγωτό φαίνεται να έχει τις ρίζες 
του στην αρχαία Βαβυλώνα, όπου γλυ-
κίσματα πάγωναν με τη μέθοδο της 
τοποθέτησης τους σε χιόνι και πάγο. Το 
13ο αιώνα, ο Marco Polo έφερε στην 
Ιταλία συνταγές για γρανίτες από τα 
ταξίδια του στην Ασία. Έτσι αυτές οι 
περίφημες συνταγές διαδόθηκαν και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, με αποτέλε-
σμα γύρω στο 1700 να κυκλοφορούν 
παγωτά προς πώληση αλλά και βιβλία 
με συνταγές για παγωτά.

Το 1851 δημιουργήθηκε η πρώτη 
βιομηχανία παραγωγής παγωτού στη 
Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών 
από τον Jacob Fussell. 

Τα καλά και τα κακά  
μέσα στο παγωτό! 

Το παγωτό αποτελείται κυρίως από 
γάλα, το οποίο μπορεί να είναι φρέσκο 
ή σε σκόνη, άπαχο, με χαμηλά λιπαρά 
ή πλήρες. Εκτός από το γάλα περιέχει 
αβγά, βούτυρο, ζάχαρη, φρούτα (φρέ-
σκα ή αποξηραμένα), κρέμα γάλακτος, 
γλυκαντικές ουσίες, σιρόπι, σοκολά-
τα και ξηρούς καρπούς. Η θερμιδική 
αξία του παγωτού είναι ευνόητο ότι 
εξαρτάται από τη σύστασή του. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι 100 γραμμάρια 
παγωτού μπορούν να περιέχουν από 
75 έως και 240 θερμίδες ανάλογα με 
τη σύστασή του. 

Ας αρχίσουμε όμως με όσα καλά 
μας προσφέρει το παγωτό:

• Από το γάλα του παγωτού παίρ-
νουμε τις πρωτεΐνες του γάλακτος που 
είναι υψηλής διατροφικής αξίας. Στα 
τυποποιημένα παγωτά καλής ποιότη-
τας, το πρώτο συστατικό που αναγρά-
φεται στην ετικέτα είναι το γάλα. (Το 
πρώτο αναγραφόμενο συστατικό στο 
οποιοδήποτε τρόφιμο, σημαίνει ότι το 
τρόφιμο αυτό αποτελείται σε ποσο-
στό πάνω από το 50% από το συγκε-
κριμένο συστατικό. Άρα, στα καλής 
ποιότητας παγωτά  πρώτο συστατι-
κό είναι το γάλα, μετά κάποιο άλλο 
φρέσκο συστατικό (λ.χ. κακάο, φρού-
τα) και μετά όλα τα άλλα. Όταν στις 
πρώτες θέσεις της διατροφικής επι-
σήμανσης υπάρχουν «καλά» συστα-
τικά, τόσο λιγότερα συντηρητικά και 
ζάχαρη περιέχει το παγωτό, άρα τόσο 
πιο υγιεινό είναι.)

• Προσλαμβάνουμε υδατάνθρακες 
οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις 
γλυκαντικές ουσίες που περιέχει το 
παγωτό αλλά και από τη λακτόζη του 
γάλακτος. Οι υδατάνθρακες είναι πολύ 
σημαντική πηγή ενέργειας. Παράλλη-
λα η λακτόζη βοηθάει στην απορρό-
φηση του ασβεστίου. 

• Το πιο σημαντικό μέταλλο που 
βρίσκεται στο παγωτό είναι το ασβέ-
στιο που θεωρείται απαραίτητο στοι-
χείο για το σχηματισμό γερών οστών 
και δοντιών αλλά και για την καλή λει-
τουργία της καρδιάς. Αρκεί να σημει-
ώσουμε ότι 100γρ. παγωτού περιέχουν 
100-120mg ασβεστίου, ποσότητα που 
καλύπτει το 10% των ημερήσιων ανα-
γκών του οργανισμού. 

• Τα λιπαρά του παγωτού προσφέ-
ρουν πολύτιμα για τον οργανισμό 
λιπαρά οξέα αλλά και λιποδιαλυτές 
βιταμίνες (A, D, E και Κ).

• Το παγωτό αποτελεί πολύ καλή 
πηγή φωσφόρου, ένα μέταλλο που 
συμβάλλει στο μεταβολισμό αλλά και 
στην απορρόφηση του ασβεστίου. • 
Περιέχει βιταμίνες A, D, E, C, B1, B2, 
B6, B12, απαραίτητες για την ανά-
πτυξη και την ομαλή λειτουργία του 
οργανισμού (παρόλα αυτά οι βιταμί-

νες καταστρέφονται όσο το παγωτό 
παραμένει σε συνθήκες κατάψυξης 
και αυτό επειδή η θερμοκρασία είναι 
πολύ χαμηλή και κάποιες βιταμίνες 
είναι ιδιαίτερα ευπαθείς σε ακραί-
ες συνθήκες, συνεπώς η ημερομη-
νία παραγωγής δεν πρέπει να απέχει 
μεγάλο διάστημα από την ημερομη-
νία αγοράς). 

Δυστυχώς όμως υπάρχει και η 
άλλη πλευρά αυτής της γλυκιάς 
απόλαυσης: 

-Το παγωτό είναι πλούσιο σε θερ-
μίδες και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύ-
γεται η κατανάλωσή του από άτομα 
υπέρβαρα ή παχύσαρκα. 

-Είναι πλούσιο σε λιπαρά και ιδι-
αιτέρως τα παγωτά που περιέχουν 
ξηρούς καρπούς, διότι είναι πλούσια 
σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία 
είναι επιβλαβή για τον οργανισμό. 

-Περιέχει πολλές γλυκαντικές ουσί-
ες που συμβάλλουν στην εμφάνιση 
τερηδόνας. Καλό είναι ακόμα να απο-
φεύγονται από διαβητικούς. 

-Τα λιπαρά που περιέχει το παγω-
τό και ιδίως τα κορεσμένα συμβάλ-
λουν στην αύξηση της χοληστερόλης. 

- Υπάρχουν και τα παγωτά ή τα 
επιδόρπια παγωτού ή τα παγωμένα 

γλυκίσματα τα οποία δεν έχουν ως 
πρώτο συστατικό το γάλα, αλλά σκό-
νη γάλακτος ή ακόμα και φοινικέ-
λαιο ή άλλα υδρογονωμένα φυτικά 
έλαια που περιέχουν τρανς λιπαρά. 
Η σκόνη γάλακτος αποτελεί προϊόν 
επεξεργασίας που δεν διαθέτει τα 
θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες 
και το ασβέστιο του φρέσκου γάλα-
κτος. Συνεπώς, τα παγωτά που περι-
έχουν σκόνη γάλακτος έχουν μειω-
μένη θρεπτική αξία. Πέρα από αυτό, 
είναι άγνωστες οι επιτώσεις της σκό-
νης γάλακτος στην υγεία. Ενδέχεται 
η χοληστερίνη της σκόνης γάλακτος 
να παίρνει λόγω της επεξεργασίας 
μια ιδιαίτερα τοξική μορφή η οποία 
ονομάζεται οξυχοληστερόλη ή οξυ-
χοληστερίνη.

Παιδιά και παγωτό 
Τα παιδιά, ιδιαιτέρως εκείνα που 

δεν έχουν πρόβλημα με το βάρος τους, 
μπορούν να καταναλώνουν παγωτό 
1-2 φορές την εβδομάδα ως σνακ ή  
επιδόρπιο αλλά πάντα σε μικρή ποσό-
τητα. Είναι προτιμότερο να δίνου-
με στο παιδί μας σπιτικό παγωτό το 
οποίο είναι παρασκευασμένο με αγνά 
και φρέσκα υλικά και παράλληλα μπο-
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ρούμε να ρυθμίζουμε και τη θερμιδική 
του αξία χρησιμοποιώντας προϊόντα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη  
και λιπαρά. Πολύ ωραίες και υγιεινές 
λύσεις είναι οι γρανίτες και τα σορ-
μπέ φρούτων που είναι χαμηλά σε 
θερμίδες και δεν περιέχουν καθόλου 
λιπαρά. Έτσι μπορούμε να δίνουμε 
στα παιδιά περισσότερες φορές την 
εβδομάδα, με προσοχή βέβαια πάντα, 
γιατί ακόμα κι εκεί επιβάλλεται να 
υπάρχει μέτρο. 

Οι αδυναμίες του παγωτού 
• Είναι ευπαθές προϊόν τόσο στην 

εμπορική διάθεσή του όσο και στην 
κατ’ οίκον κατανάλωση. Αν μεταφέ-
ρουμε στο σπίτι τα παγωτά, που αγο-
ράσαμε,  τα βάζουμε, αμέσως, στον 
καταψύκτη. Η μεταφορά, σε μεγάλες 
αποστάσεις, πρέπει να γίνεται, σε ισο-
θερμικές συσκευασίες. 

• Πλούσια πηγή θερμίδων. Προσο-
χή στην παχυσαρκία, γιατί ένα κανο-
νικό παγωτό δίνει περίπου 300 θερ-
μίδες, στον οργανισμό μας. Περιέχει 
κορεσμένο λίπος και  αυξάνει τη χολη-
στερίνη, κυρίως το παρφέ. Το παγωτό 
είναι επιδόρπιο, όχι γεύμα. Ιδιαίτερα 
για τα μικρά παιδιά, δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει ένα γεύμα, που απο-
τελείται από φυσικές τροφές, όπως 
φρέσκο γάλα, φρούτα ή λαχανικά. 

• Η δροσιά ενός παγωτού είναι 
μόνο στιγμιαία. Οι πολλές θερμίδες, 
που μας δίνει, όταν «καίγονται», στον 
οργανισμό μας, αυξάνουν το αίσθη-
μα της θερμότητας και μας δημιουρ-
γούν την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε 
και ότι διψάμε περισσότερο από ό,τι 
πριν την κατανάλωση του παγωτού. 

• Είναι κύρια πηγή, για να σερβι-
ριστούν στο τραπέζι μας τα γενετι-
κά τροποποιημένα και τα παράγωγά 
τους. Τα παράγωγα σόγιας και καλα-
μποκιού κρύβονται στα παρακάτω: 
γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη (E322), 
σογιέλαιο, πρωτεΐνες, σιμιγδάλι καλα-
μποκιού, τροποποιημένο άμυλο καλα-
μποκιού, γλυκόζη, αμυλοσιρόπια, ζελα-
τίνη, φρουκτόζη κ.ά..

 •Είναι πλούσια σε πρόσθετα, δηλα-
δή χρωστικές, αρωματικές ουσίες και 
σταθεροποιητές. Η κατά άτομο κατα-
νάλωση συντηρητικών και προσθετι-
κών τροφίμων φθάνει κατά μέσον όρο 
τα 4-5 κιλά ετησίως και ανάλογα με 
τις διατροφικές συνήθειες πιθανόν 
η κατανάλωση αυτή να είναι μεγα-
λύτερη. Προβλήματα υγείας έχουν 
συσχετιστεί με την υπερκατανάλω-
ση τυποποιημένων τροφίμων από 
τον καταναλωτή της δυτικής κοινω-
νίας και οφείλονται στη μακροχρόνια 
κατανάλωση συντηρητικών- προσθε-
τικών, τα οποία αθροιστικά προκα-
λούν διάφορες βλάβες, από μέτριες 
έως και πολύ σοβαρές.

Τι πρέπει να προσέχετε πριν 

επιλέξετε το παγωτό σας;
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ:

• Να είναι σκληρό και η συσκευασία 
του να μην είναι στραπατσαρισμένη.
• Ψωνίζετε από ψυγεία που βρίσκο-
νται σε σκιερά μέρη.
• Αν είναι λιωμένο, μην το ξαναψύξε-
τε, για να το φάτε, καθώς το πιθανό-
τερο είναι να έχει αλλοιωθεί.
• Αποφύγετε όσα έχουν πολύ έντονα 
χρώματα, γιατί μπορεί να περιέχουν 
μεγάλες ποσότητες χρωστικών ουσιών.

Όσον αφορά τα χύμα παγωτά, προ-
σέξτε η βιτρίνα που φυλάσσονται να 
είναι καθαρή, μακριά από την είσο-
δο του μαγαζιού και τη ζέστη, και το 
κουτάλι με το οποίο σερβίρεται πρέ-
πει να πλένεται συχνά.

Το παγωτό ξυλάκι, αν δεν έχει 
επικάλυψη σοκολάτας έχει λιγότε-
ρες θερμίδες.

Βιολογικά παγωτά 
Υγιεινή απόλαυση χωρίς …ενοχές 

με το βιολογικό παγωτό! Κυπελάκια, 
ξυλάκια, γρανίτες και πύραυλοι από 
βιολογικό γάλα, με ή χωρίς ζάχαρη, 
βρίσκονται στα ψυγεία των επι-
λεγμένων σούπερ μάρκετ, προ-
σφέροντάς σας μια δροσερή 
και φρέσκια πρόταση. Τα βιο-
λογικά παγωτά υπόσχονται 
αγνά υλικά, προϊόντα ανώτε-
ρης ποιότητας και φυσικές 
πρώτες ύλες. Σε αντίθεση με 
τα συνηθισμένα παγωτά που 
κυκλοφορούν στα περίπτερα, τα 
βιολογικά δεν περιέχουν ούτε 
τεχνητά χρώματα και χρωστι-
κές ουσίες, ούτε σταθεροποιη-
τές και συντηρητικά. Δύσκολα να 
βρεθεί συμβατικό παγωτό με πραγ-
ματική σοκολάτα ή βανίλια και με 
φρούτα εποχής και τα περισσό-
τερα, με ανθυγιεινά συστατικά, 
δε φθάνουν στην ποιότητα τα 
παγωτά της παλιάς εποχής. 

Πάντως, τα βιολογικά παγω-
τά φέρουν ειδικό σήμα και πρέπει 
να περνούν από αυστηρούς ελέγ-
χους και φίλτρα πριν την κυκλο-
φορία τους στην αγορά. Σύμφωνα 
με το νόμο, τα συντηρητικά απαγο-
ρεύονται. Οι συνταγές του βιολογικού 
παγωτού, αν και παρόμοιες με εκείνες 
του συμβατικού, δημιουργούνται με 
φρέσκο παστεριωμένο γάλα, φυσικό 
κακάο και οργανικά γλυκαντικά και 
προσθετικά γεύσης. Την απόλαυ-
ση συμπληρώνουν τα απολαυστι-
κά φρούτα τους και οι ξηροί καρποί! 
Παράλληλα, το γάλα προέρχεται από 
ζώα που τρέφονται βιολογικά, δηλα-
δή δεν έρχονται σε επαφή με φυτο-
φάρμακα, ενώ δε λαμβάνουν αντιβι-
οτικά ή ορμόνες από τους αγρότες. 
Το βιολογικό παγωτό στην Ελλάδα

Πρόσφατα, τα βιολογικά παγω-
τά κυκλοφόρησαν και στη χώρα μας 

από διάφορες ελληνικές εταιρείες. 
Βιολογικά παγωτά με γεύση βανί-
λια, σοκολάτα, φράουλα, γιαούρτι και 
πράσινο τσάι. Αρωματικές γρανίτες 
και παγωτά βιολογικής καλλιέργειας. 
Όσον αφορά αυτά από το εξωτερικό, 
τα πιστοποιημένα κυκλοφορούν στα 
ψυγεία επιλεγμένων σούπερ μάρκετ, 
καφέ και καταστημάτων βιολογικών 
προϊόντων. 

Τα υπέρ του  
βιολογικού παγωτού

Πρόκειται για την καλύτερη πηγή 
ασβεστίου λόγω του γάλακτος. Η υψη-
λή ποιότητα του γάλατος περι-
λαμβάνει πρωτεΐνες, λιπαρά 
και υδατάνθρακες απαραί-
τητους για τον οργανισμό 
μας. Διαθέτει βιταμίνες Α, 
Ε, Β1, Β2, Β6 
μ έ σ ω 
των 

φρούτων. Παράλληλα, περιέχει αντι-
οξειδωτική δράση εξαιτίας του φυσι-
κού κακάο και προσφέρει πολυφαινό-
λες από τους ξηρούς καρπούς. 

Φτιάξτε υγιεινό παγωτό  
στο σπίτι μόνοι 

Θέλετε να ελέγχετε αποκλειστικά 
την παρασκευή του παγωτού σας; Η 
λύση βρίσκεται στο να φτιάξετε μόνοι 
σας υγιεινό παγωτό με όποια γεύση 
επιθυμείτε! Ανακατέψτε τα υλικά και 
… κατευθείαν στην κατάψυξη: Βασικό 
στοιχείο των παγωτών είναι το γάλα, 
είτε αποβουτυρωμένο, είτε με λιπα-

ρά, αλλά μπορείτε να το αντικα-
ταστήσετε με γιαούρτι ή κρέ-
μα γάλακτος με λίγα λιπαρά. 
Παράλληλα, πρέπει να έχετε 
προμηθευτεί βιολογικά αυγά 

που θα μετατρέψουν τη 
γεύση και την υφή του σε 

φρέσκια και απολαυστι-
κή. Ένα τρίτο συστα-
τικό των παγωτών 
είναι η ζάχαρη. Στα 
περισσότερα παγω-
τά χρησιμοποιεί-
ται η κρυσταλλική 
ζάχαρη αλλά εσείς 
μπορείτε να την 
αντικαταστήσε-
τε με ακατέργα-
στη ή κάποιο 
άλλο φυσικό 
υποκατάστα-
τό της. Προ-

σοχή! Η καστανή 
ζάχαρη δεν είναι 

κατάλληλη γιατί 
έχει ιδιαί-
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τερη υγρασία. Τέλος, τα φρούτα και 
οι ξηροί καρποί θα χαρίσουν στο 
παγωτό τη γεύση της επιλογής σας. 
Χρησιμοποιείστε φυσικούς χυμούς 
φρούτων ή ακόμα και κομμάτια από 
αποξηραμένα φρούτα. Μην προτιμή-
σετε να κόψετε φρέσκα φρούτα, γιατί 
οι χυμοί τους δε θα βοηθήσουν στην 
πήξη του παγωτού. 

Βιομηχανοποιημένα Παγωτά 
Πωλούνται από supermarket, περί-

πτερα, ψιλικατζίδικα κλπ. Φυλάσσο-
νται, σε ειδικούς καταψύκτες. Αυτοί 
δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον 
ήλιο, δεν πρέπει να είναι υπερβολικά 
γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέχουν 
άλλα προϊόντα, εκτός από παγωτά. 
Πρέπει να είναι σχολαστικά καθαροί 
και να έχουν θερμοκρασία κάτω από 
-18οC. Σύμφωνα με το νόμο, η ανα-
γραφή των ημερομηνιών παραγωγής 
και κατανάλωσης είναι υποχρεωτι-
κή, μόνο για τις συσκευασίες οικο-
γενειακού τύπου και όχι για τις ατο-
μικές συσκευασίες. Βέβαια, κάποιες 
βιομηχανίες αναγράφουν αυτές τις 
ημερομηνίες, ακόμα και στις ατο-
μικές συσκευασίες. Πάντα ελέγχου-
με τη συσκευασία και σε περίπτω-
ση, που αναγράφεται η ημερομηνία 
λήξης, διαλέγουμε την όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη. Από την ανάλυση 
των δειγμάτων που έκανε το ΠΑΚΟΕ 
και αναφέρεται παρακάτω διαπιστώ-
θηκε ότι: Ακόμα και τα δείγματα που 
μας έστειλαν από τη γραμμή παρα-
γωγής, περιέχουν κολοβακτηριοειδή.

Παγωτά light:  
ίδια γεύση, λιγότερες θερμίδες 

Το light παγωτό έχει περίπου τα 
μισά λιπαρά και τα 2/3 των θερμί-
δων του κανονικού τυποποιημένου 
παγωτού. Προκειμένου να μειωθούν 
οι θερμίδες, τα light παρασκευάζο-
νται με ημιαποβουτυρωμένο γάλα, 
μαύρη σοκολάτα και γλυκαντικές 
ουσίες, όπως φρουκτόζη ή ασπαρ-
τάμη αντί για ζάχαρη. 

Η τεχνολογία τροφίμων έχει εξε-
λιχθεί τόσο, που δεν υστερούν καθό-
λου σε γεύση σε σχέση με τα τυπο-
ποιημένα, παρά μόνο σε λιπαρά. 
Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα 
παγωτά τύπου light με λιγότερες 
θερμίδες. Πιο συγκεκριμένα υπάρ-
χουν παγωτά χωρίς πρόσθετη ζάχα-
ρη και λίπος (0%+0%), παγωτά 0% 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με υπο-
κατάστατα ζάχαρης και λιπαρά και 
παγωτά 0% με ζάχαρη και περιορι-
σμένης περιεκτικότητας σε λιπαρά. 
Χρειάζεται επομένως ιδιαίτερη προ-
σοχή στις ετικέτες. 

Τα παγωτά τύπου light μπορούν 
να καταναλώνονται με μέτρο από 
διαβητικά άτομα. Τα παγωτά «light», 
που αναγράφουν ότι περιέχουν 0% 

λιπαρά και 0% ζάχαρη, δίνουν, στον 
οργανισμό μας, μέχρι και 200 θερ-
μίδες, γιατί περιέχουν γλυκαντικές 
ουσίες. Αν έχουν επικάλυψη, οι θερ-
μίδες αυξάνονται, γιατί περιέχουν 
και λιπαρά. 

Παγωτά χύμα 
Πωλούνται, από ζαχαροπλαστεία 

- εργαστήρια παρασκευής παγωτών. 
Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει 
να γνωρίζουμε καλά το εργαστήριο, 
που το παρασκευάζει. 

Οι κανόνες υγιεινής και καθαρι-

ότητας πρέπει να τηρούνται, αυστη-
ρά. Το προσωπικό, τα σκεύη και τα 
μηχανήματα, που έρχονται σε επαφή 
με το παγωτό, πρέπει να είναι σχο-
λαστικά καθαρά. Το παγωτό χύμα 
φυλάσσεται σε ειδικές βιτρίνες. Αυτές 
πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή να 
μην υπάρχουν υπολείμματα παγω-
τού ή γάλακτος στα τοιχώματά τους. 
Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι 
κάτω από τους -10οC. 

Η διαφορά των 8οC στη θερμοκρα-
σία, ανάμεσα σε αυτή των καταψυ-
κτών για τα τυποποιημένα παγωτά 

και σε αυτή των ειδικών βιτρινών, 
οφείλεται στο γεγονός ότι το χύμα 
παγωτό στους -18οC είναι ιδιαίτε-
ρα σκληρό και δεν μπορεί να σερ-
βιριστεί. Οι ειδικές βιτρίνες πρέπει 
να είναι τοποθετημένες σε απόστα-
ση ενός μέτρου από την είσοδο του 
καταστήματος, ώστε να αποφεύγο-
νται σκόνη και καυσαέρια. Επίσης, 
δεν πρέπει να τις «χτυπάει» ο ήλιος. 

Το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος 
του παγωτού χύμα πρέπει να βρίσκε-
ται μέσα σε διαφανές δοχείο με νερό 
συνεχούς ροής. Αν το νερό δεν είναι 
συνεχούς ροής, τότε πρέπει να αλλά-
ζεται κάθε μία ώρα, για να αποφεύ-
γεται η δημιουργία βακτηρίων, που 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην 
υγεία των καταναλωτών. 

Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι το 
νερό αλλάζεται κάθε ώρα, απαιτούμε 
να πλυθεί το ειδικό κουτάλι, παρου-
σία μας, για να απομακρυνθούν τυχόν 
υπολείμματα γάλακτος. Τα σκεύη, 
όπου φυλάσσεται το χύμα παγωτό, 
δεν πρέπει να έχουν υπολείμματα 
παγωτού ή γάλακτος στα τοιχώμα-
τά τους, λίγο πάνω από την επιφά-
νεια του παγωτού. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν 
τέτοια υπολείμματα σημαίνει ότι 
το παγωτό έλιωσε και ξαναπά-
γωσε. Το ΠΑΚΟΕ πήρε δείγμα-
τα από χύμα παγωτό που πωλεί-
ται σε διάφορα ζαχαροπλαστεία. 
Κατά τις αναλύσεις διαπιστώθη-
καν τα εξής (Πίνακάς 1):. 

Από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα 
των διακινούμενων χύμα παγω-
τών, διαπιστώθηκε ότι όλα τα δείγ-
ματα βρέθγκαν εντός των ορίων.

Πίνακας 1: Aποτελέσματα Μικροβιολογικής Ανάλυσης 
Παγωτού για την περιεκτικότητα σε Κολοβακτηριοειδή 

(Enterobacteriaceae)

Αρ
. Δ

είγ
μα

το
ς

Στοιχεία δείγματος  

Αρ
ιθμ

ός
  

Κο
λο

βα
κτ

ηρ
ι-

δίω
ν (

En
ter

o-
ba

cte
ria

ce
ae

) 
cfu

/g

1 Ζαχαροπλαστείο «Αρχοντικό». Παγωτό βανίλια. Χύμα. 36

2 Ζαχαροπλαστείο «Αρχοντικό». Παγωτό βανίλια – καραμέλα. Χύμα. 30

3 Ζαχαροπλαστείο «Το γλυκό στο βάζο». Παγωτό βανίλια. – 
Σοκολάτα. (ΚΡΙ ΚΡΙ). Χύμα. 93

4 Ζαχαροπλαστείο «Μυλωνάς ». Παγωτό βανίλια. Χύμα. 89

5 Ζαχαροπλαστείο «Μυλωνάς ». Παγωτό βανίλια. Κεράσι . Χύμα 23

6 Ζαχαροπλαστείο «Μυλωνάς ». Παγωτό βανίλια – καραμέλα. Χύμ 20

7 Ζαχαροπλαστείο «Μυλωνάς ». Παγωτό  βανίλια - μπισκότο. Χύμα 43

8 Ζαχαροπλαστείο «Μυλωνάς ». Παγωτό βανίλια. φρούτα. Χύμα 78

9 Ζαχαροπλαστείο «Το γλυκό στο βάζο». Παγωτό βανίλια. – 
χωρίς ζάχαρη  με βύσσινο  (ΚΡΙ ΚΡΙ). Χύμα 38

Επιτρεπόμενα όρια: Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής 
της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για 
τα τρόφιμα : Παγωτό και κατεψυγμένα επιδόρπια με βάση το 
γάλα. Enterobacteriaceae n=5 c=2 m=10. cfu/g M=100 cfu/g .  

100

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – 
Φυτοπαθολόγος.
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Η σωστή διατήρηση των τροφίμων και  
οι διατροφικοί κίνδυνοι του καλοκαιριού
Οι χώροι των τροφίμων στα 

ξενοδοχεία, στα εστιατόρια 
και στα αρτοποιεία ή ζαχαρο-

πλαστεία, πρέπει να διαθέτουν ψυγεία 
και καταψύκτες, σε μέγεθος και αριθ-
μό που να ικανοποιούν τις ανάγκες 
διατήρησης των ωμών συστατικών 
και των τροφίμων. Η σωστή διατή-
ρηση τόσο των πρώτων υλών όσο 
και των τελικών προϊόντων αποτελεί 
ίσως το πιο σημαντικό στην παραγω-
γή των προϊόντων της μαζικής εστί-
ασης, καθώς πλημμελής συντήρηση 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημό-
σια υγεία.

Τα τρόφιμα στα οποία μπορούν να 
αναπτυχθούν παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί, πρέπει να διατηρούνται σε θερ-
μοκρασία 5οC ή χαμηλότερη ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητά τους και να 
μπορούν να αποθηκευτούν για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα. 

Προσοχή θα πρέπει να δίνεται 
στους θαλάμους-ψυγεία, στους οποί-
ους εμφανίζονται αυξήσεις της θερμο-
κρασίας λόγο του συχνού ανοίγματος 
της πόρτας τους. Τα συστατικά ή τα 
τρόφιμα που διατηρούνται με ψύξη, 
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, 
θα πρέπει να φέρονται εκτός ψύξης σε 
μικρές ποσότητες ώστε η επεξεργασία 
τους να επιτελείται γρήγορα και να 
μην αυξάνεται η θερμοκρασία τους. 

Ο χρόνος που μπορούν τα τρόφι-
μα να παραμένουν σε μη κατάλληλη 
θερμοκρασία, εξαρτάται από τη θερ-
μοκρασία του χώρου επεξεργασίας και 
από το είδος της επεξεργασίας που θα 
υποστεί το τρόφιμο πριν το σερβίρι-
σμά του. Μερικά από τα τρόφιμα της 
κατηγορίας αυτής είναι:
• Ωμά κρέατα, πουλερικά και ψάρια, 
τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε 
θερμοκρασία 5οC ή χαμηλότερη για 
τους παρακάτω λόγους: α) για τη δια-
τήρηση της ποιότητάς τους, β) για να 
μην αναπτυχθούν μικροοργανισμοί 
αλλοίωσης και έτσι να αυξηθεί ο χρό-
νος διατήρησής τους και γ) για την 
πρόληψη της ανάπτυξης παθογόνων 
μικροοργανισμών, όπως η Salmonella.
• Ολόκληρα αυγά, τα οποία θα πρέπει 
να αποθηκεύονται στο ψυγείο και να 
χρησιμοποιούνται μέχρι την αναγρα-
φόμενη ημερομηνία ανάλωσης τους.

Γενικές συμβουλές  
διατήρησης τροφίμων

Η μεταφορά των τροφίμων με ψύξη 
θα πρέπει να οργανώνεται έτσι ώστε 
να περιορίζεται η παραμονή τους σε 

συνθήκες περιβάλλοντος και να μην 
αυξάνεται η θερμοκρασία τους. Αυτό 
επιτυγχάνεται όταν τα τρόφιμα απο-
θηκεύονται κατευθείαν μετά τη μετα-
φορά τους και μεταφέρονται πρώτα 
στους χώρους διατήρησης τα τρόφι-
μα ψύξης, μετά τα τρόφιμα κατάψυξης 
και τέλος τα τρόφιμα της μαναβικής. 
Η διατήρηση τροφίμων σε θερμοκρα-
σία χαμηλότερη των 5οC εξαιρείται 
στις εξής περιπτώσεις:
• Σε τρόφιμα τα οποία πρόκειται να 
σερβιριστούν άμεσα και ζεστά.
• Στα τρόφιμα τα οποία διατηρούνται 
(στα πλαίσια των ημερομηνιών ανά-
λωσης τους) σε θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος, λόγω της σύστασης τους ή της 
επεξεργασίας τους.
• Στα κονσερβοποιημένα ή αποστει-
ρωμένα τρόφιμα έως ότου ανοιχτεί 
η συσκευασία τους. Τα κονσερβοποι-
ημένα τρόφιμα με υψηλή οξύτητα 
(όπως κονσέρβες, φρούτα, τομάτες 

κ.α.) δεν απαιτείται να αποθηκευτούν 
σε ψυχρές συνθήκες για τη διασφάλι-
ση της ποιότητάς τους μετά το άνοιγ-
μα της συσκευασίας τους. Θα πρέπει 
όμως το τρόφιμο να απομακρυνθεί 
από την κονσέρβα και να διατηρηθεί 
σε άλλο περιέκτη, ώστε να προληφθεί 
η αντίδραση του με το μεταλλικό κουτί.
• Στα τρόφιμα τα οποία ωριμάζουν 
και τα οποία δε διατηρούνται σε ψύξη 
κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής τους.

Κατά τη διάρκεια του σερβιρίσμα-
τος ή της διάθεσής τους τα τρόφιμα 
μπορεί να διατηρούνται έως 4 ώρες 
σε θερμοκρασία ανάμεσα στους 5οC 
και τους 60οC. Αυτό ισχύει για μία και 
μόνο φορά. Ο έλεγχος της ώρας επι-
τυγχάνεται με την παρακολούθηση 
της ώρας σερβιρίσματος του συγκε-
κριμένου φαγητού.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
βλάβη στη λειτουργία του εξοπλισμού 
ψύξης ή κατάψυξης, η πόρτα θα πρέπει 

να παραμείνει κλειστή και να ανοίγει 
μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Έτσι θα περι-
οριστεί, όσο είναι δυνατόν, η αύξηση 
της θερμοκρασίας.

 Όταν το ψυγείο και ο καταψύ-
κτης επαναλειτουργήσουν, εξετάζε-
ται η κατάσταση των προϊόντων. Για 
τα καταψυγμένα προϊόντα, αν αυτά 
έχουν αποψυχθεί, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν άμεσα, να μαγειρευ-
τούν, να αποθηκευθούν στην ψύξη 
όχι για περισσότερο από δύο ώρες ή 
να απορριφθούν. 

Για τα προϊόντα ψύξης, υπολογί-
ζεται ο χρόνος που έχουν παραμείνει 
στην επικίνδυνη ζώνη θερμοκρασίας 
(5οC έως 60οC). Αν αυτός ξεπερνά τις 
4 ώρες θα πρέπει να απορριφθούν. 
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης πρέ-
πει να διατηρούνται σε θερμοκρασία 
ίση ή χαμηλότερη των –18οC ενώ τα 
παγωτά σε βιτρίνες έκθεσης πρέπει να 
διατηρούνται σε θερμοκρασία  -14οC.

Η απόψυξη των τροφίμων πρέπει 
να πραγματοποιείται με τρόπο που να 
περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο 
ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανι-
σμών ή τον σχηματισμό τοξινών στα 
τρόφιμα. Κατά την απόψυξη, τα τρό-
φιμα πρέπει να υποβάλλονται σε θερ-
μοκρασίες που δεν προκαλούν κίνδυ-
νο στην υγεία. 

Η απόψυξη πρέπει να γίνεται σε 
ψυγείο ή σε κατάλληλο για το σκοπό 
αυτό θάλαμο απόψυξης σε θερμοκρα-
σία ίση ή χαμηλότερη των 5οC. Εναλ-
λακτικά η απόψυξη μπορεί να γίνεται 
με τη χρήση τρεχούμενου, πόσιμου 
νερού θερμοκρασίας ίσης ή χαμη-
λότερης των 21οC για χρονικό διά-
στημα όχι μεγαλύτερο των 3 ωρών 
ή με τη χρήση φούρνου μικροκυμά-
των και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Όταν τα υγρά που παράγονται 
από τη διαδικασία απόψυξης ενδέ-
χεται να προκαλέσουν κίνδυνο στην 
υγεία, πρέπει να αποστραγγίζονται 
επαρκώς. Μετά την απόψυξη ο χειρι-
σμός των τροφίμων πρέπει να γίνεται 
με τρόπο που να περιορίζει στο ελά-
χιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθο-
γόνων μικροοργανισμών ή τον σχη-
ματισμό τοξινών.

Διατήρηση τροφίμων  
με θέρμανση

Τα «θερμά» τρόφιμα θα πρέπει να 
διατηρούνται σε θερμοκρασία ίση ή 
μεγαλύτερη των 60οC όταν πρόκειται 
να σερβιριστούν ή να πωληθούν άμε-
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σα ή πρόκειται να μεταφερθούν στο 
σημείο στο οποίο θα σερβιριστούν. Τα 
προϊόντα που έχουν διατηρηθεί ανά-
μεσα στους 5οC και τους 60οC για δύο 
ώρες ή λιγότερο, μπορούν να κατανα-
λωθούν ή να ψυχθούν. Αν έχουν παρα-
μείνει σε αυτές τις θερμοκρασίες από 
2 έως 4 ώρες, πρέπει να καταναλω-
θούν και δεν μπορούν να ψυχθούν. 
Τέλος, αν έχουν παραμείνει πάνω από 
4 ώρες πρέπει να απορριφθούν. Τα 
προϊόντα που έχουν υποστεί θερμι-
κή επεξεργασία κατά την παρασκευή 
τους, θα πρέπει να ψύχονται γρήγο-
ρα μετά από αυτή.

Τα τρόφιμα θα πρέπει να ψύχονται 
από τους 60οC στους 21οC σε δύο ώρες 
και στη συνέχεια στους 5οC σε άλλες 
δύο ώρες και να  αποθηκεύονται υπό 
ψύξη π.χ. σε θερμοκρασία 5οC ή χαμη-
λότερη. Για τη διευκόλυνση της ψύξης 
τα τρόφιμα μπορεί να διαιρούνται σε 
κομμάτια ή να ψύχονται ανά παρτίδα. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 
για την ψύξη δε θα πρέπει να υπερ-
φορτώνεται με προϊόντα πέραν της 
προβλεπόμενης ποσότητας για την 
οποία κατασκευάστηκε.

Διατροφικοί κίνδυνοι
Στα τρόφιμα πρέπει να ελέγχουμε 

χρώμα, οσμή, γεύση καθώς και την 
ημερομηνία λήξεως και τις συνθή-
κες διατήρησής τους. Δεν πρέπει να 
αγοράζουμε και να αφήνουμε τρόφι-
μα εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε έντο-
μα. Θα πρέπει δε, τα τρόφιμα που 
είναι πιο ευαίσθητα και αλλοιώνο-
νται πιο εύκολα, να τοποθετούνται 
στο ψυγείο όσο πιο γρήγορα γίνεται 
μετά την αγορά τους.

Χυμοί –  Εμφιαλωμένα νερά
Οι χυμοί και τα εμφιαλωμένα νερά 

πρέπει να φυλάσσονται σε ψυγεία ή 
σε δροσερά και σκιερά μέρη. Μετά το 

άνοιγμα της συσκευασίας, η ποσότη-
τα που δεν καταναλώθηκε φυλάσσε-
ται στο ψυγείο.

Παγωτά
Τα παγωτά που εμφανίζουν ελατ-

τώματα στη συσκευασία τους (παρα-
μορφωμένες ή σχισμένες συσκευασί-
ες κ.λπ.), θα πρέπει να επιστρέφονται, 
γιατί αυτό υποδηλώνει είτε προβλή-
ματα στη λειτουργία του καταψύκτη, 
(το παγωτό έχει, εν μέρει, αποψυχθεί 
και επανακαταψυχθεί) είτε λανθασμέ-
νους χειρισμούς στη μεταφορά, μετα-
χείριση και διάθεση των παγωτών στα 
σημεία πώλησης. 

Οι ενδείξεις που αναγράφονται στη 

συσκευασία των παγωτών αποτελούν 
σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι υπο-
χρεωτική η αναγραφή της ημερομηνί-
ας παραγωγής και λήξης, στις ατομι-
κές συσκευασίες των παγωτών αλλά 
μόνο στις οικογενειακές συσκευασίες. 

Οι βιτρίνες των χύμα παγωτών, 
θα πρέπει να λειτουργούν, σε θερ-
μοκρασίες μικρότερες από -14οC και 
να μην είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. 
Όταν η λειτουργία της βιτρίνας δεν 
είναι σωστή, σχηματίζεται πάγος, στα 
τοιχώματα και μεταβάλλεται η σκλη-
ρότητα και η μορφή του παγωτού. 
Οι αποχρωματισμένες περιοχές και 
οι μεγάλοι κρύσταλλοι πάγου στην 

κύρια μάζα του παγωτού αποτελούν 
ένδειξη απόψυξης και επανακατάψυ-
ξης, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυ-
ξη μικροβίων.

Οι καταψύκτες, όπου φυλάσσονται 
τα παγωτά θα πρέπει να λειτουργούν 
σε θερμοκρασίες μικρότερες από -18οC 
ενώ επίσης:

• Δεν πρέπει να είναι εκτεθειμέ-
νοι στον ήλιο

• Πρέπει να κλείνουν ερμητικά.
• Δεν πρέπει να σχηματίζεται πάγος 

στο εσωτερικό τους.

Ωμό κρέας
Το ωμό κρέας δεν πρέπει να ακου-

μπά ή να στάζει σε άλλα τρόφιμα. Πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά 
εργαλεία (μαχαίρια, επιφάνειες κοπής) 
για τα ωμά κρέατα και τα ψημένα 
τρόφιμα ενώ το ψημένο φαγητό δεν 
πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο πιά-
το, που χρησιμοποιήθηκε για το ωμό 
κρέας, χωρίς να πλυθεί πρώτα, πολύ 
καλά. Μετά το ψήσιμο, το φαγητό πρέ-
πει να καταναλωθεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Διαφορετικά, το βάζου-
με στο ψυγείο και πριν το καταναλώ-
σουμε το ξαναζεσταίνουμε, έτσι ώστε 
στο κέντρο του να έχει θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 60οC. Ο ζεστός και-
ρός είναι ιδανικός για την ανάπτυξη 
μικροβίων. Για το λόγο αυτό, κρατά-
με το φαγητό εκτός ψυγείου για όσο 
λιγότερο χρόνο γίνεται.

Μπορεί η συντήρηση των τροφί-
μων να φαίνεται λεπτομέρεια, όμως, 
αν ακολουθηθούν οι παραπάνω πρα-
κτικές, είναι βέβαιο ότι η επιτυχία θα 
είναι η μέγιστη.
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ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ 
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ  

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ  
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  Πώς επιλέγουμε αντιηλιακό
  Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στην ετικέτα
  Τι φωτοπροστασία χρειάζεται το δικό σας δέρμα
  Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τοξικές  

ουσίες στα αντιηλιακά που κυκλοφορούν
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Ολοι γνωρίζουμε πως ο ήλιος 
προσφέρει σημαντικά οφέλη 
στον οργανισμό μας μέσω 

της απορρόφησης της ηλιακής υπε-
ριώδους ακτινοβολίας από το δέρμα, 
για την δημιουργία την βιταμίνης D, 
η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη 
συνολική υγεία, καθώς βοηθά στη μεί-
ωση των φλεγμονών, στην καλή ρύθ-
μιση και ενδυνάμωση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος, στην ανάπτυξη 
των κυττάρων και στον έλεγχο του 
σακχάρου στο αίμα. Ο ήλιος εγκυμο-
νεί όμως και πολλούς κινδύνους. Η 
υπεριώδης ακτινοβολία είναι ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνη, αφού μπορεί να προ-
καλέσει γήρανση του δέρματος, αλλά 
και διάφορα καρκινώματα.

Η προστασία του δέρματος μας 
από τον ήλιο κρίνεται απαραίτητη 
και γίνεται μόνο με τη χρήση αντι-
ηλιακών. 

Πολλαπλασιάζεται όμως η σύγ-

χυση για το ποιο είναι το κατάλλη-
λο αντιηλιακό δημιουργώντας στο 
μυαλό μας πολλά ερωτήματα καθώς 
τα ράφια των καταστημάτων βρίθουν 
από τα σχετικά προϊόντα και τα δια-
φημιστικά μηνύματα περισσεύουν 
αυτόν τον καιρό προβάλλοντας πολ-
λά και διάφορα είδη αντιηλιακών και 
επιδιώκοντας να κερδίσουν την προ-
τίμηση του καταναλωτή.

Ποια είναι τα μυστικά ενός καλού 
αντηλιακού προϊόντος; Πρέπει να 
προστατεύει πραγματικά το δέρμα 
από τη βλαβερή υπεριώδη ακτινοβο-
λία, να μην περιορίζει τις ωφέλειες 
από την έκθεση στον ήλιο και να μην 
περιέχει βλαβερά χημικά. Κυκλοφο-
ρεί τέτοιο προϊόν στο εμπόριο; Κατά 
πόσο όμως κινδυνεύουμε από τον 
ήλιο; Είναι κατάλληλα για όλους τα 
αντηλιακά που κυκλοφορούν στην 
αγορά; Αυτά και άλλα πολλά ερωτή-
ματα πιθανόν να σας απασχολούν 

πριν πάτε για μπάνιο.
Το σίγουρο είναι ότι στη χώρα 

μας δεν υπάρχει έλεγχος των αντι-
ηλιακών προϊόντων και οι εταιρίες 
που τα διαθέτουν στην αγορά αρκεί 
να γνωστοποιήσουν τη κυκλοφορία 
τους στον ΕΟΦ ( Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων). Κανένας ποτέ δεν ελέγ-
χει εάν πράγματι περιέχουν τις ουσί-
ες που αναγράφουν στη συσκευασία 
τους! Επαφιέμεθα στην επιχειρημα-
τική σοβαρότητα των εταιριών.

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Οι συνήθεις όροι που χρησιμοποι-
ούνται σε ετικέτες και διαφημίσεις, 
τους οποίους καλό είναι να γνωρί-
ζουμε ώστε να κρίνουμε ποιο αντι-
ηλιακό μας προστατεύει επαρκώς, 
είναι οι εξής:
UVR: Υπεριώδης ακτινοβολία ηλιακού 
φωτός που διακρίνεται σε UVA, UVB, 

UVC ανάλογα με το μήκος κύματος.
Ακτίνες UVA: η υπεριώδης ακτι-
νοβολία που είναι υπεύθυνη για τη 
γήρανση του δέρματος, επειδή επι-
δρά στα κύτταρα που παράγουν την 
ελαστίνη και το κολλαγόνο. Διεισδύει 
σε μεγαλύτερο βάθος στην επιδερμίδα 
μας και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης καρκίνου του δέρματος. Η δράση 
της εμφανίζεται όλη τη διάρκεια της 
μέρας, όλο το χρόνο.
Ακτίνες UVB: η υπεριώδης ακτι-
νοβολία που είναι υπεύθυνη για τα 
ηλιακά εγκαύματα, τα οποία όταν 
επαναλαμβάνονται μπορούν να προ-
καλέσουν καρκίνο του δέρματος. Οι 
ακτίνες αυτές μένουν στην επιφά-
νεια της επιδερμίδας και παράγουν 
τη μελανίνη. Η δράση τους είναι πιο 
έντονη το καλοκαίρι και κυρίως τις 
μεσημβρινές ώρες.
SPF (Sun Protection Factor): είναι 
ο «δείκτης προστασίας» και αναφέρε-
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ται στην προστασία που προσφέρει το 
αντιηλιακό έναντι των ακτινών UVB. 
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός του δεί-
κτη εξηγεί σε τι αναλογία το αντιη-
λιακό αφήνει την ακτινοβολία να 
περάσει, πχ. ένας δείκτης 15 αφήνει 
να περάσει το 1/15 της ακτινοβολίας 
και ένας δείκτης 30 αφήνει το 1/30.

To SPF υποδεικνύει την χρονική 
διάρκεια που μπορούμε να παραμεί-
νουμε στον ήλιο χωρίς να υποστού-
με ηλιακό έγκαυμα. Εάν πολλαπλασι-
άσουμε το χρόνο έκθεσης στον ήλιο 
με το δείκτη του αντηλιακού, τότε 
μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγι-
στο χρόνο έκθεσης στον ήλιο (με το 
αντηλιακό προϊόν φυσικά!) χωρίς να 
καούμε ή να κοκκινίσουμε. Δηλαδή, 
εάν κοκκινίζουμε μετά από 10 λεπτά 
έκθεσης στον ήλιο χωρίς την χρήση 
αντιηλιακού, χρησιμοποιώντας ένα 
αντιηλιακό με δείκτη προστασίας 
20 μπορούμε να παραμείνουμε στον 
ήλιο 200 λεπτά. Όμως πρόκειται για 
τελείως θεωρητική ένδειξη, μια και το 
SPF υπολογίζεται με συγκεκριμένες 
μεθόδους σε συνθήκες εργαστηρίου, 
και εάν την ακολουθήσουμε, σίγου-
ρα θα εμφανίσουμε πολύ πιο γρήγο-
ρα κοκκινίλα στο δέρμα μας.
PA & PPD: είναι οι δύο δείκτες που 
αναφέρονται στην προστασία που προ-
σφέρει το αντιηλιακό έναντι στην UVA 
ακτινοβολία. Ο δείκτης PPD μετριέται 
σε νούμερα, ενώ ο PA σε σταυρούς. 
Έτσι, διακρίνονται 3 βαθμίδες:
Χαμηλή UVA προστασία: 
PA+ = PPD 2-4
Μέτρια UVA προστασία: 
PA++ = PPD 4-8
Ικανοποιητική UVA προστασία:
PA+++ = PPD 8 και πάνω
Ευρέως φάσματος αντηλιακά: 
είναι αυτά που μας προστατεύουν 
από ακτίνες UVA & UVB.

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ  
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο πλαίσιο των ερευνών που διε-
ξήχθησαν με αντικείμενο την αντηλι-
ακή συμπεριφορά, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση εξέδωσε μια σύσταση με την οποία 
θα παρέχει καθοδήγηση στη βιομη-
χανία καλλυντικών όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα και τους ισχυρι-
σμούς των αντηλιακών προϊόντων.
 Η σύσταση της Ε.Ε. αναφέρει ότι 
τα αντηλιακά προϊόντα θα πρέπει:
•Να προστατεύουν απαραίτητα τόσο 
από την ακτινοβολία UVB (υπεριώ-
δεις ακτίνες που προκαλούν καψί-
ματα και κοκκινίλες) όσο και από την 
UVA (υπεριώδεις ακτίνες που μπορεί 
να προκαλέσουν καρκίνο του δέρμα-
τος και πρόωρη γήρανση).
• Να προσφέρουν ισορροπημένο 
σύστημα φίλτρων UVA/UVB, ενώ η 
δηλωμένη UVA προστασία θα πρέ-

πει να καλύπτει τουλάχιστον το 1/3 
της συνολικής προστασίας που παρέ-
χει το προϊόν.
• Να μην αναγράφουν στις συσκευ-
ασίες, καθώς και στην επικοινωνία 
του προϊόντος, ισχυρισμούς όπως: 
«100% προστασία από τον ήλιο», 
«Total protection», «Sunblock», «Προ-
στασία όλη την ημέρα», «Δεν χρειά-
ζεται επανεπάλειψη του προϊόντος».
• Να αναφέρουν στις ετικέτες τους ότι 
δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία 
από τον ήλιο και να συμπεριλαμβά-
νουν προειδοποιήσεις και συμβου-
λές για την ασφάλεια των κατανα-
λωτών επιπρόσθετα με τη χρήση των 
προϊόντων, όπως: «Μη μένετε πολλή 
ώρα στον ήλιο, ακόμη και αν φοράτε 
αντηλιακό προϊόν», «Μην αφήνετε τα 
μικρά παιδιά και τα βρέφη να εκτίθε-
νται άμεσα στον ήλιο», CΗ υπερβο-

λική έκθεση στον ήλιο κρύβει κινδύ-
νους για την υγεία».
• Να αναγράφουν στις συσκευασί-
ες τους οδηγίες για τη σωστή χρήση 
τους, ώστε να διασφαλίζουν την απο-
τελεσματικότητα του προϊόντος, όπως: 
«Χρησιμοποιήστε αντηλιακό πριν από 
κάθε έκθεση στον ήλιο», «Επαναλάβε-
τε συχνά τη χρήση του αντιηλιακού 
και ειδικά μετά από εφίδρωση, κολύ-
μπι ή σκούπισμα με πετσέτα». 
• Να αναγράφουν στις συσκευασίες 
τους οδηγίες για την απαιτούμενη 
ποσότητα αντηλιακού που εξασφα-
λίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία 
(2 mg προϊόντος ανά cm2 επιδερμί-
δας ή 35 γρ. προϊόντος για χρήση σε 
όλο το σώμα ενός ενηλίκου), καθώς 
και προειδοποίηση ότι η μείωση της 
ενδεδειγμένης ποσότητας περιορίζει 
σημαντικά το επίπεδο της προστασίας.

• Να μην αναφέρουν αντηλιακή προ-
στασία όταν ο SPF/Δείκτης Προστα-
σίας είναι μικρότερος του 6.
• Να δηλώνουν υποχρεωτικά συγκε-
κριμένους SPF/Δ.Π., που θα συνοδεύο-
νται από τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό 
(π.χ. χαμηλή, μεσαία προστασία) με 
τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Καλό είναι λοιπόν να ακολουθή-
σουμε κάποιες πολύτιμες συμβουλές 
για τη σωστή χρήση και επιλογή των 
αντηλιακών προϊόντων και να δούμε 
τον ήλιο με άλλο μάτι!

Αρχικά, η επιλογή του αντηλιακού 
θα πρέπει να γίνεται με βάση το χρό-
νο της έκθεσης σας στον ήλιο.

Εάν για παράδειγμα επιλέξετε να 
μείνετε για παραπάνω από μισή ώρα 
στον ήλιο, προτιμήστε ένα αντηλια-
κό με δείκτη προστασίας SPF 15, το 
οποίο θα προστατέψει την επιδερμί-
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δας σας, αποτρέποντας παράλληλα το 
κάψιμο και το κοκκίνισμά της.

Εάν οι δραστηριότητες σας κάτω 
από τον ήλιο είναι περισσότερες, τότε 
το αντηλιακό θα πρέπει να έχει μεγα-
λύτερο δείκτη προστασίας, π.χ. SPF 30.

Στη συνέχεια, εφαρμόστε κάποιους 
γενικούς κανόνες για την αποτελεσμα-
τικότερη χρήση του αντηλιακού σας:

- Φροντίστε μισή ώρα πριν βγεί-
τε στον ήλιο να έχετε απλώσει την 
κατάλληλη ποσότητα αντηλιακού στο 
δέρμα σας, ενώ η ανανέωσή του κάθε 
δύο ώρες κρίνεται αναγκαία.

- Μην ξεχνάτε να το απλώνετε σε 
όλα τα μέρη του σώματος, κυρίως στα 
πόδια, στα χέρια και στο πρόσωπο.

- Θα πρέπει να γνωρίζετε πως η 
προστασία που σας παρέχει ένα βαμ-
βακερό ρούχο είναι λιγότερη από αυτή 
ενός αντηλιακού με δείκτη προστα-
σίας SPF 15.

- Είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα 
την ημερομηνία λήξης του αντηλια-
κού και εφόσον αυτή έχει παρέλθει να 
το αντικαταστήσετε με ένα καινούριο.

- Χρησιμοποιήστε την σωστή ποσό-
τητα για να προστατέψετε το δέρμα σας.

- Να θυμάστε πως μετά το μπάνιο 
θα πρέπει να απλώνετε πάλι την ίδια 
ποσότητα αντηλιακού.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ 
ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ;

Πέντε SOS κριτήρια για την επιλο-
γή του αντηλιακού.

Πριν αγοράσετε το οποιοδήποτε 
αντηλιακό προϊόν θα πρέπει να κοι-
τάξετε τα συστατικά του! Επειδή μερι-
κά από τα συστατικά που περιέχονται 
στα αντηλιακά δεν είναι τόσο αθώα, 
θα πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα 
που περιέχουν τις παρακάτω ουσίες:

1. Το φίλτρο
Τα αντηλιακά περιέχουν δύο ειδών 

αντιηλιακά φίλτρα, τα χημικά και τα 
φυσικά.
Χημικά φίλτρα: Κυρίως χρησιμο-
ποιούνται τα φίλτρα ευρέος φάσμα-
τος (UVA+UVB) που απορροφούν 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Κυριότε-
ρος εκπρόσωπός τους είναι οι βεν-
ζοφαινόνες. Οι αντηλιακές κρέμες 
που περιέχουν ποσότητες χημικών 
ουσιών για τις οποίες, στην πραγμα-
τικότητα, δεν γνωρίζουμε ούτε πώς 
αλληλεπιδρούν ούτε τις μακροχρόνι-
ες επιπτώσεις τους. 

Στις χημικές αυτές ουσίες συγκα-
ταλέγονται και κάποιες ύποπτες για 
πρόκληση σοβαρών βλαβών στον 
οργανισμό:

Συνθετικά ηλιακά φίλτρα, κάποια 
από τα οποία θεωρείται ότι έχουν 
αλλεργιογόνο δράση και είναι ικανά 
να διαταράξουν την ορμονική ισορ-
ροπία του σώματος.

Χημικές αρωματικές και χρωστι-
κές ουσίες και συντηρητικά τύπου 
Parabens, τα οποία έχουν κατηγορη-
θεί για οιστρογονική, τοξική και καρ-
κινογόνο δράση.

Άλλα συστατικά, ύποπτα για αλλεργι-
ογόνα ή/και οιστρογονική δράση, όπως 
τα: Oxybenzone (benzophenone-3), 
Octinoxate (octyl-methoxycinnamate), 
Homosalate.
Φυσικά φίλτρα: Δεν απορροφούν 
αλλά ανακλούν την υπεριώδη ακτι-
νοβολία. Κυριότερα είναι τo οξείδιο 
του ψευδαργύρου και το διοξείδιο 
του τιτανίου. Είναι πλέον αποδε-
δειγμένο πως ό,τι έρχεται σε επαφή 
με το δέρμα απορροφάται και εισέρ-
χεται στην κυκλοφορία του αίματος, 
άρα η πιο βασική αρχή προφύλαξης 
θα μπορούσε να είναι να μην βάζεις 
επάνω στο δέρμα σου κάτι που δεν 
μπορείς να το βάλεις στο στόμα σου, 
όπως τις διάφορες χημικές ουσίες. 
Έτσι, σπιτικά, χειροποίητα αντηλι-
ακά φτιαγμένα με φυτικά (βρώσιμα 
ως επί το πλείστον) υλικά όπως ελαι-
όλαδο, σησαμέλαιο, σιτέλαιο, χυμός 
καρότου και λεμονιού, βούτυρο καρι-
τέ και λάδι καλέντουλας συστήνονται 
ανεπιφύλακτα από τους λάτρεις των 

φυσικών λύσεων. Από την άλλη μεριά, 
η υπόδειξη αμερικανικών και κανα-
δικών δημόσιων υπηρεσιών υγείας 
αφορά μόνο σε δύο πράγματα: Σκιά 
και σωστά ρούχα.
Τα αντηλιακά με φυσικά φίλτρα 
έχουν:
• το πλεονέκτημα ότι είναι πιο ασφα-
λή επειδή ανακλούν όλο το φάσμα της 
ηλιακής ακτινοβολίας και δεν απορ-
ροφώνται διαδερμικά. 
• το μειονέκτημα ότι ανακλούν λιγό-
τερο την UVA ακτινοβολία.
Τα αντηλιακά με χημικά φίλτρα 
έχουν:
• το πλεονέκτημα ότι έχουν ευρύ 
φάσμα φωτοπροστασίας και
• το μειονέκτημα ότι μπορεί να προ-
καλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, 
κυρίως σε πολύ ευαίσθητα δέρμα-
τα, διότι απορροφώνται διαδερμικά.

Η οξυβενζόνη είναι ένα από τα 
ενεργά συστατικά πολλών αντιηλια-
κών. Είναι ένα αρκετά αποτελεσμα-
τικό οργανικό φίλτρο, το οποίο όμως 
αντιδρά με τον ήλιο και μπορεί πιθα-
νά να σχηματίσει αλλεργιογόνα και 
καρκινογόνα χημικά. Μπορεί επίσης 
να προκαλέσει ορμονικά προβλήματα 
μιας και είναι διαταρακτής ορμονών.

Η οξυβενζόνη είναι ένα συστατι-
κό που περιέχεται συχνά στις αντη-
λιακές κρέμες, διότι επιτρέπει στην 
κρέμα να απλώνεται καλά.

Αλλά για πιο ασφάλεια, καλύτερα 
είναι να επιλέγουμε αντηλιακά μόνο 
με φυσικά φίλτρα, τα οποία περιέχουν 
φυσικές ενώσεις, όπως το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (zincoxide) και το διο-
ξείδιο του τιτανίου (titaniumdioxide) 
και είναι αβλαβή και για τον άνθρω-
πο και για το περιβάλλον.

Γενικά η χρήση τους συστήνε-
ται στα παιδιά, στις εγκύους, και σε 
όσους έχουν παρουσιάσει αλλεργία 
στα χημικά φίλτρα. 

2. Τα νανοσωματίδια
Ορισμένες εταιρίες χρησιμοποι-

ούν στα συστατικά των αντηλιακών 
νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτα-
νίου ή οξειδίου του ψευδαργύρου 
καθώς αυτά τους δίνουν την ιδιότη-
τα να απορροφώνται καλύτερα και το 
δέρμα να μην αποκτά ία γαλακτερή 
όψη. Όμως αυτά τα νανοσωματίδια 
είναι τόσο μικρά ώστε να μπορούν 
να εισπνευστούν, όταν τα αντηλια-
κά που τα περιέχουν είναι σε μορφή 
σπρέι - και είναι γνωστό ότι το διο-
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ξείδιο του τιτανίου είναι καρκινογό-
νο εάν εισπνευστεί.

3. Οι τοξικές ουσίες
Τα αντηλιακά, πολύ συχνά περι-

έχουν τις τοξικές - για το ανοσο-
ποιητικό σύστημα- ουσίες όπως η 
DMDM hydantoin (μία φόρμουλα 
φορμαλδεΰδης που χρησιμοποιείται 
σαν συντηρητικό), τριαιθανολαμίνη 
(μία κοινή ουσία που εξισορροπεί το 
pΗ), καθώς και νευροτοξίνες όπως το 
aluminumstarchoctenylsuccinate (ένα 
βαρύ μέταλλο που χρησιμοποιείται 
ως σταθεροποιητής της πυκνότητας).

Άλλες τοξικές ουσίες που μπορεί 
να βρίσκονται σε αντηλιακά είναι: 
• Homosalate
• Cinnamates, όπως τα cinoxate, 
octocrylene and Octinoxate (octyl 
methoxycinnamate) (OMC) 

Τα οxybenzone, octinoxate και 
homosalate εγείρουν υπόνοιες ότι 
μπορεί να μιμούνται τις ορμόνες και 
διαταράσσουν το ορμονικό σύστημα. 
Η χημική ουσία octinoxate έχει συν-
δεθεί με θυρεοειδή και συμπεριφορι-
κές αλλαγές σε μελέτες σε ζώα, ενώ 
το homosalate πιστεύεται ότι διατα-
ράσσει τα ανδρογόνα, τα οιστρογόνα 
και την προγεστερόνη.
• Avobenzone 
• Retinyl Palmitate (Vitamin A 
Palmitate)
• Paraben Preservatives. Ιατρικές έρευ-
νες έχουν αποδείξει ότι τα parabens 
επηρεάζουν τα επίπεδα οιστρογόνων 
στους ανθρώπους και μπορούν να 
δημιουργήσουν καρκίνο του μαστού 
στις γυναίκες. Επίσης έχουν ενοχο-
ποιηθεί για αλλεργικές αντιδράσεις 
στο δέρμα και τα μάτια. Η μακροχρό-
νια χρήση μπορεί να δημιουργήσει 
μελάνωμα και άλλες μορφές καρκίνου.
• Octyl salicyclate
• Dioxybenzone
• Phenylbenzimidazole
• Menthyl anthranilate
• Methoxycinnamate

4. Τα αρώματα
Τα χημικά μείγματα που προστίθε-

νται στα αντηλιακά, με σκοπό να τους 
δώσουν μία ευχάριστη μυρωδιά και 
αναφέρονται στην λίστα των συστα-
τικών τους ως «άρωμα» (fragrance), 
είναι συχνά ισχυροί αλλεργιογόνοι 
παράγοντες και αρκετές φορές επι-
βεβαιώνουν την παρουσία τοξικών 
ουσιών.

5. Το αντιβακτηριδιακό
Η αντιβακτηριδιακή, τοξική ουσία 

τρικλοζάνη την οποία περιέχουν τα 
αντηλιακά, όταν ξεπλένονται στην 
θάλασσα, ή τα ποτάμια,μεταφέρεται 
στο περιβάλλον, είναι τοξική για την 
θαλάσσια ζωή και μπορεί να οδηγή-
σει στην ανάπτυξη ανθεκτικών προς 

τα φάρμακα βακτήρια.
Σε πρόσφατη έρευνα του ΠΑΚΟΕ 

στα συστατικά των πιο δημοφιλών 
αντηλιακών στην Ελλάδα, εντοπίστη-
καν αρκετές τοξικές και άλλες ουσίες 
που βρίσκονται υπό έρευνα σχετικά 
με την ασφάλεια της χρήσης τους ή 
έχει ήδη επαληθευτεί η επικινδυνό-
τητά τους για την ανθρώπινη υγεία. 

Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας με 
διάφορες μάρκες αντηλιακών που 
κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά 
και των επικίνδυνων συστατικών που 
αναγράφουν ότι περιέχουν.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 
1, η πλειοψηφία των πιο διάσημων 
εταιριών αντηλιακών που δραστη-
ριοποιούνται και στην Ελλάδα, περι-

έχει στην σύνθεσή τους επικίνδυνα 
και υπό εξέταση φυσικά και χημικά 
συστατικά. Το πιο «διαδομένο» τοξικό 
συστατικό που χρησιμοποιείται φαί-
νεται να είναι το octocrylene. Υπάρχει 
μια σειρά από αναφορές στη βιβλιο-
γραφία σχετικά με ότι το οctocrylene 
προκαλεί ερεθισμό. Μια θεωρία δεί-
χνει ότι το Octocrylene φαίνεται να 
είναι ένα ισχυρό αλλεργιογόνο που 
οδηγεί σε δερματίτιδα σε παιδιά και 
κυρίως φωτοαλλεργική δερματίτιδα 
εξ επαφής στους ενήλικες. 

Από τα 17 αντηλιακά που εξετά-
στηκε η σύνθεσή τους, το ποσοστό 
που περιέχει το συστατικό αυτό ανέρ-
χεται στο 70% ενώ την επίσης τοξική 
ουσία Octyl Salicylate την περιέχει το 
60% των αντηλιακών. Άρωμα περιεί-
χαν τα 10 από τα 17 αντηλιακά ενώ 
η τιτάνια ως φυσικό συστατικό βρέ-
θηκε σε ποσοστό 47% επί του συνό-
λου. Θετική φάνηκε να είναι η αντα-
πόκριση των εταιριών στην παύση 
της χρήσης της οξυβενζόνης μιας και 
μόλις το 5% των εταιριών που εξετά-
στηκαν, την περιείχαν στη σύνθεση 
των αντηλιακών τους. 

Στον αντίποδα αν και σε μικρό 
ποσοστό φάνηκε πως συνεχίζεται η 
χρήση parabens σε κάποιες εταιρίες 
παρόλο τις συνεχείς έρευνες που «κατα-
δικάζουν» τη χρήση τους. Στο 25-30% 
των αντηλιακών βρέθηκε στη σύνθεσή 
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Apivita ● ● ● ●

Avene ● ●

Avon ● ● ● ● ● ●

AubreyOrgan ● ●

Carroten ● ● ●

Coopertone ● ●

Frezyderm ● ● ●

Frezyderm(kids) ● ● ● ● ●

Garnier ● ● ● ● ●

Korres ● ● ● ● ●

La roche possay ● ●

Lancaster ● ● ● ●

Nivea ● ● ● ●

Oriflame ● ●

Panthenol Extra ● ● ●

Piz Buin ● ● ●

Vichy ● ● ● ● ●
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τους η τριαιθυλαμίνη, το Octinoxate και 
το aluminumstarchoctenylsuccinate. 
Σε κανένα αντηλιακό δεν αναγραφό-
ταν η χρήση triclosan στη σύστασή 
του, ενώ μόνο σε ένα αναγραφόταν 
η ύπαρξη της παλμιτικής ρετινόλης. 

Η πρόσθετη βιταμίνη Α στα αντη-
λιακά προϊόντα ενδέχεται να επιτα-
χύνει την ανάπτυξη του καρκίνου 
του δέρματος. Η βιομηχανία αντηλι-
ακών προσθέτει μια μορφή της βιτα-
μίνης Α για σχεδόν το ένα τέταρτο του 
συνόλου των αντηλιακών. Η παλμιτι-
κή ρετινόλη είναι ένα αντιοξειδωτι-
κό, που επιβραδύνει τη γήρανση του 
δέρματος, ωστόσο μελέτες δείχνουν, 
ότι μπορεί να επιταχύνει την ανά-
πτυξη των όγκων του δέρματος και 
να προκαλέσει βλάβες, όταν εφαρμό-
ζεται στο δέρμα υπό την παρουσία 
ηλιακού φωτός.

Πώς επιλέγω αντηλιακό με τον 
ανάλογο δείκτη προστασίας (SPF);
Οι άνθρωποι κατατάσσονται σε 

πέντε διαφορετικές κατηγορίες ανά-
λογα με τον φωτότυπο τους. Ο φωτό-
τυπος αυτός καθορίζεται όχι μόνο 
από το χρώμα του δέρματος και των 

μαλλιών αλλά και από την αντίδραση 
του δέρματος σε προηγούμενες εκθέ-
σεις στον ήλιο.

Φωτότυπος 1.
Ξανθή επιδερμίδα, συνήθως με 

φακίδες, που καίγεται σχεδόν πάντα 
από τον ήλιο και δεν μαυρίζει ποτέ. 
Ξανθά ή κόκκινα μαλλιά.

Οι ειδικοί συνιστούν αντιηλιακό με 
SPF 50+ στο πρόσωπο και στο σώμα 
όταν είστε στην παραλία.

Φωτότυπος 2.
Ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, που 

καίγεται εύκολα και μαυρίζει πολύ 
δύσκολα. Ξανθά συνήθως μαλλιά, 
ίσως όμως και μαύρα.

Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό 
με SPF 40+

Φωτότυπος 3.
Μέτρια ανοιχτή επιδερμίδα που 

καίγεται κάποιες φορές, αλλά μαυ-
ρίζει συνήθως με ένα όμορφο απα-
λό χρώμα. Καστανόξανθα ή ανοιχτά 
καστανά μαλλιά. Οι ειδικοί συνιστούν 
αντηλιακό με SPF 30+

Φωτότυπος 4.
Σταρένια επιδερμίδα, που καίγε-

ται περιστασιακά και μαυρίζει εύκολα. 
Συνήθως καστανά μάτια και μαλλιά. 
Χαρακτηριστικός μεσογειακός δερ-
ματικός τύπος.

Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό 
με SPF 20+

Φωτότυπος 5.
Πολύ σκουρόχρωμη μελαμψή επι-

δερμίδα, που δεν καίγεται ποτέ και 
μαυρίζει πολύ εύκολα. Σκούρα μάτια 
και μαλλιά.

Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό 
με SPF 15+

Ποια είναι η σωστή ποσότητα 
αντηλιακού που πρέπει να χρη-
σιμοποιώ;
Οι έρευνες μέχρι σήμερα έχουν 

δείξει ότι οι καταναλωτές τοποθετούν 
πολύ λιγότερη κρέμα στο δέρμα τους 
από όση χρειάζεται, για να πετύχουν 
τον παράγοντα προστασίας από τον 
ήλιο που προσφέρει η κάθε κρέμα. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι εφαρμόζουν 
μόνο το 25-50% της συνιστώμενης 
ποσότητας των αντηλιακών.

Σε εργαστηριακό επίπεδο, ο παρά-
γοντας προστασίας μιας συγκεκριμέ-

νης αντιηλιακής κρέμας υπολογίζε-
ται διεθνώς, μετά από την εφαρμογή 
στο δέρμα μιας ποσότητας 2 mg/cm.

Μόνο όταν οι καταναλωτές τοποθε-
τούν την ποσότητα αυτή σε κάθε τετρα-
γωνικό εκατοστό του δέρματος τους, 
πετυχαίνουν τον παράγοντα αντηλια-
κής προστασίας ο οποίος αναφέρεται 
στο σκεύασμα κρέμας που έχουν αγο-
ράσει. Συνήθως η ποσότητα κρέμας 
που βάζουν οι καταναλωτές είναι της 
τάξης του 0,5 έως 1,5mg/cm με απο-
τέλεσμα να μην έχουν την αντηλιακή 
προστασία που νομίζουν ότι έχουν. Η 
αντιηλιακή προστασία που πετυχαί-
νουν συνήθως οι καταναλωτές είναι 
μόνο της τάξης του 30% αυτής που 
αναγράφεται σαν παράγοντας προ-
στασίας για μια κρέμα.

Γιατροί από τη Νέα Ζηλανδία ειση-
γούνται τον «κανόνα των 9» για την 
ορθή χρήση της αντιηλιακής κρέ-
μας. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, 
που χρησιμοποιείται και στις περι-
πτώσεις ασθενών που έχουν υποστεί 
εγκαύματα, η επιφάνεια του ανθρώ-
πινου σώματος μπορεί να διαιρεθεί 
σε 11 περιοχές. 

Η κάθε μια από τις περιοχές αυτές 
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αντιπροσωπεύει περίπου 9% της επι-
φάνειας σώματος.

Οι περιοχές αυτές είναι:
▶ Το κεφάλι, ο λαιμός, το πρόσωπο
▶ Ο αριστερός βραχίονας, αντιβρά-
χιο και χέρι
▶ Ο δεξιός βραχίονας, αντιβράχιο 
και χέρι
▶ Το άνω μέρος της πλάτης
▶ Το κάτω μέρος της πλάτης
▶ Το άνω και εμπρόσθιο μέρος του 
κορμού
▶ Το κάτω και εμπρόσθιο μέρος του 
κορμού
▶ Το άνω μέρος του αριστερού μηρού 
και γοφού
▶ Το άνω μέρος του δεξιού μηρού 
και γοφού

Οι Νεοζηλανδοί γιατροί εισηγού-
νται με βάση τον κανόνα των 9, να 
τοποθετούνται στο δείκτη και στο 
μεσαίο δάκτυλο, δύο λωρίδες κρέμας 
που να επεκτείνονται από τη βάση 
έως την κορυφή του δακτύλου.

Στη συνέχεια η ποσότητα αυτή 
να επαλείφεται στις πιο πάνω περι-
οχές του σώματος. Μόνο με αυτό τον 
τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να 
πετύχουν το βαθμό αντηλιακής προ-
στασίας που αναγράφεται στο προϊ-
όν που έχουν αγοράσει. Στην πράξη 
όμως είναι αδύνατο οι λουόμενοι ή 
άλλα άτομα που εκτίθενται στον ήλιο 
να κάνουν μια επάλειψη του σώμα-
τος με τόσο μεγάλη ποσότητα κρέμας.

Για το λόγο αυτό οι γιατροί ειση-
γούνται να γίνεται πρώτα επάλειψη 
με μια λωρίδα κρέμας. Η πρώτη αυτή 
επάλειψη δεν μπορεί να δώσει την 
επιθυμητή προστασία εναντίον του 
ήλιου. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
γίνεται μια δεύτερη επάλειψη με μια 
δεύτερη λωρίδα κρέμας μετά από 30 
λεπτά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί 
να επιτευχθεί μια καλύτερη προστα-
σία που μπορεί να προσεγγίζει τον 
παράγοντα αντηλιακής προστασίας 
που έχει υπολογιστεί στο εργαστήριο 
για μια συγκεκριμένη κρέμα.

Αν δε κάνω καθόλου ηλιοθεραπεία 
στη παραλία και κολυμπάω όση 
ώρα είμαι στη θάλασσα, εξακο-
λουθώ να χρειάζομαι αντιηλιακό;
Όταν είμαστε μέσα στο νερό δεν 

έχουμε καμία προστασία Ακόμη και 
κάτω από μια ομπρέλα με καλό πανί, 
ελάχιστα προστατευόμαστε από τον 
ήλιο γιατί το νερό και οι γύρω επι-
φάνειες αντανακλούν τις υπεριώδεις 
ακτίνες. Σκεφτείτε ότι ακόμη και μια 
μέρα με συννεφιά, το 80% του ήλιου 
περνάει από τα σύννεφα.

Καθώς προχωρά το καλοκαίρι και 
μαυρίζω, εξακολουθώ να χρειά-
ζομαι αντηλιακό;
Η επιδερμίδα έχει ανάγκη για συνε-

χόμενη προστασία από τον ήλιο. Μια 

επιδερμίδα που έχει μαυρίσει κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, απορρο-
φά το 90% των ακτινών Β, αλλά δεν 
απορροφά τις ακτίνες Α. Δηλαδή ακό-
μη και είναι μαυρισμένη η επιδερμί-
δα ακόμη ελλοχεύει ο κίνδυνος για 
πρόωρη γήρανση.

Υπάρχει αδιάβροχο αντηλιακό;
Είτε είναι αδιάβροχο είτε όχι, λόγω 

του νερού που έρχεται σε επαφή του 
ιδρώτα και οτιδήποτε άλλο, το αντηλι-
ακό χάνει την ισχύ του οπότε επιβάλ-
λεται επανάληψη της εφαρμογής κάθε 
φορά που βγαίνετε από τη θάλασσα.

Πότε ΛΗΓΟΥΝ τα αντηλιακά σου 
και τί να προσέξεις.
Τα αντηλιακά αν έχουν λήξει ή 

δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπο-
ρεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους 
για την υγεία. 

Τα περισσότερα αντηλιακά ανα-
γράφουν στη συσκευασία τους την 
ημερομηνία λήξης τους, πέραν της 

οποίας δεν προσφέρουν καμία προ-
στασία από τον ήλιο. Όταν λήγουν οι 
χημικές ουσίες που περιέχουν αρχί-
ζουν να αλλοιώνονται και να διαχω-
ρίζονται με αποτέλεσμα να γίνονται 
λιγότερο αποτελεσματικά. Τα αντηλι-
ακά προϊόντα σχεδιάζονται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η δράση τους να διαρ-
κεί τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε φέτος να χρησιμοποιήσε-
τε το αντηλιακό που είχατε αγορά-
σει πέρυσι, αρκεί να μην είχε εκτεθεί 
στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασί-
ες. Ωστόσο, η σωστή διαδικασία επι-
βάλλει να τα καταναλώνετε όσο πιο 
γρήγορα μπορείτε.

Πρέπει πάντα να ελέγχετε την ημε-
ρομηνία λήξης πριν τα αγοράσετε.

Ένα αντηλιακό μπορεί να προκα-
λέσει προβλήματα υγείας;
Ενώ συχνά μας λένε ότι το να 

καλύπτεσαι με αντηλιακό είναι ένα 
από τα καλύτερα πράγματα που θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για το δέρμα 

μας, ολοένα και περισσότερες έρευνες 
αποδεικνύουν πως αυτό δεν ισχύει. 
Οι αντηλιακές κρέμες και οι λοσιόν, 
μπορεί τελικά να μη μας προστατεύ-
ουν από τις βλαβερές συνέπειες της 
ηλιακής ακτινοβολίας όσο νομίζουμε. 

Παρόλο που ο αριθμός των ανθρώ-
πων που χρησιμοποιούν αντηλιακό 
κάθε χρόνο αυξάνεται, η συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου του δέρματος 
εξακολουθεί να αυξάνεται σε όλο τον 
κόσμο. Μπορεί να οφείλεται στο ότι 
τα δύο τρίτα από τα αντηλιακά που 
αναλύονται από το Environmental 
Working Group (EWG) – συμπεριλαμ-
βανομένων πολλών δημοφιλών μάρ-
κων αντηλιακών- δεν λειτούργησαν 
καλά ή περιείχαν δυνητικώς επικίν-
δυνα συστατικά.

Μια πρόσφατη μελέτη πεντακοσί-
ων από τα πλέον εμπορικά και δημο-
φιλή αντηλιακά προϊόντα, αποκαλύ-
πτει πως περισσότερα από τα μισά 
μπορεί ακόμη και να αυξάνουν τον 
κίνδυνο για τη δημιουργία καρκίνου 
του δέρματος. Ο λόγος είναι ότι εμπε-
ριέχουν μια μορφή βιταμίνης Α, η 
οποία μπορεί να επιταχύνει το ρυθ-
μό ανάπτυξης κακοηθών κυττάρων σε 
επιδερμίδα που εκτίθεται στον ήλιο. 
Σύμφωνα με ετήσια αναφορά τους, 
ερευνητές του Environmental Working 
Group (EWG), επέστησαν τη προσοχή 
μας στα ευρήματα μιας παλιάς μελέ-
της της αμερικανικής Food & Drugs 
Administration (FDA), η οποία αναφέ-
ρονταν στις φωτο-καρκινογενείς ιδιό-
τητες της βιταμίνης Α. «Σε εκείνη την 
εργασία, είχε αποδειχτεί πως οι καρ-
κίνοι αναπτύσσονται 21% γρηγορότε-
ρα σε πειραματόζωα που έχουν αλει-
φθεί με κρέμα που περιέχει βιταμίνη 
Α, παρά σε αυτά στα οποία αλείφτηκε 
κρέμα χωρίς τη βιταμίνη». 

Από τα 1.400 και πλέον αντηλιακά 
που έχουν δοκιμαστεί από το EWG, 
πάνω από 40% αναφέρονται ως παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην εμφάνι-
ση καρκίνου του δέρματος. Σύμφωνα 
με την EWG, η καλύτερη αντιηλιακή 
προστασία είναι ένα καπέλο και μια 
μπλούζα. Αν δεν βάλουμε επάνω μας 
χημικά που μπορεί να απορροφηθούν 
από το δέρμα, τότε δεν υπάρχει κανέ-
νας κίνδυνος. Για όσους όμως δεν 
μπορούν να αποφύγουν την έκθε-
σηστον ήλιο και τις κρέμες, τότε να 
γνωρίζουν πως μόλις 39 προϊόντα 
από τα 500 συνολικά που εξέτασε η 
EWG, θεωρούνται ασφαλή και απο-
τελεσματικά.

Προσέξτε λοιπόν τι αντηλιακό θα 
αγοράσετε.

Αποφύγετε προϊόντα που δεν σας 
είναι γνωστά ή δεν κυκλοφορούν αρκε-
τό καιρό στην αγορά.

Προσοχή επίσης χρειάζεται στα 
αντηλιακά που ενώ έχουν υψηλό δεί-
κτη προστασίας δίνουν ψευδή αίσθη-
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ση ασφάλειας και περιέχουν επιβλα-
βή συστατικά όπως το oxybenzone 
που μπορεί να μπει στην κυκλοφορία 
του αίματος και το παλμιτικό ρετινύ-
λιο μια μορφή της βιταμίνης Α που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε όγκους 
του δέρματος και βλάβες στο εκτεθει-
μένο στον ήλιο δέρμα.

Αναζητήστε μία αντηλιακή κρέμα 
για το πρόσωπο, όχι σπρέι, με δείκτη 
προστασίας SPF από 15 έως 50 που 
να περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου 
και να μην περιέχει ρετινόλη.

Για τη σωστή προστασία από την 
επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία, απλώ-
στε αρκετό αντηλιακό και επαναλάβε-
τε την εφαρμογή κάθε δύο ώρες περί-
που. Επίσης μη ξεχνάτε το καπέλο τα 
γυαλιά σας και τα κατάλληλα ρούχα. 
Βρείτε και μία ωραία σκιά, είναι καλή 
ιδέα ιδίως τις μεσημεριανές ώρες.

Τέλος, η γνώμη του φαρμακοποι-
ού και του δερματολόγου σας για τα 
καλά αντηλιακά είναι απαραίτητη.

Πώς να προστατεύω το παιδί μου 
από τον ήλιο;
Προσπαθήστε να μην εκτίθενται 

στον ήλιο μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ 
και 03.00 μ.μ. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, ακόμη και αν παίζουν στην αυλή 
του σπιτιού, τότε βάλτε τους κάποιο 
αντηλιακό. 

Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες περ-
νούν ακόμη και τα σύννεφα γι αυτό 
χρειάζονται προστασία και τις συν-
νεφιασμένες μέρες κατά τις οποί-
ες έρχονται επίσης σε επαφή με τον 
ήλιο. Φορέστε ελαφρά ρούχα στα παι-
διά σας και σιγουρευτείτε ότι δεν τα 
διαπερνά η ηλιακή ακτινοβολία. 

Τοποθετείστε το χέρι σας κάτω 
από το ρούχο, αν δεν το βλέπετε, τότε 
το ρούχο είναι ικανό να απορροφή-
σει την ηλιακή ακτινοβολία. Ειδικά 
για τα βρέφη κάτω των έξι μηνών, 
στα οποία δεν μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε αντηλιακή κρέμα, ο μόνος 
τρόπος προστασίας, αν δεν μπορείτε 
να αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, 
είναι να τους φοράτε ρούχα καπέλο 
και να βρίσκονται κάτω από μια ικα-
νοποιητικά μεγάλη ομπρέλα. 

Χρησιμοποιείστε αντηλιακές κρέ-
μες. Αυτό που πρέπει να προσέχετε 
όταν αγοράζετε αντηλιακή κρέμα είναι 
ο δείκτης προστασίας. 

Πρέπει απαραίτητα ο δείκτης προ-
στασίας να είναι μεγαλύτερος του 15. 
Επίσης πρέπει να επιλέξετε αντηλια-
κή κρέμα στην οποία να αναγράφεται 
ότι προστατεύει από τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες Α,Β (UVA, UVB).

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί 
πάθει ηλιακό έγκαυμα;
Το ηλιακό έγκαυμα δυστυχώς το 

αντιλαμβανόμαστε στο τέλος της ημέ-
ρας όταν το δέρμα πάρει κοκκινω-

πό χρώμα. Το παιδί αρχίζει να πονά 
και να αισθάνεται φαγούρα γιατί ο 
ήλιος έχει στεγνώσει το δέρμα του. 
Το ξεφλούδισμα θα αρχίσει περίπου 
μια βδομάδα μετά το έγκαυμα.

Χρήσιμες οδηγίες για το ηλια-
κό έγκαυμα είναι οι ακόλουθες:

▶ Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μην 
ξύνει το δέρμα του.
▶ Κάντε στο παιδί ένα δροσερό μπάνιο.
▶ Δώστε στο παιδί κάποιο παυσίπο-
νο φάρμακο.
▶ Τοποθετείστε στο δέρμα ενυδατι-
κές κρέμες.
▶ Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, που 
προέρχονται από το πετρέλαιο, γιατί 
δεν αφήνουν τον ιδρώτα και τη θερ-
μότητα να διαφύγουν από το δέρμα.
▶ Αποφύγετε οποιαδήποτε έκθεση 
στον ήλιο γιατί θα επιδεινώσει την 
κατάσταση.
▶ Εάν το έγκαυμα είναι έντονο και 
δημιουργηθούν φυσαλίδες τότε συμ-
βουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
Την «ιστορία» της σκιάς. Εν ανά-

γκη διηγηθείτε τους το σαν παραμύθι 

που όμως μόνο παραμύθι δεν είναι!
Ο ιστορία της σκιάς:
Για τους μεγάλους:
Αν η σκιά του είναι μικρότερη από 

το ύψος του, τότε οι ηλιακές ακτίνες 
είναι πολύ ισχυρές και θα πρέπει εκεί-
νη την ώρα να παίζει στη σκιά.

Για τους μικρούς:
( Αν η σκιά σου γίνει τοσοδούλα, 

τρέξε γρήγορα κάτω από την ομπρέ-
λα ή τα δέντρα, στη σκιά σου αρέσει 
η δροσιά).

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Τα αντηλιακά είναι σχεδιασμένα 

για να προστατεύουν από τις υπε-
ριώδεις ακτίνες του ηλίου. Μάλι-
στα τα αντιηλιακά φαίνεται πως 
επιτυγχάνουν το σκοπό τους καθώς 
μπλοκάρουν το 97%- 99% της ηλι-
ακής ακτινοβολίας. Σκεφτείτε όμως 
πως η ακτινοβολία που εμποδίζουν 
τα αντηλιακά είναι ακριβώς εκείνη 
που χρειάζεται για την κινητοποί-
ηση της διαδικασίας σύνθεσης της 
βιταμίνης D. 

Η ανάγκη για τη χρήση αντηλι-
ακού είναι αδιαμφισβήτητη. Όπως 
αδιαμφισβήτητη είναι και η σημα-

σία της βιταμίνης D στο ανθρώπι-
νο σώμα. 

Πώς λοιπόν είναι εφικτή η κάλυ-
ψη των αναγκών της βιταμίνης, με 
την παράλληλη χρήση αντηλιακού; 

Κάποιοι ειδικοί συνιστούν την 
εφαρμογή ηλιοπροστασίας μόνο 
τις ημέρες όπου η έκθεση στον ήλιο 
είναι αυξημένη, παραλία, εξωτερικές 
δραστηριότητες. 

Άλλοι πάλι στρέφουν το ενδια-
φέρον τους στις ομάδες με αυξημέ-
νο κίνδυνο έλλειψης της βιταμίνης, 
όπως τα παιδιά, οι γυναίκες κατά την 
εγκυμοσύνη και το θηλασμό και οι 
ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. 

Στους τελευταίους μάλιστα προτεί-
νεται είτε η χρήση τροφίμων εμπλου-
τισμένων με βιταμίνη D, πράγμα 
σπάνιο στην Ελλάδα, είτε η επιλο-
γή ενός συμπληρώματος διατροφής 
με βιταμίνη D. 

Απολαύστε το καλοκαίρι χρησι-
μοποιώντας ένα καλό αντηλιακό, μη 
ξεχνάτε όμως πως πρέπει να μετρά-
τε πάντα τα επίπεδα της βιταμίνης 
D στο σώμα σας και να βρίσκετε 
εναλλακτικούς τρόπους να την ανα-
πληρώνετε!



#109 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ / 35

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΙ ΝΕΡΟ ΠΙΝΟΥΜΕ

Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τα νερά του εμπορίου
Η «εκδίκηση» του νερού και πώς επαληθεύεται
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Είναι αδιαμφισβήτητα απαραί-
τητα το καλοκαίρι: ένα μπου-
καλάκι με εμφιαλωμένο νερό 

στο χέρι, είτε περπατάμε στους καυ-
τούς δρόμους της πόλης είτε λιαζό-
μαστε στην παραλία. Η κατανάλωση 
εμφιαλωμένου νερού κερδίζει όλο και 
περισσότερους πιστούς στη χώρα μας, 
αν και ακόμη είμαστε πολύ κάτω από 
το μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώ-
πης. Εκτιμάται ότι ο μέσος Ευρωπαί-
ος καταναλώνει 80-100 λίτρα εμφι-
αλωμένου νερού το χρόνο, ενώ οι... 
πρωταθλητές Ιταλοί φτάνουν τα 150 
λίτρα. Πόσοι από εμάς, όμως, γνω-
ρίζουμε τι πίνουμε; Και πόσοι μπο-
ρούμε να καταλάβουμε τι αναγράφε-
ται στην ετικέτα ενός εμφιαλωμένου 
νερού, καθώς και αν έχουμε κάνει την 
καλύτερη επιλογή νερού;

Όλα τα νερά δεν είναι ίδια 
Καταρχήν, οφείλουμε να διαβά-

σουμε στην ετικέτα το είδος του εμφι-
αλωμένου νερού που πίνουμε, μιας 
και δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν 
τρεις κατηγορίες, αναγνωρισμένες 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση: το επι-

τραπέζιο, το φυσικό μεταλλικό νερό 
και το νερό πηγής. 

Στην ετικέτα δεν επιτρέπεται να 
αναφέρεται οποιοσδήποτε άλλος χαρα-
κτηρισμός του νερού (π.χ. θεραπευ-
τικό, ιαματικό, φυσικό νερό, μεταλ-
λικό νερό ή φυσικό μεταλλικό νερό 
πηγής). Ποια είναι, όμως, τα χαρα-
κτηριστικά του νερού των παραπά-
νω τριών κατηγοριών;

Επιτραπέζιο νερό 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το επι-

τραπέζιο νερό επιτρέπεται να είναι 
οποιασδήποτε προέλευσης (π.χ. από 
γεώτρηση, από λίμνη, από ποτάμι, 
ακόμη και αφαλατωμένο νερό θάλασ-
σας). Στο επιτραπέζιο νερό επιτρέπε-
ται να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία 
απολύμανσης κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου η σύστασή του να είναι 
σύμφωνη με την κοινοτική οδηγία 
(98/83) για το πόσιμο νερό. ). Πρακτι-
κά, η σύσταση του επιτραπέζιου νερού 
και του νερού της βρύσης είναι ίδια. 
Με απλά λόγια, πρόκειται για νερά με 
τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, με 
τη διαφορά ότι το επιτραπέζιο νερό 

είναι εμφιαλωμένο, ενώ της βρύσης 
τρεχούμενο.

Φυσικό μεταλλικό νερό 
Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει 

αποκλειστικά υπόγεια προέλευση και 
εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή 
προέλευσής του (συνήθως γεώτρη-
ση). Οι κοινοτικές οδηγίες απαγο-
ρεύουν οποιαδήποτε κατεργασία ή 
απολύμανση στο φυσικό μεταλλικό 
νερό, εν αντιθέσει με το επιτραπέ-
ζιο. Η υπόγεια προέλευση του φυσι-
κού μεταλλικού νερού, καθώς και η 
απαγόρευση οποιασδήποτε δραστη-
ριότητας σε ικανοποιητική απόσταση 
γύρω από τη γεώτρηση (η απόσταση 
εξαρτάται από το είδος των πετρω-
μάτων της περιοχής), εξασφαλίζουν 
την προστασία του από τυχόν μικρο-
βιακό φορτίο.

Νερό πηγής 
Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει 

«νερό πηγής», πρέπει να... βγάλου-
με από το μυαλό μας την εικόνα της 
πηγής και να το σκεφτούμε ως μια 
ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στο 

επιτραπέζιο και το φυσικό μεταλλι-
κό νερό. 

Το νερό πηγής μοιάζει με το φυσι-
κό μεταλλικό νερό ως προς το ότι 
έχει οπωσδήποτε υπόγεια προέλευ-
ση, σταθερή σύσταση, δεν υφίσταται 
καμιά διαδικασία απολύμανσης και 
εμφιαλώνεται πάντα στην πηγή προ-
έλευσής του. Διαφέρει, όμως, από το 
φυσικό μεταλλικό νερό ως προς το ότι 
οι φυσικοχημικές παράμετροί του (η 
σύστασή του) δεν ακολουθούν αυτές 
του φυσικού μεταλλικού νερού, αλλά 
του επιτραπέζιου, δηλαδή του κοινού 
πόσιμου νερού.

Ανθρακούχο νερό
Το ανθρακούχο νερό περιέχει διο-

ξείδιο του άνθρακα είτε φυσικής είτε 
τεχνικής προέλευσης. Το ανθρακούχο 
νερό μπορεί επίσης να είναι μεταλλι-
κό ή επιτραπέζιο.

Διαβάζοντας την ετικέτα… 
ολόκληρη! 

Στο πίσω μέρος της ετικέτας ενός 
εμφιαλωμένου νερού αναγράφεται 
η φυσικοχημική του ανάλυση, που 
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εξαρτάται από τα πετρώματα από 
τα οποία διέρχεται το νερό και τα 
οποία το εμπλουτίζουν με οργανικά 
και ανόργανα συστατικά. Εάν πρό-
κειται για επιτραπέζιο νερό, τότε η 
ανάλυση θα αφορά το μέσο όρο των 
αναλύσεων τεσσάρων εποχών, δεδο-
μένου ότι η φυσικοχημική σύστασή 
του επηρεάζεται από διάφορους κλι-
ματικούς παράγοντες (π.χ. τις βροχο-
πτώσεις, που μεταβάλλουν τη στάθμη 
του νερού). Εάν πρόκειται για φυσι-
κό μεταλλικό νερό, τότε η ανάλυση θα 
είναι μιας συγκεκριμένης ημερομηνί-
ας, η οποία αναγράφεται στην ετικέτα.

Πόσο καθαρό είναι το νερό; 
Πρακτικά, όσο μικρότερη είναι η 

συγκέντρωση των νιτρικών τόσο λιγό-
τερους ρύπους φέρει το νερό, ενώ η 
τιμή πάνω από την οποία η συγκέ-
ντρωση νιτρικών συνιστά 
απειλή για την υγεία είναι 

τα 50 mg/l. Πάντως, τα περισσότερα 
νερά της αγοράς (φυσικά μεταλλικά 
και επιτραπέζια) έχουν συγκέντρωση 
νιτρικών μικρότερη από 5 mg/l. Επί-
σης, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 
για τα νιτρώδη στα φυσικά μεταλλι-
κά νερά είναι 0,1 mg/l, ενώ στα επι-
τραπέζια είναι 0,50 mg/l. Όσο για το 
αμμώνιο, η ανώτατη επιτρεπόμενη 
τιμή είναι τα 0,50 mg/l, σύμφωνα με 
την κοινοτική οδηγία 98/83.

Χαρακτηριστικά  
εμφιαλωμένου νερού

Στα νερά γενικώς εξετάζονται τα 
φυσικοχημικά και τα βιολογικά χαρα-
κτηριστικά τους. Οι αναλυτικές μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται για την εξέτα-
ση των ανωτέρω χαρακτηριστικών θα 
πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας όπου 
χρησιμοποιείται το νερό.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
Φυσικά χαρακτηριστικά

Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά 
για τα οποία το νερό εξετάζεται είναι: 
Η εμφάνιση, το χρώμα, η οσμή, η γεύ-
ση, η θερμοκρασία και η καθαρότη-
τα-διαφάνεια. Το χρώμα και η δια-
φάνεια-καθαρότητα, είναι δυνατό να 
μετρηθούν με ειδικά όργανα. Ο προσ-
διορισμός της εμφάνισης, οσμής και 
της γεύσης εξαρτώνται από την αντί-
ληψη των ανθρώπινων αισθήσεων 
και την κρίση. Στις γενικές μεθόδους 
(standard methods) δεν περιλαμβάνε-
ται η δοκιμή για την εμφάνιση, ενώ 
στις εγκεκριμένες μεθόδους (approved 
methods) εξετάζονται η οσμή και η 
γεύση μόνο από την ποιοτική άπο-
ψη. Στις γενικές μεθόδους αναφέρε-
ται η ποιοτική περιγραφή της οσμής 
καθώς και μια τεχνική με την οποία 
επιτυγχάνεται ένας οριακός αριθμός 
για την οσμή. Μια ανάλογη δοκιμή 
είναι δυνατό να επιτευχθεί και για 
ένα οριακό αριθμό γεύσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όλες οι 
δοκιμές είναι πολύ χρήσιμες, όταν 
είναι πιθανό να έχουμε νερό στο οποίο 
η οσμή είναι περισσότερο εμφανής 
από τη γεύση ή και το αντίθετο, γεύ-

ση εντονότερη της οσμής.
Χημικά χαρακτηριστικά

Κύρια μεταλλικά χαρακτη-
ριστικά. Τα περισσότερα φυσι-

κά νερά περιέχουν βασικώς τέσ-
σερα κατιόντα: Ασβέστιο, μαγνήσιο, 
νάτριο και κάλιο καθώς και τέσσε-
ρα κύρια ανιόντα: ανθρακικά, θειικά 
χλωριούχα, νιτρικά και άλατα αυτών. 
Αναφέρονται και η ηλεκτρική αγωγι-
μότητα και το pH.

Οργανικά και ανόργανα συστατι-
κά. Τα κύρια οργανικά συστατικά που 
προσδιορίσθηκαν είναι το αμμωνιακό 
άζωτο (ελεύθερη αμμωνία), το πρω-
τεϊνικό άζωτο, το νιτρικό άζωτο, το 
νιτρώδες άζωτο, το διαλυμένο οξυ-
γόνο, το απόσταγμα του ανθρακικού 
χλωροφθορμίου, η τιμή το άλατος του 
υπερμαγγανικού οξέος και το θειικό 

αμμώνιο.
Μέταλλα. Εκτός από τα κύρια 

κατιόντα που είναι παρόντα στα 
νερά π.χ. ca, Mg, Na και Κ, μπο-
ρεί να βρεθούν και τα ακόλουθα 
μέταλλα: Χαλκός, Σίδηρος, Κασσί-
τερος, και Μαγνήσιο. Επίσης και 
το Αργίλιο είναι παρόν σε μικρά 
ποσοστά τα οποία υπόκεινται στο 

σχηματισμό συσσωμάτων σε σπά-
νιες περιπτώσεις όπως του θειικού 
αργιλίου και του Χρωμίου.
Βιολογικά χαρακτηριστικά

Η βιολογική εξέταση του νερού 
ενδιαφέρεται για ορισμένους τύπους 
βακτηρίων, μυκητών, μονοκύτταρων 
οργανισμών και ζυμών, μυκητών και 
παρασίτων καθώς και σχηματισμού ορι-
σμένων τύπων σκουληκιών, εντόμων 

και οστρακοειδών. Γενικώς το νερό το 
οποίο προέρχεται από υπόγειες πηγές 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από βιο-
λογική μόλυνση, ενώ όπου λαμβάνει 
χώρα μόλυνση, εμφανίζεται εκτεταμένα 
ανάπτυξη τριχοειδών βακτηρίων όπως 
Leptothrix και Reggiatoa. Για έλεγχο 
ρουτίνας, η κατ’ ευθείαν έρευνα για 
την παρουσία ενός ειδικού παθογόνου 
βακτηρίου δεν είναι πρακτική. Το νερό 
εξετάζεται για την ύπαρξη μόλυνσης 
από υλικά τα οποία έχουν ανθρώπι-
νη ή ζωική προέλευση. Προσοχή πρέ-
πει να δοθεί στα είδη των βακτηρί-
ων, ειδικώς στα Escherichia coli (και 
σε άλλα μέρη της ομάδας coliform), 
clostridium welchii και μερικές φορές 
σε ίζημα στρεπτοκόκκων.

Κολοβακτηρίδια και 
μικροοργανισμοί στο νερό

Τουλάχιστον ένα στα δέκα εμφια-
λωμένα νερά περιέχει επικίνδυνους 
για την υγεία μικροοργανισμούς. Βασι-
κός λόγος για την προβληματική ποι-
ότητα, είναι οι απαράδεκτες συνθήκες 
αποθήκευσής του. Στις μελέτες των 
Πανεπιστημίων Θράκης και Πατρών, 
οι οποίες διενεργήθηκαν τμηματικά 
από το 1995 έως το 2003 και από το 
2004 έως το 2008, και κατά τις οποίες 
εξετάστηκαν περίπου 1.700 μπουκάλια 
νερού που κυκλοφορεί στο εμπόριο, 
εντοπίστηκαν ψευδομονάδες, κολο-
βακτηρίδια και αποικίες μικροοργα-
νισμών που μπορεί να προκαλέσουν 
λοιμώξεις στο ουροποιητικό και ανα-
πνευστικό σύστημα, γαστρεντερίτιδες 
και άλλα προβλήματα υγείας.

Αν και ο αριθμός των μικροορ-
γανισμών στην αρχική πηγή του 
εμφιαλωμένου νερού είναι συνήθως 
χαμηλός, στις μελέτες που έγιναν 
αναφέρεται αύξηση αυτού του αριθ-
μού ύστερα από την διακίνηση και 
αποθήκευσή του. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία για την μικρο-
βιολογική ποιότητα του εμφιαλωμέ-
νου νερού τα όρια για την παρουσία 
e. coli, πυοκυανικής ψευδομονάδας 
και εντερόκοκκων είναι μηδενικά, 
ενώ για τις αποικίες μικροοργανι-
σμών ανέρχονται στις 100 ανά χιλι-
οστόλιτρο στους 22 βαθμούς Κελσί-
ου και το 16,9% πάνω από 100 στους 
37 βαθμούς Κελσίου, ποσότητες που 
υπερβαίνουν τα όρια της ελληνικής 
νομοθεσίας για την μικροβιολογική 
ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού. 
Όσον αφορά στα αποτελέσματα της 
οκταετούς έρευνας, η παρουσία e. 
coli και εντερόκοκκων που βρέθηκε 
στα δείγματα συνδέεται με ρύπαν-
ση από κόπρανα, ενώ το βακτηρίδιο 
Favobacterium αποτελεί ένδειξη ότι 
το νερό περιέχει χώμα.

Για να διατηρείται η ποιότητα του 
εμφιαλωμένου νερού στα επιθυμητά 
επίπεδα θα πρέπει να φυλάσσεται σε 



#109 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201938 / ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

σκοτεινό και δροσερό μέρος με θερμο-
κρασία κάτω των 18 βαθμών Κελσίου.

Βλαβερές ουσίες που 
ανιχνεύονται στο νερό

Παρασιτοκτόνα και φυροπροστα-
τευτικές ουσίες, πολυκυκλικοί υδρο-
γονάνθρακες, τοξικά μέταλλα, διαλυ-
μένος οργανικός άνθρακας, νιτρικά 
φωσφωρικά, χλωριούχα και αμμω-
νιακά ιόντα, ολικό χρώμιο, χαλκός.

Κίνδυνοι από το πλαστικό
Ως επί το πλείστον το εμφιαλωμέ-

νο νερό αποθηκεύεται σε πλαστικά 
μπουκάλια από τερεφθαλικό πολυαι-
θυλένιο (ΡΕΤ). Το ΡΕΤ παρασκευάζε-
ται από ορυκτά καύσιμα (αέριο και 
πετρέλαιο). Έρευνες έχουν δείξει ότι 
τα χημικά του ΡΕΤ διηθούν στο νερό. 
Το University of Heidelberg βρήκε ότι 
όσο περισσότερο παραμένει το νερό 
μέσα στο μπουκάλι, τόσο αυξάνεται 
η περιεκτικότητα του νερού σε ακα-
τάλληλα για την υγεία χημικά. 

Ορισμένες ενώσεις του Αντιμω-
νίου, επειδή χρησιμοποιούνται ως 
καταλύτης στην παραγωγή πλαστι-
κών για χρήση στη συσκευασία νερών, 
αναψυκτικών και χυμών (ΡΕΤ), μπο-
ρεί να αποτελούν πηγές έκθεσης στο 
Αντιμόνιο.

Συστατικά και  
ανώτατες οριακές τιμές

Συστατικά που είναι παρόντα με 
φυσικό τρόπο στα φυσικά μεταλλικά 
νερά και ανώτατες οριακές αποδεκτές 
τιμές (mg/l) των οποίων η υπέρβαση 
μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία (Οδη-
γία 80/777/ΕΟΚ): Αντι-
μόνιο 0,0050, Αρσενι-
κό 0,010 (συνολικά), 
Βάριο 1,0, Βόριο δεν 
έχει καθοριστεί, Κάδ-
μιο 0,003, Χρώμιο 
0,050, Χαλκός1,0, 
Κυανιούχα 0,070, 
Φθοριούχα 5,0, 
Μόλυβδος 0,010, 
Μαγγάνιο 0,50, 
Υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο ς 
0,0010, Νικέλιο 
0,020, Νιτρικά 50, 
Νιτρώδη 
0,1, 

Σελήνιο 0,010.

Τι πρέπει να γνωρίζει  
ο καταναλωτής – 
πώς θα προστατευτεί! 

Η καταναλωτική κοινωνία που 
ζούμε μας έχει επιβάλει το κατεστη-
μένο της κατευθυνόμενης σε μεγάλο 
βαθμό ενημέρωσης με στόχο τον υπέ-
ρογκο και ανεξέλεγκτο πλουτισμό της 
και κατ’ επέκταση έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία νέας γενιάς που κυκλο-
φορεί με ένα πλαστικό μπουκάλι στο 
χέρι από το πρωί έως το βράδυ.

Επιπρόσθετα, στην καρδιά του 
καλοκαιριού περπατά κάποιος στους 
δρόμους της πόλης, το μπετόν βράζει 
και αποκαμωμένος με 50 λεπτά του 
ευρώ αγοράζει ένα μπουκαλάκι νερό, 
προκειμένου να σβήσει προσωρινά την 
δίψα σου. Το παγούρι ή «θερμός» με 
το νερό βρύσης που έπαιρνε μαζί του 
μια φορά και ένα καιρό στην παρα-
λία, έχει αντικατασταθεί δια παντός 
με το πλαστικό μπουκαλάκι ενώ ακό-
μα και στο φτηνό συνοικιακό ταβερ-
νάκι που πηγαίνει μια φορά τον μήνα 
η παραδοσιακή γυάλινη κανάτα έχει 
πλέον αντικατασταθεί με το πλαστι-
κό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού, 
το οποίο μάλιστα η εταιρεία που το 
διαθέτει έχει φροντίσει να είναι και 
ελκυστικό στο μάτι (γαλάζιο ανοιχτό, 
πράσινο ανοιχτό ή ακόμα και βαθύ 
μπλε χρώμα , αλλά και προσεγμένο 
σχήμα) έτσι ώστε να δίνει την ψευ-
δαίσθηση της πολυτέλειας!

Αλήθεια ξέρουμε στην πραγματι-
κότητα τι νερό πίνουμε; Μπορούμε 
ν΄ «αποκρυπτογραφήσουμε» τι ανα-
γράφει η ετικέτα του εμφιαλωμένου 
νερού που αγοράσαμε; Τι νερό αγο-
ράσαμε και δώσαμε στο παιδί μας 
που διψάει;

Διαβάστε ολόκληρη  
την ετικέτα!

Στο πίσω μέρος της ετικέ-
τας ενός εμφιαλωμένου νερού 
αναγράφεται η φυσικοχημική 
του ανάλυση η οποία εξαρτάται 
από τα πετρώματα μέσα από τα 
οποία έχει περάσει και τα οποία 
το εμπλουτίζουν με οργανικά και 
ανόργανα συστατικά.

Στην περίπτωση που έχουμε 
να κάνουμε με επιτρα-

πέζιο νερό η ανάλυση αφορά στο μέσο 
όρο των αναλύσεων τεσσάρων επο-
χών με το δεδομένο ότι η φυσικοχη-
μική του σύσταση επηρεάζεται από 
διάφορους κλιματικούς παράγοντες 
(π.χ. τις βροχοπτώσεις που μεταβά-
λουν την στάθμη του νερού).

Στην περίπτωση που έχουμε να 
κάνουμε με φυσικό μεταλλικό νερό 
τότε η ανάλυση θα είναι μιας συγκε-
κριμένης ημερομηνίας, η οποία ανα-
γράφεται στην ετικέτα.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 
αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό

Τα εμφιαλωμένα νερά πρέπει υπο-
χρεωτικά να αναγράφουν τις εξής 
ενδείξεις στη συσκευασία τους:
• Ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ονομασία πηγής υδροληψίας.
• Τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.
• Χημική ανάλυση της σύνθεσης.
• Κατεργασίες που ενδεχομένως πραγ-
ματοποιούνται κατά τη διαδικασία 
εμφιάλωσης.
• Ποσότητα περιεχομένου (όγκος).
• Χρονολογία ελάχιστης διαθεσιμό-
τητας (μέρα/μήνας/έτος).
• Παρτίδα παραγωγής.
• Συνθήκες συντήρησης και χρήσης 
του προϊόντος.
• Όνομα ή εμπορική επωνυμία παρα-
σκευαστή. Η επισήμανση των φυσι-
κών μεταλλικών νερών ή νερών πηγής 
πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτι-
κά τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. Την αναφορά της αναλυτικής συν-
θέσεως με απαρίθμηση των χαρακτη-
ριστικών στοιχείων. 
2. Τον τόπο όπου γίνεται η εκμε-
τάλλευση της πηγής και την ονομα-
σία αυτής. 
3.Την ένδειξη ενδεχομένων κατερ-
γασιών.

Το διαχωρισμό ενώσεων σιδή-
ρου, μαγγανίου και θείου καθώς και 
του αρσενικού από ορισμένα φυσικά 
μεταλλικά νερά δια κατεργασίας με 
αέρα εμπλουτισμένο με όζον, εφόσον 
η κατεργασία αυτή δεν έχει ως απο-
τέλεσμα να τροποποιήσει τη σύστα-
ση αυτού του νερού όσον αφορά τα 
φυσικά συστατικά του στα οποία οφεί-
λει τις ιδιότητές του.

Ένα όνομα οικισμού ή τοποθε-
σίας μπορεί να περιλαμβάνεται στο 
κείμενο της εμπορικής επωνυμίας με 

τον όρο ότι το φυσικό μεταλλικό 
νερό προέρχεται από πηγή 

που βρίσκεται στον οικι-
σμό ή στην τοποθεσία.

Παρά το γεγονός ότι νόμοι υπο-
χρεώνουν τις εταιρίες εμφιάλωσης να 
διευκρινίσουν από πού έχουν προμη-
θευτεί το νερό, σχεδόν καμία δεν το 
κάνει. Στις εργασίες του Environmental 
Working Group του 2011 διαπιστώ-
θηκε ότι από τις 9 καλύτερες εταιρί-
ες εμφιάλωσης παγκοσμίως, μόνο μία 
(Nestle’s Pure Life Purified Water) 
περιέγραφε την ακριβή γεωγραφική 
τοποθεσία από όπου προμηθεύεται 
το νερό και την ακριβή διαδικασία 
κατεργασίας του.
Ενδείξεις που απαγορεύεται να ανα-
γράφονται επί της συσκευασίας:
• Όσες αποδίδουν στο νερό θεραπευ-
τικές ιδιότητες.
• Φράσεις σχετικές με την επίδραση 
του νερού στις λειτουργίες του ανθρώ-
πινου οργανισμού, όπως «Ενισχύει 
την πέψη» ή «Κατάλληλο για δίαιτα».
• Εκφράσεις που υπαινίσσονται ένα 
χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει, 
αποσκοπώντας στην παραπλάνηση 
του καταναλωτικού κοινού.
• Όσες αποδίδουν στο νερό θεραπευ-
τικές ιδιότητες. Φράσεις που περιγρά-
φουν επίδραση του νερού σε διαδι-
κασίες λειτουργίας του ανθρωπίνου 
οργανισμού, όπως για παράδειγμα 
«ενισχύει την πέψη», «κατάλληλο για 
αδυνάτισμα».
Τι να κάνετε για την ασφαλή κατα-
νάλωση του εμφιαλωμένου νερού
• Μη μοιράζεστε τη φιάλη με άλλο 
άτομο. Είναι προτιμότερο να γεμί-
ζετε δύο ποτήρια με εμφιαλωμένο 
νερό παρά να πίνετε απευθείας από 
το μπουκάλι.
• Μη γεμίζετε με νερό βρύσης τη 
φιάλη όταν έχετε καταναλώσει όλο 
το περιεχόμενο, διότι ενδέχεται να 
έχουν αναπτυχθεί βακτηρία. Αγορά-
στε καλύτερα μια νέα φιάλη με εμφι-
αλωμένο νερό.
• Αν δεν μπορείτε να βάλετε τη φιάλη 
στο ψυγείο, τοποθετήστε τη σε δρο-
σερό μέρος μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία και οποιαδήποτε εστία 
μόλυνσης. 
Εάν έχετε φιάλες σε κάποιον αποθη-
κευτικό χώρο, κατά το άνοιγμά τους 
σκουπίστε καλά το χείλος και μετά 
καταναλώστε το περιεχόμενο.
• Μην αγοράζετε φιάλες οι οποίες 
δεν είναι σφραγισμένες και εξετάστε 
τες εξονυχιστικά, εσωτερικά και εξω-
τερικά, αν έχει αλλοιωθεί το σχήμα 
ή επιπλέουν μικροαντικείμενα. Ανα-
φέρετε στις υγειονομικές υπηρεσίες 
της περιοχής σας οτιδήποτε περίεργο 
παρατηρήσετε τόσο στη συσκευασία 
όσο και στο περιεχόμενο.
• Μην παρασύρεστε από τις ετικέτες 
και προσέξτε ιδιαίτερα την ημερομη-
νία εμφιάλωσης και λήξης, τη χημική 
ανάλυση, το τηλέφωνο επικοινωνίας 
της επιχείρησης, την τοποθεσία προέ-
λευσης του νερού και τον τύπου νερού.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ – ΤΙ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ

Νa+ Νάτριο: Είναι ένας από τους 
σημαντικότερους ηλεκτρολύτες που 
συμβάλλει στο ισοζύγιο των υγρών του 
οργανισμού, ενώ συμμετέχει και στη 
σύσπαση των μυών. Ωστόσο, η υπερ-
βολική κατανάλωση νατρίου συνδέε-
ται με την υπέρταση, για τη ρύθμιση 
της οποίας συστήνεται η αποφυγή 
του. Σε κάθε φυσικό μεταλλικό νερό 
με περιεκτικότητα νατρίου μικρότερη 
από 10 mg/l επιτρέπεται να αναγρά-
φεται στην ετικέτα ότι «είναι κατάλ-
ληλο για δίαιτα χαμηλή σε νάτριο». 
K+ Κάλιο: Είναι απαραίτητο για τη 
ρύθμιση της ενυδάτωσης των κυττάρων 
και τη διατήρηση του ισοζυγίου των 
υγρών στον οργανισμό μας. Επίσης, 
συμβάλλει στη μετάδοση των νευρικών 
ώσεων (σημάτων) μεταξύ των νευρώ-
νων, καθώς και στη σύσπαση των μυών. 
Ca++ Ασβέστιο: Είναι ένα από τα 

σημαντικότερα μέταλλα, δεδομένου 
ότι αποτελεί βασικό δομικό συστατικό 
των οστών και των δοντιών. Παράλ-
ληλα, συμμετέχει στη λειτουργία των 
μυών και στη μετάδοση των σημάτων 
μεταξύ των νεύρων. Το ασβέστιο που 
περιέχεται στο νερό έχει καλή βιο-
διαθεσιμότητα (δηλαδή αξιοποιεί-
ται πλήρως από τον οργανισμό μας) 
και μπορεί να συμβάλει στη συνολι-
κή ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου.
Mg++ Μαγνήσιο: Συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία των μυών και των 
νεύρων, ενώ μαζί με το ασβέστιο συμ-
βάλλουν στην καλύτερη λειτουργία 
της καρδιάς. Σε υψηλές συγκεντρώ-
σεις, το μαγνήσιο έχει καθαρτική και 
διουρητική δράση.
Cl– Χλώριο: Αποτελεί συστατικό 
του υδροχλωρικού οξέος του στομά-
χου. Mαζί με το νάτριο συμβάλλουν 
στη διατήρηση της ισορροπίας των 
υγρών στο σώμα μας.
HCO3– Δικαρβονικό οξύ: Συμβάλ-
λει στη διατήρηση της οξύτητας του 
πεπτικού συστήματος και διευκολύ-
νει την πέψη.
SO4– Θειικά ιόντα: Είναι συστατικά 
των κυτταρικών μεμβρανών, καθώς 
και πολλών ενζύμων του οργανι-

σμού μας.
Fe++ Σίδηρος: Υπάρχει, κυρίως, σε 
νερά που διέρχονται από πετρώματα 
πλούσια σε άλατα σιδήρου. Ο σίδηρος 
είναι συστατικό των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων, υπεύθυνων για τη μετα-
φορά του οξυγόνου στους ιστούς. 
H επαρκής πρόσληψή του συμβάλ-
λει στην πρόληψη της σιδηροπενι-
κής αναιμίας.
Sio2– Διοξείδιο του πυριτίου: Συμ-
βάλλει στην ελαστικότητα των αρτη-
ριακών τοιχωμάτων.

ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ 
• Ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ονομασία πηγής υδροληψίας.
• Τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.
• Χημική ανάλυση της σύνθεσης.
• Κατεργασίες που ενδεχομένως 
πραγματοποιούνται κατά τη διαδι-
κασία εμφιάλωσης.
• Ποσότητα περιεχομένου (όγκος).
• Χρονολογία ελάχιστης διαθεσιμό-
τητας (μέρα/ μήνας/ έτος).
• Παρτίδα παραγωγής.
• Συνθήκες συντήρησης και χρήσης 
του προϊόντος.

• Όνομα ή εμπορική επωνυμία παρα-
σκευαστή. 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο με τη 
κατάχρηση πλαστικών μπουκαλιών 
για την εμφιάλωση νερού. Πρέπει να 
γνωρίζετε ότι πρόσφατη έρευνα που 
έχει γίνει από την Ε.Ε. διαπίστωσε ότι 
μέσα στο πλαστικό μπουκάλι κατοικο-
εδρεύει ένα επικίνδυνο χημικό στοι-
χείο που λέγεται αντιμόνιο.

Το ΠΑΚΟΕ έκανε πρόσφατα, μέσα 
στον Μάη, δειγματοληψίες και αναλύ-
σεις που, τα αποτελέσματα τους φαί-
νονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Σε όλα τα δείγματα που ελήφθη-
σαν η αναγραφόμενη ημερομηνία 
ανάλυσης απείχε πολύ από την ημε-
ρομηνία λήξης του νερού.

Σε κανένα δείγμα δεν ανιχνεύθη-
κε παρουσία κολοβακτηριδίων, οπό-
τε τα εξεταζόμενα εμφιαλωμένα νερά 
είναι μικροβιολογικά ασφαλή.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Η ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ; 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα 
νερά μας είναι εξαιρετικής ποιότητας. 
Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά 
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μεταλλικά νερά, αλλά και για τα επι-
τραπέζια, που ουσιαστικά είναι εμφι-
αλωμένο νερό δικτύου (άλλωστε, το 
νερό του δικτύου της Αττικής είναι 
από τα καλύτερα της Ευρώπης, τη 
στιγμή που οι Ευρωπαίοι δεν μπο-
ρούν να πιούν το δικό τους νερό βρύ-
σης και καταφεύγουν στα εμφιαλω-
μένα). Επιπλέον, τα ελληνικά φυσικά 
μεταλλικά νερά, εν αντιθέσει με αυτά 
που προέρχονται από την υπόλοιπη 
Ευρώπη, είναι ολιγομεταλλικά, δηλα-
δή πιο «ελαφριά». 

Στην Ευρώπη τα περισσότερα φυσι-
κά μεταλλικά νερά είναι πλούσια σε 
άλατα γι’ αυτό και συστήνεται η εναλ-
λαγή στην κατανάλωσή τους και όχι η 
προτίμηση αποκλειστικά μιας μάρκας, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί μακροπρό-
θεσμα η συσσώρευση αλάτων στον 
οργανισμό. Αυτό όμως δεν ισχύει για 
τα ελληνικά φυσικά μεταλλικά νερά, 
τα οποία, εκτός του ότι είναι ολιγο-
μεταλλικά, έχουν και μικρές διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ τους όσον αφορά 
την περιεκτικότητά τους σε μεταλλι-
κά στοιχεία.

Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν  
τον κανόνα!

Η χώρα μας όντως φημίζεται για 
τα νερά της, ωστόσο σε αρκετές περι-
πτώσεις σε διαφορετικές περιοχές 
της Ελλάδας το νερό βγαίνει από την 
βρύση θολό ή με άσχημη οσμή, γεμά-
το χλώριο ή με καφέ σκούρο χρώμα.

Ο άνθρωπος με τις βιομηχανικές 

και γεωργικές δραστηριότητες του 
δηλητηριάζουν το νερό. Σε κάποιες 
περιπτώσεις η ακαταλληλότητα του 
νερού είναι εμφανής, σε άλλες πάλι 
τα βακτηρίδια ή οι μικροοργανισμοί 
που περιέχει δεν γίνονται αισθητοί 
με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε 
τι ακριβώς νερό πίνουμε.

Η έξαρση των επιδημιών που προ-
έρχονται από το ακατάλληλο νερό τα 
τελευταία χρόνια αποδεικνύει του 
λόγου το αληθές!

Ο καθηγητής Χημείας Περιβάλλο-
ντος και Διευθυντής της Ερευνητικής 
Ομάδας Ελέγχου Ρύπανσης του ΑΠΘ 
κ. Φυτιάνος προσθέτει: « Η ρύπανση 
του νερού δεν οφείλεται μόνο στον 
άνθρωπο αλλά προέρχεται και από τα 
πετρώματα. Τα νιτρικά τα βλέπουμε 
στο μήκος της κοίτης ποταμών, κοντά 
σε λίμνες και σε γεωργικές εκτάσεις». 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  
ΜΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο 
υπερκαταναλωτισμός και η υπερβο-
λή, είναι απόλυτα φυσικό, να δημι-
ουργούνται πλασματικές ανάγκες. Η 
πιο συνηθισμένη, είναι το γνωστό 
και μη εξαιρετέο εμφιαλωμένο νερό! 
Mε βάση τα στατιστικά του 2004, 
παγκοσμίως καταναλώνονται ετησί-
ως 154.000.000.000 λίτρα εμφιαλω-
μένου νερού. Με τα σημερινά δεδομέ-
να το προηγούμενο νούμερο θα είναι 
αρκετά αυξημένο, αλλά θα μείνουμε 
εκεί για να συζητήσουμε μερικά απλά 

πράγματα που μας αφορούν όλους.
Το νερό βρύσης ξέρετε πόσο κοστί-

ζει;( δείτε το λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ 
για να πειστείτε): 1 κυβικό μέτρο, 
δηλαδή 1000 λίτρα μόνο 0,60€ ! Το 
εμφιαλωμένο; 1€ το 1 λίτρο! Δηλαδή 
1700 φορές ακριβότερο! Το πιο παρά-
λογο είναι ότι το πιο πολύ από αυτό 
νερό, καταναλώνεται σε περιοχές 
όπου το νερό βρύσης είναι πεντακά-
θαρο, πόσιμο, ελεγμένο και πιο υγι-
εινό! Οι χώρες του τρίτου κόσμου ή 
αυτές που δεν έχουν πρόσβαση σε 
καθαρό πόσιμο νερό δεν καταναλώ-
νουν εμφιαλωμένο... Διακρίνετε εδώ 
έναν παραλογισμό; 

Το εμφιαλωμένο νερό εκτός του ότι 
είναι «κονσέρβα», κανείς δεν ξέρει αν 
αυτός που το πουλάει το έχει αφήσει 
κανένα δεκαήμερο στον ήλιο, πράγμα 
το οποίο είναι ότι χειρότερο. Η εικόνα 
μάς είναι γνώριμη. Κούτες εμφιαλω-
μένα νερά σκεπασμένα με μουσαμά-
δες και εκτεθειμένα στις υψηλές θερ-
μοκρασίες του καλοκαιριού, για δύο 
ή τρεις ημέρες, μέχρι να μπουν στο 
ψυγείο, από όπου θα τα αγοράσουμε 
για να δροσιστούμε. Το πρόβλημα 
είναι ότι η έκθεση του εμφιαλωμένου 
νερού σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες 
μπορεί να αυξήσει το μικροβιακό του 
φορτίο, οπότε τελικά το 

νερό που πίνουμε μεταβάλλεται 
από π.χ. ασβεστούχο σε «μικροβιούχο».

Μέχρις ότου αρχίσουν να γίνονται 
συστηματικοί έλεγχοι όσον αφορά τις 
συνθήκες φύλαξης των εμφιαλωμένων 

νερών στα σημεία διανομής και πώλη-
σης τους, άρα, το μόνο που μπορού-
με να κάνουμε, ως καταναλωτές, είναι 
να προσέχουμε από πού αγοράζουμε 
νερό. Επιπλέον είναι και αντί-οικολο-
γικό...Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα 
μπουκαλάκι νερό πρέπει να σκεφτό-
μαστε και τα ακόλουθα...

- Κάθε μπουκάλι νερό για να κατα-
σκευαστεί (το πλαστικό τμήμα του) 
χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Πόσο; Ανα-
λογιστείτε ότι μόνο η Αμερική κατα-
ναλώνει 26.000.000.000 λίτρα εμφι-
αλωμένο νερό. 

Αυτό για να συσκευαστεί χρειάζε-
ται 17.000.000 λίτρα πετρέλαιο.

Για να μεταφερθεί το μπουκάλι 
στον τελικό καταναλωτή (μέσω πλοί-
ων, φορτηγών κτλ.) καταναλώνει πάλι 
πετρέλαιο. Όταν ο τελικός καταναλω-
τής πιει το νεράκι του, το μπουκαλά-
κι καταλήγει τις περισσότερες φορές 
στα σκουπίδια και όχι στην ανακύ-
κλωση. Αν δεν πεταχτεί στα σκουπί-
δια, θα πεταχτεί (από τους ασυνείδη-
τους) στο περιβάλλον, μολύνοντας το 
τουλάχιστον για πάνω από 300-400 
χρόνια (τόσο κάνει για να λιώσει ένα 
μπουκαλάκι νερό). Αν πάει στα σκου-
πίδια και θαφτεί σε καμία χωματερή 
υπολογίστε τουλάχιστον 1000 χρόνια 
για να λιώσει. 

Στα σκουπίδια αν αποτεφρωθεί, 
τότε το υλικό από το οποίο είναι κατα-
σκευασμένο (PET) εκλύει χλωρίνη σε 
αέριο και βαρέα μέταλλα τα οποία είναι 
άκρως τοξικά. Αν καταλήξει στην ανα-
κύκλωση, σε πολλές χώρες δεν ανα-
κυκλώνεται εκεί, αλλά μεταφέρεται σε 
άλλες χώρες για να διασπαστεί (επι-
πλέον πετρέλαιο για μεταφορά).

Το νερό είναι απαραίτητο για να 
ζήσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι όμως 
εμφιαλωμένο. Το εμφιαλωμένο νερό 
δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης. Είναι 
περιττό. Αναγκαίο είναι όταν είσαστε 
σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει τρε-
χούμενο νερό ή πόσιμο. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι σπατάλη.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Την πώληση πλαστικών φιαλών 
νερού χωρητικότητας κάτω του ενός 
λίτρου απαγόρευσε η δημοτική Αρχή 
της πόλης Κόνκορντ της Μασαχουσέ-
της. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την πρώ-
τη μέρα του 2013 μετά από μια τριετή 
καμπάνια για την μείωση των πλα-
στικών απορριμμάτων και της ταυ-
τόχρονης ενθάρρυνσης χρήσης πόσι-
μου νερού από το δίκτυο ύδρευσης. 

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με 
πρόστιμο 20 ευρώ, ενώ σε περίπτω-
ση που συλληφθούν ξανά το πρόστι-
μο διπλασιάζεται. «Για την εκστρατεία 
αυτή» Εμπνεύστηκα από τον εγγονό 
μου, που μου είπε για ένα νησί από 

Πίνακας αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης εμφιαλωμένου νερού  
με την μέθοδο διήθησης δια  μεμβράνης  (MF).
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu  / 250 ml νερού 
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1 ΙΟΛΗ - φυσικό μεταλλικό νερό 0 0 0 0

2 Βίκος – φυσικό μεταλλικό νερό 0 0 0 0

3 Contrex – φυσικό μεταλλικό νερό 0 0 0 0

4 Μαράτα - Επιτραπέζιο νερό 0 0 0 0

5 ΝΕΦΕΛΗ 0 0 0 0

6 Βίκος - ανθρακούχο 0 0 0 0

7 Perrier 0 0 0 0

8 Κορπή φυσικό μεταλλικό νερό 0 0 0 0

9 ΑΥΡΑ BLOOM - φυσικό μεταλλικό νερό 0 0 0 0

10 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό 0 0 0 0

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

0 0 0 0

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:   Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.
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πλαστικά απορρίμματα στον Ειρηνικό 
Ωκεανό», τονίζει η Τζιν Χιλ που ηγή-
θηκε της πρωτοβουλίας αυτής, κατα-
λήγοντας στο ότι «Πρέπει να κάνουμε 
τους ανθρώπους να απομακρυνθούν 
από τη λογική της αγοράς εμφιαλωμέ-
νου νερού και να σκεφτούν όλες τις 
άλλες εναλλακτικές λύσεις». 

Αντίστοιχο μέτρο απαγόρευσης 
έχει λάβει η πόλη Μπούντανουν της 
Αυστραλίας από το 2009, ενώ περισ-
σότερα από 90 αμερικανικά πανεπι-
στήμια έχουν απαγορεύσει την κατα-
νάλωση εμφιαλωμένου νερού στις 
πανεπιστημιουπόλεις τους. Σε πολλά 
από τα πανεπιστημιακά αυτά ιδρύμα-
τα το κίνημα υπέρ της δωρεάν χρήσης 
νερού από τη βρύση είναι τόσο μεγάλο, 
ώστε παρέχονται σε όλους τους φοιτη-
τές και το προσωπικό μπουκάλια από 
ανοξείδωτο ατσάλι, που τα γεμίζουν 
όσες φορές θέλουν από τις βρύσες. 

Πριν έναν χρόνο η υπηρεσία που 
διαχειρίζεται το Εθνικό Πάρκο του 
Γκραντ Κάνιον, ενός από τα πιο σπου-
δαία αξιοθέατα των ΗΠΑ, προχώρη-
σε στην απαγόρευση πώλησης εμφι-
αλωμένου νερού εντός του πάρκου, 
καθώς τα άδεια πλαστικά μπουκάλια 
που πετούσαν οι επισκέπτες μετά τη 
χρήση τους συνιστούσαν κίνδυνο για 
την περιβαλλοντική ισορροπία. 

Τα πλαστικά μπουκάλια των 4,5 
εκατομμυρίων τουριστών που επισκέ-
πτονται το Γκραντ Κάνιον κάθε χρό-
νο αποτελούν το 20% των αποβλήτων 
του πάρκου. Σύμφωνα με έρευνες, οι 
Αμερικανοί καταναλώνουν 50 δισε-
κατομμύρια μικρά πλαστικά μπουκά-
λια νερού ετησίως.

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ  
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Στο πεδίο της μάχης μπήκε η Νέα 
Υόρκη με μια επιχείρηση των Αρχών 
να πείσουν τους πολίτες ότι αφενός 
το νερό της βρύσης είναι απολύτως 
ασφαλές για την υγεία τους και αφε-
τέρου ότι τα πλαστικά μπουκάλια του 
εμφιαλωμένου μολύνουν ανεπανόρ-
θωτα το περιβάλλον. 

Η αμερικανική μητρόπολη πήρε τη 
σκυτάλη από το Σολτ Λέχκ Σίτι, ενώ 
στην Καλιφόρνια ήδη πολλά εστια-
τόρια σερβίρουν στους πελάτες τους 
νερό βρύσης. Η εκστρατεία «διέσχι-
σε» τον Ατλαντικό και πέρασε σε πολ-
λές ευρωπαϊκές πόλεις με πρώτη τη 
Ρώμη, όπου οι Αρχές έπειτα από 
250.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους 
στο υδρευτικό σύστημα βεβαίωσαν 
επισήμως τους κατοίκους ότι το νερό 
της πόλης είναι καλό, φρέσκο και από 
100 έως και 1.000 φορές πιο φτηνό 
από το εμφιαλωμένο. Η μάχη τουλά-
χιστον προς το παρόν μοιάζει άνιση, 
καθώς όλο και περισσότεροι κατανα-
λωτές, κυρίως όσοι ακολουθούν το 

μοντέλο υγιεινής διατροφής, προτι-
μούν το εμφιαλωμένο νερό. Οι ειδι-
κοί επισημαίνουν ωστόσο ότι η τάση 
αυτή είναι καταστροφική για το περι-
βάλλον. Οι καταναλωτές πιστεύουν 
λανθασμένα ότι το νερό των πηγών 
είναι πολύ καθαρό και αγνοούν ότι τα 
νερά που βρίσκονται κοντά στο έδα-
φος συγκεντρώνουν συχνά ρύπους 
που σπάνια εντοπίζονται στις δημο-
τικές δεξαμενές.

ΜΥΘΟΣ ΟΤΙ ΤΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ  
ΑΠΟ TO ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Όσο γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι 
το εμφιαλωμένο νερό είναι «πιο γευστι-
κό» και ότι το νερό της βρύσης «μυρί-
ζει», ένα απλό πείραμα αποδεικνύει 
ότι πρόκειται μάλλον για αυθυποβο-
λή. Την πρωτοβουλία του πειράμα-
τος ανέλαβε η ιταλική περιβαλλοντική 
οργάνωση «Λεγκαμπιέντε», η οποία 
ζήτησε από κατοίκους έξι διαφορετι-
κών πόλεων να ξεχωρίσουν το νερό 
της βρύσης από το εμφιαλωμένο πίνο-
ντας από μπουκάλια. Από το δείγμα 

προέκυψε ότι ούτε δύο στους δέκα 
δεν κατάλαβαν τη διαφορά.

Το Παράδειγμα της Αυστραλίας
Η Αυστραλία, είναι η πρώτη χώρα 

στον κόσμο, που φαίνεται να κατάφε-
ρε τουλάχιστον σε ένα βαθμό, αυτό 
που οι άλλες πόλεις ακόμη προσπα-
θούν, να απαγορεύσει την πώληση 
του εμφιαλωμένου νερού, λόγω της 
ρύπανσης που προκαλούν τα πλαστι-
κά μπουκάλια στο περιβάλλον. 

Ο πρωθυπουργός της μεγαλύτερης 
αυστραλιανής πολιτείας New South 
Wales,Nathan Rees δήλωσε, ότι θα 
απαγορεύσει σταδιακά τη χρήση του 
εμφιαλωμένου νερού σε όλα τα υπουρ-
γεία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τεράστια χρηματικά ποσά δαπανού-
νται για την εξαγωγή, τη συσκευασία 
και τη μεταφορά του εμφιαλωμένου 
νερού. Δεν είναι μόνο η ρύπανση που 
προκαλείται στο περιβάλλον από τα 
πλαστικά μπουκάλια αλλά και η ενέρ-
γεια που καταναλώνεται για τη κατα-
σκευή τους, συμπλήρωσε ο Nathan 
Rees. Ο Ομοσπονδιακός υπουργός 
Περιβάλλοντος Peter Garrett δήλω-

σε υποστηρικτής του εν λόγω μέτρου 
και κάλεσε τις υπόλοιπες πολιτείες 
της Αυστραλίας να το υιοθετήσουν. 
Το εν λόγο μέτρο υιοθετήθηκε από τη 
κωμόπολη Bundanoon που βρίσκεται 
στη πολιτεία New South Wales, όπου 
είναι η πρώτη πόλη στο κόσμο που 
απαγόρευσε τη χρήση του εμφιαλω-
μένου νερού. 

Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 
2500 κατοίκους και περισσότεροι 
από 350, ψήφισαν σε δημόσια συγκέ-
ντρωση την απαγόρευση του εμφια-
λωμένου νερού. 

Μόνο δύο κάτοικοι που ήταν στην 
εν λόγω συγκέντρωση ψήφισαν κατά 
της απαγόρευσης, ο ένας εκ των οποί-
ων εργάζεται σε εταιρία εμφιάλωσης 
νερού. Αφορμή για την εν λόγω απα-
γόρευση, ήταν η ανακοίνωση σχεδί-
ων μιας εταιρίας για την εμφιάλωση 
του νερού  της περιοχής, στο Sidney, 
και την μεταπώληση του στη πόλη. Οι 
κάτοικοι ξεσηκώθηκαν φοβούμενοι 
τον μεγάλο αντίκτυπο που θα είχαν 
στο περιβάλλον τα πλαστικά απορρίμ-
ματα και απαγόρευσαν τη χρήση του 
εμφιαλωμένου νερού.
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ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Αυτό που διαπιστώθηκε από την 
έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε αρκετές εται-
ρείες και γι' αυτό κατάταξε τα νερά 
(βλέπε πίνακα σελίδα 22) είναι ότι:
  Δεν υπάρχει νομοθεσία που να 

προσδιορίζει τι πρέπει να ανα-
γράφεται στην ετικέτα.

  Δεν αναφέρονται τα φυσικοχη-
μικά χαρακτηριστικά.

  Δεν αναφέρεται ο μέσος όρος 
των δειγματοληπτικών μετρή-
σεων του προηγούμενου χρό-
νου αλλά τριών και πέντε χρό-
νων πριν.

  Κυκλοφορούν νερά με ανώνυ-
μες ετικέτες σε νησιά και εκτός 
Αττικής.

    Στους αποθηκευτικούς χώρους 
δεν τηρείται η θερμοκρασία των 
κάτω των 18° C. Αποθηκεύονται 
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
30° και 38° βαθμούς Κελσίου. 

   Σε πολλά σούπερ μάρκετ οι απο-
θηκευτικοί χώροι είναι κοντά 
σε ψυγεία και ψυκτικά μηχα-
νήματα με αποτέλεσμα το νερό 
να θερμαίνεται.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΤΑΝ 
ΕΜΦΙΑΛΩΘΕΙ  
ΠΑΛΑΙΩΝΕΙ  
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
  Οι τιμές διάθεσης του είναι πολύ 

υψηλές.
   Η ανυπαρξία συνεχών και αυστη-

ρών ελέγχων βάζει σε κίνδυνο την 
υγεία των καταναλωτών.

  Οι πλαστικές συσκευασίες που κατα-
λήγουν στο περιβάλλον, δημιουργούν 
πολλές ρυπογόνες εστίες.
Τις διαπιστώσεις μας αυτές κοι-

νοποιήσαμε αλλεπάλληλες φορές στο 
υπουργείο Υγείας, στο υπουργείο Ανά-
πτυξης, και στις εταιρείες, αλλά «φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω». Πριν τρία χρό-
νια το θέμα είχε φτάσει μέχρι το πται-
σματοδικείο όπου πήγαμε και κατα-
θέσαμε τα στοιχεία της έρευνας μας, 
από τότε απάντηση καμία.

Λέμε, λοιπόν, και διακηρύσσουμε 
από το ΠΑΚΟΕ ότι μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη λύση στην εξασφάλιση της 
πρόσβασης στο υγιές ύδωρ δεν είναι 
η εμφιάλωση και η επεξεργασία του 
αλλά η προστασία των «φλεβών της 
γης» από τη ρύπανση.

 
Η «ΕΚΔΙΚΗΣΗ»  
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ  
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ!

Ένας αρχικά εξωπραγματικός ισχυ-
ρισμός που όμως με την πάροδο των 
αιώνων βασίστηκε σε επιστημονικά 
δεδομένα!

Δείτε τώρα γιατί μια ημέρα το υγρό 
αυτό στοιχείο θα εκδικηθεί για την 
κακοποίηση που υφίσταται εδώ και 
δεκαετίες από τον άνθρωπο!

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι κάθε ιδιότητα του 
νερού είναι μοναδική και δεν μπορεί να 
εξηγηθεί απόλυτα με τους νόμους της 
φυσικής. Για παράδειγμα 
καμία επιστημονι-
κή κοινότητα δεν 
έχει εξηγήσει 
μέχρι σήμε-
ρα γιατί 
το νερό 
ε ί ν α ι 
τ ο 

μόνο στοιχείο σε όλο τον πλανήτη 
που το συναντάμε σε τρεις μορφές: 
σε υγρή, σε στερεή και σε αέρια μορ-
φή. Επίσης, βασικό ερώτημα παρα-
μένει μέχρι σήμερα γιατί το νερό έχει 
την υψηλότερη τάση στην επιφάνειά 
του σε σχέση με όλα τα υγρά στοιχεία.

Η μνήμη του νερού
Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του 

νερού έχει απασχολήσει από τις δεκα-
ετίες του '50 και '60 τους επιστήμονες. 
Μη μπορώντας να εξηγήσουν μία σει-
ρά από δυσάρεστα περιστατικά όπως 
θανάτους επιστημόνων και μυστι-
κών πρακτόρων μετά από κατανάλω-
ση νερού κατέληξαν σε μία υπόθεση 
που αρχικώς φαινόταν εξωπραγματι-
κή: το νερό έχει μνήμη. Με κάποιον 
ανεξήγητο ως τώρα μηχανισμό, κατα-
φέρνει να «αποθηκεύσει» πληροφορί-
ες, όπως περίπου ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής!

Τα επόμενα χρόνια έγιναν μία σειρά 
από πειράματα σε διάφορες χώρες του 
κόσμου που έδειξαν ότι το νερό «δέχε-
ται» και «αποθηκεύει» κάθε εξωτερι-
κή επιρροή. «Συγκρατεί» και «θυμάται» 
οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο που το 
περιβάλλει και καθετί που έρχεται σε 
επαφή με το νερό αφήνει το «σημάδι» 
του σε αυτό.

Η δομή του νερού επηρεάζεται 
από τα συναισθήματά μας

Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν 
ότι το νερό, όχι μόνο «θυμάται» αλλά η 
δομή του, επηρεάζεται ανάλογα με τα 
συναισθήματα των ανθρώπων. Άλλη 
θέση παίρνουν τα μόρια του νερού όταν 
αλληλεπιδρούν με θετικά συναισθήματα 
και άλλη όταν αλληλεπιδρούν με αρνη-
τικά.  Η δομή του νερού είναι πιο σημα-
ντική από τη σύστασή του. Οι επιστήμο-
νες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 
μόρια του νερού λειτουργούν σαν κύττα-
ρα μνήμης στα οποία το νερό καταγράφει 
όλο το ιστορικό της αλληλεπίδρασής του 
με τον έξω κόσμο σαν μαγνητοταινία.
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ΕΦΙΑΛΤΗΣΕΦΙΑΛΤΗΣΕΦΙΑΛΤΗΣΕΦΙΑΛΤΗΣΕΦΙΑΛΤΗΣΕΦΙΑΛΤΗΣ
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑYΘΜΩΝΟΣ 10π.µ. - 10µ.µ.
5,6, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ (2019)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΚΟΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΠΑΝ∆Α, ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, 

ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ, ΟΙΚΟΓΗ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Στις 5,6,7 Ιουνίου το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. σε 
συνεργασία με τους: ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
ΟΠΑΝΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΙΚΟΕΝ, ΣΥΝ-

ΔΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΚΕΚ ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
ΟΙΚΟΓΗ, πραγματοποίησε τριήμερες 
εκδηλώσεις στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 

Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με επιτυ-
χία, ιδιαίτερα την πρώτη Ημέρα που το 
βραδινό πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο 
στην γενοκτονία των Ποντίων (18:00 - 
20:00 συζήτηση με εκλεκτούς ομιλητές 
και 20:00 - 23:00 με αφηγήσεις, χορούς, 
τραγούδια από τον Ποντιακό Σύλλογο 
«Ο ΦΑΡΟΣ»). 

Παραβρέθηκε πάρα πολύς κόσμος 
και στις επόμενες συζητήσεις και δρά-
σεις από σχολεία και οικολόγους όπου 
τα θέματα ήταν: Η διαχείριση του νερού, 
η ενεργειακή κρίση και προτάσεις για τη 
λύση της και η Διατροφή σε σχέση με 
την υγεία όπου διαπρεπείς επιστήμονες 
μίλησαν γι’ αυτήν. 

Τέλος έγινε ΔΩΡΕΑΝ διανομή ενη-
μερωτικού έντυπου υλικού, σχετικά με 
τις «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ», το «ΦΥΣΙ-
ΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και την 
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» που έχει γίνει 
πλέον εφιάλτης. 

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέδραμαν 
στην επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών. 

Εκδηλώσεις για την παγκόσμια  
ημέρα περιβάλλοντος

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΚΟΕ, του ΟΠΑΝΔΑ, της ΕΥΔΑΠ, 
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, του ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ, της ΟΙΚΟ-
ΕΝ, του ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, της ΟΙΚΟΓΗ σας προσκαλούν στις τριήμερες εκδηλώσεις στην Πλα-
τεία Κλαυθμώνος στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2019, από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ, 
για να ενημερωθείτε, να διαμαρτυρηθείτε, και να συμπράξετε στα δρώμενα για τον εφιάλτη 
της κλιματικής αλλαγής, που ταλανίζει τους λαούς του Πλανήτη.
Σας στέλνουμε συνημμένα το πρόγραμμα και σας περιμένουμε.
Πιστεύουμε ότι η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Με εκτίμηση,
Για τα Δ.Σ. 

ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης ΧριστοδουλάκηςΠρόεδρος
ΟΠΑΝΔΑ Κωνσταντίνος Μπιζάνης Πρόεδρος

ΕΥΔΑΠ Γιάννης Μπενίσης Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Μύρωνας Φασουλάκης Πρόεδρος

ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ Κώστας Παπαλεξάκης Πρόεδρος
ΟΙΚΟΕΝ Ναταλία Χριστοδουλάκη Πρόεδρος

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ Γιώργος Παπαδάκης Πρόεδρος
ΟΙΚΟΓΗ Μαρία Παπαδοπούλου Πρόεδρος
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5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5, 6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 10:00-22:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,   
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

10:00-10:30 Έναρξη εκδηλώσεων. Χαιρετισμοί από τους Προέδρους των συμμετεχουσών οργανώσεων

10:30-11:30 Χαιρετισμός του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Γεωργίου Σταθάκη, εκπροσώπων Κομμάτων και άλλων Φορέων.
Βράβευση των πέντε (5) αξιολογότερων φορέων (Δήμος Αθηναίων, ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ) για την 
συμβολή τους στην ανάπτυξη, απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος

11:30-12:00 Παρουσίαση των πέντε περιπτέρων στους μικρούς και μεγάλους φίλους της γης

12:00-14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση του νερού σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες

Πέμπτη 6  Ιουνίου 2019
12:00-14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση της Ενέργειας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες

Παρασκευή 7  Ιουνίου 2019
12:00-14:00 Συζήτηση και προβληματισμός για τη διαχείριση της Διατροφής σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες

20:00-22:00 Μουσικοχορευτικό Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Περίπτερο 1 Έκθεση φωτογραφίας από την Ιστορία της ΕΥΔΑΠ

Περίπτερο 2 Γραμματεία Εκδηλώσεων και έκθεση φωτογραφίας από την ιστορία του ΠΑΚΟΕ με πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του.

Περίπτερο 3 Φυτικά παρτέρια για να φυτέψουν διάφορα φυτά οι μικροί μας φίλοι

Περίπτερο 4 Τετάρτη 5/6 και Παρασκευή 7/6/2019: Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια σε νερά (θαλάσσιο, πόσιμο κλπ) ώστε οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας 
να μάθουν τη διαδικασία των αναλύσεων. 
Πέμπτη 6/6/2019: Επίδειξη από ειδικούς ενεργειολόγους προπλάσματος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Προβολή διαφανειών με θέμα «Ενέργεια & Περιβάλλον»

Περίπτερο 5 Δρώμενα για παιδιά, κατασκευές, παιχνίδι και ζωγραφική για την καθημερινότητα των μικρών μας φίλων

Περίπτερο 6 Πρώτες Βοήθειες για τις καλοκαιρινές μας διακοπές

Το Ωράριο λειτουργίας των περιπτέρων θα είναι: Τετάρτη 5/6:  11:30-14:00 & 17:00-22:00 , Πέμπτη 6/6 & Παρασκευή 7/6/2019:  10:00-14:00 & 17:00-22:00
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To ΠΑΚΟΕ διακηρύσσει, καταγ-
γέλλει και αναγγέλλει τα παρα-
κάτω

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Η κλιματική αλλαγή είναι πια ένας 

εφιάλτης που καθημερινά βλέπουμε τα 
αποτελέσματά του. Το 2019 ξεκίνησε, σε 
σχέση με το 2018, πιο έντονο στις ΗΠΑ, 
στην Ασία και την Αφρική. Η Ευρώπη 
στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα της, μας 
έδειξε με την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας στις Σκανδιναβικές χώρες, 
πόσο πιο καταστροφικό μπορεί να είναι.

Η ταχεία τήξη των πάγων στην Αρκτι-
κή και στην Ανταρκτική, αποδεικνύει τη 
μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας, 
τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά 1 βαθμό. 

Βέβαια, αυτοί που εκπροσωπούν τα 
lobbies των CFC (οργανοχλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες) πιστεύουν ότι η κλι-
ματική αλλαγή δεν υπάρχει. Τα δεκάδες 
χιλιάδες θύματα όμως, καθημερινά απο-
δεικνύουν το αντίθετο. Οι κατολισθήσεις 
των βουνών στα φιόρδ της Νορβηγίας, 
είναι πλέον μηνιαίο φαινόμενο, πράγμα 
το οποίο, πριν από 50 χρόνια, γίνονταν 
κάθε 10-15 χρόνια. Οι ξηρασίες στη Μ. 
Ανατολή και στη ζώνη Σαχέλ της Βόρει-
ας Αφρικής, είναι σχεδόν ένα σύνηθες 
φαινόμενο. Η Ινδία κάθε χρόνο, εξαι-
τίας της κατάχρησης φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων, χάνει σχεδόν το 1/20 
του ζωικού και φυτικού της κεφαλαίου. 

Τα lobbiesείναι τόσο ισχυρά, που 
δεν διστάζουν, παρά το γεγονός ότι το 
ξέρουν, να εγκαθιστούν πυρηνικά εργο-
στάσια σε ζώνες υψηλού κινδύνου σει-
σμικότητας. Το 2006 και 2009, η Ελλά-
δα, μαζί με τους υγιώς σκεπτόμενους 
Τούρκους πολίτες, είχαν αντιδράσει στην 
κατασκευή του εργοστασίου στο Ακού-
γιου, 2,5 μόλις μίλια από την Κω, στα 
τουρκικά παράλια. Στις αρχές του 2018, 
διαβάσαμε και είδαμε στις ειδήσεις τη 
συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκί-
ας για την εγκατάσταση του πυρηνικού 
εργοστασίου, κόστους 20 δις δολαρίων. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση 
των τελευταίων πέντε ετών, παγκοσμί-
ως. Το εργοστάσιο αυτό θα είναι τέσσε-
ρις φορές ισχυρότερο από το εργοστάσιο 
στο Τσερνομπίλ, που εξεράγει το 1986 
με τεράστια θανατηφόρα κρούσματα, 
που ακόμα συνεχίζονται στην Ουκρανία.

ΝΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΓΙΟΡΤΗ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Στις 16 Ιουνίου κλείνουν σαράντα 

(40) χρόνια λειτουργίας του «ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ» και των συνεργατικών φορέ-
ων του (ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ, ΟΙΚΟ-ΓΗ).

Το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε το 1979 με τα 
ερευνητικά του προγράμματα δίνοντας 
μέσα από τον Τύπο συνεχώς στο λαό 
αποτελέσματα ερευνών, γιατί πίστευε 
και πιστεύει ότι έρευνες που δεν δίνο-
νται στο λαό για την ενημέρωσή του 
δεν βοηθούν την κοινωνική πρόοδο, 
αλλά δημιουργούν τέλμα στην ποιότη-
τα ζωής και μακροπρόθεσμα αποτελούν 
τροχοπέδη για την ευημερία του λαού.

Δυστυχώς, το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώ-
τος φορέας που, δημόσια και με δικά 
του στοιχεία, μίλησε για το φωτοχημικό 
νέφος της Αθήνας (1979) που το αγνο-
ούσαν τελείως. Από την ίδρυσή του ως 
σήμερα, το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει και 
παρευρεθεί σε δεκάδες δημόσιες εκδη-
λώσεις, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες 
υπογραφές διαμαρτυρίας για το φωτο-
χημικό μανιτάρι και συγχρόνως, έδωσε 
πολλές δικαστικές μάχες για την υπερά-
σπιση του δικαιώματος της προφύλα-
ξης της υγείας των πολιτών των μεγά-
λων μας πόλεων. 

Με τις επεμβάσεις, τις πιέσεις και 
τις έγκυρες ανακοινώσεις του ΠΑΚΟΕ 
προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διαφύ-
λαξε και προασπίστηκε την ποιότητα 
ζωής των Ελλήνων και έτρεψε πολλές 
φορές τον ρου των γεγονότων από τις 
ζημιογόνες αποφάσεις σε βάρος του 
φυσικού μας περιβάλλοντος.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του 
ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, εκ των 
οποίων κυριότερες κατά κατηγορίες και 
τόπο είναι:

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

1.  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Στις περιοχές: Πειραιά, Δραπετσώ-

να, Νίκαια, Μαρκόπουλο Αττικής, Άγιοι 
Ανάργυροι, Ρέντης, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρι, 
Βόλος, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, 
Κέρκυρα, Κερατσίνι, Μοσχάτο, Ταύρος, 
Χολαργός, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη, 
Κρυονέρι, Άμφισσα, Μήλος, Ολυμπιάδα 
Χαλκιδικής, ενώ καθημερινά σε σημεία 
της Αθήνας και του Πειραιά κάνει μετρή-
σεις για τη συχνότητα εμφάνισης του 
φωτοχημικού και όχι μόνο νέφους και 
και το ύψος συγκέντρωσης των βασι-
κών ρυπαντών.

2.  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
• Για τριάντα έξι (39) συνεχή καλοκαί-
ρια, μετρήσεις σε ολόκληρο το Σαρωνι-
κό, Κορινθιακό και Ευβοϊκό.
• Σε όλες τις πόλεις της Κρήτης.
• Στη Μυτιλήνη στον κόλπο της Γέρας.

• Στον Πατραϊκό, Παγασητικό και Μαλια-
κό κόλπο.
• Στον κόλπο Καβάλας, Αλεξανδρούπο-
λης, Αστακού, Νάξου, Ολυμπιάδας Χαλ-
κιδικής, Μήλου, Ζακύνθου κ.λπ.

3.  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ

• Πειραιάς (για την επίδραση της ρύπαν-
σης στη θνησιμότητα των κατοίκων).
• Νίκαια και Κερατσίνι (σε 200 παιδιά 
για συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα 
και ηπατίτιδα).
• Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας ( σε 75 
παιδιά, γενικές αιματολογικές εξετάσεις, 
ηπατικές δοκιμασίες και συγκεντρώσεις 
μολύβδου στο αίμα).
• Ταύρος (σε 50 παιδιά, γενικές αιματο-
λογικές εξετάσεις για μόλυβδο).

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
• Μύτικας, χοιροστάσιο Βέρρη.
• Κύμη, χοιροστάσιο «Πλατάνας» Ευβοίας.
• Μαραθώνας, χοιροστάσιο « Μαρα-
θώνα».
• Μυτιλήνη, βυρσοδεψείο Σουρλάγκα.
• Άγιοι Θεόδωροι, Διυλιστήρια Βαρδι-
νογιάννη.
• Ελευσίνα, ΕΣΧΑ, Διυλιστήρια ΠΕΤΡΟΛΑ.
• Αθήνα, βιομηχανία SOFTEX, ΕΛΣΑ.
• Μήλος, ΔΕΗ.
• Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, βιομηχανία 
Χρυσού.
• Ρεβυθούσα Μέγαρα, υγροποιημένο 
φυσικό αέριο.
• Μαρκόπουλο Αττικής (Λατομείο)
• ΑΓΕΤ Βόλος- Μηλάκι Εύβοιας
• Βιομηχανική ρύπανση Εύβοιας
• Ιχθυοτροφεία Πόρου και Σκορπονέρια
• Μύκονος
• ΕΛΠΕ (μετρήσειςΑτμοσφαιρικής Ρύπαν-
σης)

5.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Φιλοθέη, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Μύτι-

κας, Βάρη, Κρήτη, Μενίδι, Μεγαλόπο-
λη, Πτολεμαΐδα, Χαλκιδική, Οινόφυτα 
Ωρωπός, Αργολίδα, Κορινθία, Αν. Αττική

6. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
 Έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες 

μετρήσειςστάθμης θορύβου σε πολλές 
περιοχές της χώρας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Επειδή πιστεύουμε ότι το οικολογι-
κό πρόβλημαπαγκόσμια αλλά και τοπικά 
στον Ελλαδικό χώρο, πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται με ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και 
όχι εξυπηρετώντας στενά και βραχυ-
πρόθεσμα την κομματική πολιτική κάθε 
κυβέρνησης που έρχεται στην εξουσία, 

διακηρύσσουμε ότι:
Καθήκον κάθε Έλληνα και ειδικότε-

ρα φορέων που ασχολούνται με το πρό-
βλημα αυτό, είναι ο καθορισμός μιαςα-
δέσμευτης και αυτόνομης οικολογικής 
πολιτικής, που θα στοχεύει στη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, 
μακριά από οποιαδήποτε κομματική-
εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό, με την ευκαιρία της 
ΠαγκόσμιαςΗμέρας Προστασίας του 
Περιβάλλοντος Καλούμε κάθε Έλληνα 
πολίτη να συμβάλει στη διαμόρφωση και 
αποτελεσματικότητα αυτής της αδέσμευ-
της οικολογικής πολιτικής. Ζητάμε την 
ενεργό συμμετοχή στις ομάδες εργασί-
ας του ΠΑΚΟΕ.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΕΡΑΣ
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση από 

την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου 
μας είναι: οι βασικές πηγές ρύπανσης 
είναι δύο (βιομηχανία, αυτοκίνητα). 
Το ποσοστό συμμετοχής των πηγών 
αυτών στη ρύπανση διαφέρει από περι-
οχή, αλλά και χρονικά από ώρα σε ώρα. 
Δηλαδή σε μια καθαρά αστική περιοχή 
(Παγκράτι) η ρύπανση τις πρωινές ώρες 
(7 –11) προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
την αυτοκίνηση.

Αντίθετα στις περιοχές Ρέντη, Ελευ-
σίνας, Ασπρόπυργου, Μάνδρας η ρύπαν-
ση τις ίδιες ώρες προέρχεται από τη 
βιομηχανία.

Επιπλέον οι βιομηχανικές αυτές 
περιοχές δέχονται τα αερολύματα των 
βιομηχανιών τις νυχτερινές ώρες (ιδι-
αίτερα τώρα που υποτίθεται ότι ελέγ-
χεται η παραγωγή τους μόνο τη μέρα).

ΝΕΡΑ
Όσον αφορά το πρόβλημα της ρύπαν-

σης στα νερά (πόσιμα, αποχετευμέ-
να, θαλασσινά), όπως και παλαιότερα 
στο Σαρωνικό, Ευβοϊκό και Κορινθια-
κό, προβλήματα ρύπανσης – μόλυνσης 
γενικά και τοπικά υπήρξαν και υπάρ-
χουν έντονα.

Για το πρόβλημα των μολυσμένων 
νερών παλαιότερα διατυπώθηκε από 
κυβερνητική πηγή η θέση ότι: σε άλλες 
χώρες κολυμπούν με χιλιάδες κολο-
βακτηρίδια και αναφέρθηκαν αριθμοί 
αρκετά υψηλοί για όρια κολύμβησης 
σε θαλασσινά νερά και ότι τα δικά μας 
θαλασσινά νερά του Σαρωνικού είναι 
πολύ καθαρά.

Η δική μας θέση από τα αποτελέσμα-

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ
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τα των αναλύσεων που έγιναν σε πλαζ 
του Σαρωνικού, Ευβοϊκού και Κοριν-
θιακού κόλπου δείχνουν ότι τα θαλασ-
σινά νερά έχουν ρυπανθεί και μολυν-
θεί και αρκετές πλαζ είναι επικίνδυνες 
για τη δημόσια υγεία, βάσει της ελλη-
νικής νομοθεσίας – που ισχύει ακόμα 
– (ΕΙΒ/ 221/ 22 – 1 – 65 υγειονομική 
διάταξη αλλά και της οδηγίας 2006/7 
ΕΚ Της Ε.Ε.).

Ακόμα κι αν έπειτα από τις τόσες 
πολλές πιέσεις, όλα αυτά τα χρόνια, 
προς τις κυβερνήσεις, άρχισε να λει-
τουργεί η Ψυτάλλεια για τον καθαρισμό 
των λυμάτων που ρίχνονταν στο Σαρω-
νικό, δυστυχώς αυτή η θεραπεία δεν 
έχει κανένα σοβαρό αποτέλεσμα αφού 
η βλάβη αφέθηκε να γίνει μη αναστρέ-
ψιμη από την αδιαφορία των κρατού-
ντων τριάντα ολόκληρα χρόνια.

Οι γαλάζιες σημαίες μπορεί να δίνο-
νται αυθαίρετα για λόγους «δήθεν» του-
ριστικής ανάπτυξης  σε παραλίες που 
« οι ιδιοκτήτες τους » πληρώνουν τον 
φορέα που τις χορηγεί δηλαδή( Γιάν-
νης πίνει – Γιάννης κερνάει).

Με αποτελέσματα του κρατικού μηχα-
νισμού της περασμένης χρονιάς, γενικά 
οι ακτές είναι απροστάτευτες και που 
όποιος θέλει αφήνει μολυσμέναλύμα-
τα, σκουπίδια και μπάζα. 

Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το 
πρόβλημα; Ποια είναι η πολιτική της 
κυβέρνησης και γιατί δεν δίνονται περισ-
σότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και «ανεξάρτητους» φορείς για 
να μπορέσουν να προλάβουν την ανε-
ξέλεγκτη καταστροφή;

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Την προχειρότητα των μέτρων – 

πειραμάτων με τα οποία αντιμετωπί-
ζεται το χρόνια οξυμένοπρόβλημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας 
και που τελικά με βασικούς υπαίτιους 
τις βιομηχανίες, το κύκλωμα των καυ-
σίμων και με ευθύνη του δημιουργού 
του χωροταξικού χάους, τις επιπτώσεις 
του οποίου τις πληρώνει ο λαός της Αθή-
νας που ταλαιπωρείται στις ουρές και το 
κέντρο που πλήττεται από αυτά τα μέτρα 
– ημίμετρα. Γιατί το φωτοχημικό νέφος 
δεν φεύγει με αγιαστούρες και μαγικά 
ραβδάκια ή μαγικές συνταγές κύριοι…
της όποιας εξουσίας.

Την μη αντικειμενικήενημέρωση 
για τα προβλήματα αυτά απ’ όλους τους 
φορείς που ασχολούνται. Σημειώνουμε 
ότι επανειλημμένα έχουν σταλεί δελτία 
τύπου του ΠΑΚΟΕ για διάφορα προβλήμα-
τα ρύπανσης και δεν ανακοινώνονται 
καθόλου, εξαιτίας των διαπλεκομένων 
εκδότες – διαφημιστές διάφοροι αλλά 
και εταιρείες (ΕΛΠΕ και άλλες).

Τη λαθεμένη πολιτική στο καυτό πρό-
βλημα των μολυσμένων ακτών. Σημει-
ώνουμε εδώ ότι καταγγελίες που έχουν 
γίνει στο ΠΑΚΟΕ για διάφορες παθήσεις, 
αναφέρονται στα μολυσμένα νερά του 

Σαρωνικού και του Ευβοϊκού. Αλλά για 
το ίδιο θέμααναφερόμαστε και στις εκθέ-
σεις του ΠΕΡΠΑ που αναφέρουν ότι ο 
Σαρωνικός τη θερινή περίοδο δεν έχει 
καθόλου διαλυμένο οξυγόνο και θεω-
ρείται νεκρός.

Την πλήρη αδιαφορία για το θέμα 
της ηχορύπανσης (θορύβου) και της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για 
το οποίο θα κηρύξουμε σταυροφορία.

Την σημερινή εικόνα του ΥΠΕΚΑ, 
σχετικά με την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων στη σήραγγα του Υμηττού, 
στην Χαλκιδική με την ELdorando, στο 
Σχοινιά, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στην 
Εγνατία Οδό, στην Παραλιακή Λεωφόρο 
τα έργα που καταστρέφουν το περιβάλ-
λον, που στο πέρασμά τους δεν αφήνουν 
δέντρο όρθιο και που με την τσιμεντένια 
τους θωράκιση σκλαβώνουν το φυσικό 
μας περιβάλλον.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ
Τη δημιουργία ερευνητικών προ-

γραμμάτων στους τομείς ΑΕΡΑΣ – ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ – ΝΕΡΑ και εθελοντικών ομάδων 
εργασίας για την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων.

Τέλος, πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα 
το πρόβλημα της υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος, είναι Εθνική υπόθεση και 
ενδιαφέρει κάθε Έλληνα πολίτη.

Στο σημείο αυτό διατυπώνουμε την 
εξής θέση:

Η συνειδητοποίηση του προβλήματος 
είναι αντιστρόφως ανάλογη της ευθύ-
νης των πολιτών. Δηλαδή όσο μεγαλύ-
τερη ευθύνη έχει για το πρόβλημα ο 
πολίτης τόσο λιγότερο συνειδητοποι-
είται και οργανώνεται για τη λύση του.

Γι’ αυτό καλούμε κάθε Έλληνα πολί-
τη να βοηθήσει ενεργά στις προσπάθει-
ες που γίνονται για τη λύση των προ-
βλημάτων εντασσόμενος στις ομάδες 
εργασίας του ΠΑΚΟΕ.

Στην μακρόχρονη πορεία του το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις 
με ινστιτούτα και οργανισμούς όπως 
οι EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης 
είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN 
και IFOAM για την καλύτερη διαχείρι-
ση και προστασία του περιβάλλοντος 
και διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιημένα 
χημικά – μικροβιολογικά εργαστήρια.

Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περιβαλλο-
ντικά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος 
σε Εθνικό επίπεδο και έχει σαν συνέ-
πεια να θεωρείται ένας από τους σοβα-
ρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον 
τομέα του περιβάλλοντος.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την επισκε-
ψιμότητα της ιστοσελίδας του ΠΑΚΟΕ 
(εβδομαδιαίος αριθμός επισκεπτών 
82.250άτομα) τον Μάρτιο του 2018.

Συγκεκριμένα, οι επόμενες δράσεις 
του ΠΑΚΟΕ από τον Μάιο έως το τέλος 
του 2018 είναι οι ακόλουθες:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΜΑΪΟΣ 2019 
1) Δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύ-
σεις, αποτελέσματα
α) Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (250 
δείγματα)
β) Νερό θαλασσινό για κολύμβηση (850 
δείγματα)
Αυτά αναλύονται για τρεις – τέσσερις 
μικροβιολογικές παραμέτρους (Total – 
Fecal και Coli, εντερόκοκκοι, ψευδομο-
νάδες) και τρεις χημικές παραμέτρους 
(ΝΟ3. Ρ2Ο5, DΟ).
γ) Παγωτά
Σε αυτά λαμβάνονται δείγματα από 
ψυγεία κατανάλωσης (βιομηχανικά από 
10 εταιρείες) και χύμα παγωτά από καφε-
τέριες – ζαχαροπλαστεία. Συνολικά 130 
δείγματα και αναλύονται για τρεις παρα-
μέτρους (μικρόβια, λίπος, χρωστικές).

2) Έκδοση εφημερίδας τέλος Μαΐου
3) Συνέντευξη τύπου για τα νερά 

ανθρώπινης κατανάλωσης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 
1) Δειγματοληψίες – αναλύσεις
α) Εμφιαλωμένα νερά
β) Αναψυκτικά
γ) Αντηλιακά – Γυαλιά ηλίου
 2) Πλατεία Κλαυθμώνος τριήμερες εκδη-
λώσεις(5,6,7/6/2019). 
 3) Συνέντευξη τύπου 10/6/2019 για τα 
αποτελέσματα έρευνας νερών θαλασσι-
νών εκτός Αττικής.
 4) Συνέντευξη για εμφιαλωμένα νερά, 
αναψυκτικά, γυαλιά ηλίου – αντηλιακά, 
στις 25/6/19
 5) Έκδοση εφημερίδας 25/6/19

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
 1) Δειγματοληπτικές και επαναληπτικές 
μετρήσεις θαλασσινών νερών σε Αττι-
κή, νησιά Αργοσαρωνικού, Ευβοϊκού, 
Κυκλάδες, Σποράδες. Διάρκεια 15 ημέρες.
 2) Αποτελέσματα σε συνέντευξη τύπου 
25/6/2019.
 3) Σε νησιά Κυκλάδες, Αργοσαρωνικού 
ενημέρωση για την ποιότητα νερών 
κολύμβησης και δράσεις καθαρισμού 
ακτών με προβολή ντοκιμαντέρ και 
συζητήσεις (Μύκονος, Σαντορίνη, Ίος, 
Άνδρος κλπ.) 25-30/6/2019
 4) Έκδοση εφημερίδας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
 1) Ενημέρωση πληθυσμού για τις επα-
ναληπτικές αναλύσεις θαλασσινών νερών 
σε νησιά και Αργοσαρωνικό.
 2) Έντυπο για τις πυρκαγιές
 3) 25 – 30/8 Προετοιμασία έρευνας στα 
σχολεία – κυλικεία
 4) Εφημερίδα
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 1) 1-5/9 Οργάνωση έρευνας κυλικείων 
σχολείων (ερωτηματολόγια, πρόγραμμα 
αναλύσεων).
 2) 5-25/9 Έρευνα σε 20 σχολεία της 
Αττικής. Σύνταξη ερωτηματολογίων – 

Δειγματοληψία – Αναλύσεις
 3) 25-30/9 Έκδοση εφημερίδας
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
 1) Έρευνα για καλλυντικά και φυτο-
φάρμακα
 Δέκα από τα πλέον διαδεδομένα καλλυ-
ντικά θα αναλυθούν για τέσσερις βασι-
κές παραμέτρους.
 2) Έρευνα σε γαλακτοκομικά – γάλατα, 
τυριά, βούτυρα και άλλα παραπροϊόντα 
γαλακτοκομικών.
 Θα ληφθούν 200 δείγματα και θα ανα-
λυθούν για νοθεία και επικινδυνότητα.
 3) Έκδοση εφημερίδας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
 1) Έρευνες για το κύκλωμα σιτάρι – 
αλεύρι – ψωμί σε πέντε μύλους και δέκα 
αρτοποιεία
2) Έρευνα σε πέντε βιομηχανίες αλλα-
ντικών και είκοσι (20) προϊόντα σε 
SuperMarkets.
 3) Ημερίδα με θέμα «Πυρηνική ενέρ-
γεια; Όχι ευχαριστώ».
4) Έκδοση εφημερίδας
 5) Καταγγελία στον Άρειο Πάγο για τα 
κυλικεία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 1) Έρευνα για τα ελατοδάση και το έθι-
μο για τα έλατα
 2) Έρευνα για τα πόσιμα νερά σε δέκα 
δημοτικές εταιρίες στην Πελοπόννησο.
 3) Έρευνα στα Οινόφυτα για τ’ απόβλητα
 4) Αφιέρωμα της εφημερίδας για τις 
έρευνες του ΠΑΚΟΕ τα τελευταία δέκα 
χρόνια.
 5) Ημερίδα για το Ενεργειακό

ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ!!!

Είναι σίγουρο ότι όλοι μας θέλουμε 
να κολυμπάμε σε καθαρές θάλασσες.

Το ΠΑΚΟΕ, 40 χρόνια συνεχώς, σε 
ενημερώνει υπεύθυνα και αντικειμενικά 
για τις περιοχές που μπορείς να κολυ-
μπήσεις άφοβα, ιδιαίτερα για τα μικρά 
κορίτσια και αγόρια. Φέτος, το ΠΑΚΟΕ, 
αποφάσισε να επεκτείνει τις δειγματολη-
ψίες και τις αναλύσεις σε ολόκληρη σχε-
δόν τη χώρα. Γι’ αυτό ζητάει από όλους 
εσάς που πιστεύετε στην αντικειμενική 
και τεκμηριωμένη ενημέρωσή του, να 
ενισχύσετε οικονομικά την εθελοντική 
προσπάθειά του, συμμετέχοντας στην 
αγορά των αναλωσίμων υλικών, μιας 
και οι δειγματολήπτες – αναλυτές, βιο-
λόγοι – χημικοί, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ-
ΦΕΡΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ τις ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

Κατέθεσε στο λογαριασμό 
της Εθνικής Τράπεζας: IBAN:

GR1001106570000065748000521,
όποιο ποσό μπορείς, από 5 έως 100 €.

Το ΠΑΚΟΕ οφείλει να σε 
ενημερώνει.

Εσύ οφείλεις να το βοηθάς.



#109 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201948 / EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Το απόγευμα έχουμε ένα πρόγραμμα 
πάρα πολύ καλό. Θα είναι αφιερω-
μένο το τετράωρο στην γενοκτονία 
των Ποντίων, που δεν πρέπει να την 
ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ μα ποτέ, γιατί η 
γενοκτονία των Ποντίων είναι και 
ένα πραγματικά οικολογικό παράδειγ-
μα και οικολογικό πρόβλημα, γιατί η 
εξαφάνιση που έγινε τότε εξαφάνι-
σε περιοχές ολόκληρες. Ολόκληρες! 

Ο Πόντος που εξατμίστηκε στην 
κυριολεξία, μπορούσε να δώσει και εί 
ε αυτά τα πράγματα δεν ισορροπούν. 

Ανισορροπούν και δεν έχουμε απο-
τέλεσμα. Δηλαδή, όταν απ’ το σχολείο 
βλέπουν τον Μπαμπά να καπνίζει στην 
κουζίνα ή στην κρεβατοκάμαρα και τα 
παιδιά τι θα κάνουν και αυτά, όταν 
μεγαλώσουν θα καπνίσουν. 

Πέραν του ότι γίνονται παθητικοί 
καπνιστές απ’ τα 8, απ’ τα 6 τους χρό-
νια, που είναι τραγικό αυτό. Δεν είναι 
απλό το πράγμα, εν τούτοις πιστεύω 
ότι όλα αυτά είναι… Δεν θέλω να τα 
χαρακτηρίσω. Είναι κακά φαινόμε-
να στην κοινωνία μας και γενικότε-
ρα στις κοινωνίες. 

Ερ.: - Εάν το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μετεξελι-
χθεί σε πολιτικό κόμμα θα είναι καλύ-
τερα ή χειρότερα; 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
- Πολύ χειρότερα. 

Ερ.: - Χειρότερα; 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

- Θα σας το εξηγήσω γιατί. Κατά και-
ρούς όταν το 1982 ξεπήδησαν τότε 
οι Οικολόγοι Πράσινοι σαν κόμμα 
και βγάλανε και μια Βουλευτίνα τότε 
στην Βουλή, που σήμαινε τα πανώ 
στη Βουλή, υπήρχε ένα συνονθύλευ-
μα σ’ αυτό το κόμμα. Δεν ήταν καθα-
ρόαιμοι οικολόγοι, μαχητές ή ακτιβι-
στές οικολόγοι. Ήταν από διάφορες 
κοινωνικές βαθμίδες και κοινωνικά 
στρώματα, διάφοροι άνθρωποι. Με 
αποτέλεσμα αυτό να ξεφουσκώσει και 
να ‘ρθούμε σήμερα σ’ όλη την Ευρώ-
πη, που ο μέσος όρος Πολιτικής Πρά-
σινης είναι από 5-10%. Σ’ όλη την 
Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα έφτασε να 
είναι 0,64%. Γιατί; Γιατί απλούστατα 
όταν είμαστε κωλοσφουγγάρι άλλων 
κομμάτων … Πρόσφατα το είδαμε το 
παράδειγμα: Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
πήγανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλε-
σμα; Να ερχόμαστε τώρα, να έχουμε 
ένα τσιρόνι, ο οποίος το παίζει Οικο-
λόγος Πράσινος και το τι έκανε σαν 
Υπουργός είτε Περιβάλλοντος, που 
ήταν αναπληρωτής, είτε Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι το κάτι άλλο. 

- Η άδεια….
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Δεν έχει. Αυτό σας λέω. Δεν έχει. Από 
το ένα κακό στο χειρότερο. 

Λοιπόν επειδή φτάσαμε 12:30 η 
ώρα και έχουμε να μιλήσουμε ένα 
κομμάτι για το νερό και ήταν να έρθει 
και ο κύριος Γκανούλης, ο οποίος 

δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει εμφα-
νιστεί. Ίσως έρθει αργότερα. Ο άλλος 
ομιλητής είναι ο κύριος Λογοθέτης, 
ο οποίος είναι Χημικός Μηχανικός, 
ήταν πρώην Δήμαρχος στον Πειραιά 
και πρώην απ’ το Δήμαρχος στον 
Πειραιά ήταν και Δήμαρχος Νίκαι-
ας. Θα επιδοτήσουν, όπως είπε και 
προηγουμένως η κυρία Μαρκοπού-
λου, θα επιδοτήσουν το πρώτο παι-
δί. Είπαν 2.000 Ευρώ να φανταστεί-
τε. Τώρα το άλλαξαν οι υποψήφιοι και 
είπαν θα δώσουμε 2.500 Ευρώ. Γίνε-
ται και πλειστηριασμός. 2.500 Ευρώ 
ο ένας, ο άλλος είπε 2.000 και τώρα 
θα το πάει ο άλλος μέχρι τις 20 Ιού-
νη, θα το πάει στο 3.000. 

Εάν λοιπόν λειτουργούμε έτσι προ-
εκλογικά, να τάζουμε ότι θ’ ανεβάσου-
με το Δημογραφικό δίνοντας Ευρώ 
και όχι κίνητρα για να λειτουργή-
σει η μηχανή σωστά και να βρουν 
τα παιδιά μας διέξοδο εργασίας και 
όχι 700.000 παιδιά να έχουν πάει 
αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες και 
να ψάχνουν για δουλειά. Είναι κάτι 
το τραγικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας 
προγραμματισμός, μάλιστα μιλάγαμε 
μ’ έναν διευθυντή της ΕΛΣΤΑΤ και 
μου είπε ότι πραγματικά τα στοιχεία 
που δίνουμε εμείς, τους δίνουμε και 
λύσεις και προβληματισμούς, πώς να 
το διαχειριστούν. 

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι μια υπηρε-
σία που δίνει αριθμούς και στατιστι-

κά στοιχεία, από κάτω περιγράφει και 
λύσεις και προτάσεις και όμως δεν 
ακολουθούν τίποτα. Φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω που λέμε και το τραγι-
κότερο είναι ότι δυστυχώς εμείς χει-
ροκροτάμε. Αυτό είναι το τραγικότε-
ρο. Όλα τ’ άλλα είναι…

Κύριε Αντιπρόεδρε, θα πείτε καμιά 
κουβέντα;

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: Ναι.
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Βγάλ’ τα γυαλιά σου όμως να σε βλέ-
πουνε οι άνθρωποι. Μια μαντινάδα 
θα πεις. Ξεκίνα με μια μαντινάδα Κρη-
τικιά. Ο κύριος Κερασιώτης δεν είναι 
Κρητικός. Θα ακούσετε μια μαντινάδα 
από τον Αντιπρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
τον κύριο Μπαχλιτζανάκη. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Εγώ θα σας πω πρώτα – πρώτα επειδή 
αναφερθήκατε στο θέμα της υπογεν-
νητικότητας και στο θέμα της αυρια-
νής κατάστασης στην Ελλάδα, αφού 
δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς παι-
διά, κάνουμε εισαγωγή. Αυτά τα παι-
διά λοιπόν της εισαγωγής, μήπως 
ξέρει κάποιος να μας πει, πόσο επι-
δοτούνται ή πόσο πληρώνεται κάποιο 
ζευγάρι, που σήμερα τα βλέπουμε να 
κυκλοφορούνε με καροτσάκια και να 
έχει 2 στο χέρι και άλλα 2 στο καρο-
τσάκι και ένα στην κοιλιά; 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
350 Ευρώ. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης:450 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
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Ευρώ. Εγώ ξέρω 450 Ευρώ, εσύ ξέρεις 
350 Ευρώ, τέλος πάντων μπορώ να 
το δεχθώ έτσι. Έχει 5 παιδιά λοιπόν 
κάποιος και συνεχίζει, διότι η κυρία 
είναι ακόμα 25 χρονών και έχει να 
κάνει ακόμα καμιά δεκαριά. Λοιπόν 
η κατάσταση στην Ελλάδα δυστυ-
χώς είναι τραγική και φταίμε εμείς, 
οι Έλληνες που τη φτάσαμε την Ελλά-
δα μας εκεί. 

Δυστυχώς. Λοιπόν η υπογεννη-
τικότητα με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην Ελλάδα, θα έχει αυριανά 
πολύ άσχημα αποτελέσματα. Εγώ γι’ 
αυτό ήθελα να παρέμβω μόνο, επειδή 
η κυρία Μαρκοπούλου, η αγαπημένη 
μου Μιμίκα, που είναι και Ιεραπετρί-
τισσα, αναφέρθηκε σ’ αυτό το θέμα. 
Έτσι είναι Μιμίκα μου, δυστυχώς 
αύριο – μεθαύριο θα έχουμε πρόβλημα. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Μια που τονίσατε για το νερό στην 
Ιεράπετρα και επειδή ο έτερος Αντι-
πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., κύριος Παπα-
λεξάκης είναι απ’ την Ιεράπετρα… 
Τον ξέρετε;

Κα Μιμίκα Μαρκοπούλου: Όχι. 
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 

Δεν είναι από την Ιεράπετρα. Είναι 
η σύζυγος από την Ιεράπετρα. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ε, ναι ρε παιδί μου τώρα, είναι ο σύζυ-
γος της συζύγου. 

Λοιπόν και επειδή είχα πάει το 
περασμένο καλοκαίρι εκεί και είδα τα 
πράγματα πως έχουν, πάλι οι Ιεραπε-
τρίτες φταίνε που δεν έχουν το νερό 
που θα έπρεπε να έχουν. Γιατί το να 
δίνουμε χωρίς έλεγχο όλο τον υπόγειο 
υδροφόρο ορίζοντα σ’ αυτόν που θα 
πουλήσει τ’ αγγούρια του στη Γερμα-
νία και να βγάλει λεφτά πολλά με τα 
χιλιάδες ιχθυάλευρα που τους βάζει 
μέσα. Αν φάτε ένα αγγούρι από κει 
πέρα, μυρίζει ψάρι περισσότερο παρά 
αγγούρι. 

Κα Μ. Μ.: Όχι δεν συμφωνώ. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Δε συμφωνείτε. Καλά. Επειδή είστε 
Ιεραπετρίτισσα; Τοπικιστής. Ναι αλλά 
τώρα επειδή εμείς έχουμε κάνει ανα-
λύσεις σ’ αυτό το έργο που σας λέω. 

Κα Μ. Μ.: Ότι τα κηπευτικά της 
Ιεράπετρας μυρίζουν ψαρίλα, δεν το 
δέχομαι. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Όχι δε βγάζουν. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Τι δεν βγάζουνε; 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Είναι σίγουρο. Ψαρίλα δε βγάζουνε. 
Άλλο, έχουνε διάφορα φυτοφάρμα-
κα, αρκετά, αλλά δε βγάζουνε ψαρίλα, 
γιατί όντως δε βγάζουνε ψαρίλα. Έχει 
όμως αρκετά φυτοφάρμακα, διότι γίνε-
ται αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων 
σε όλα τα πρώιμα κηπευτικά και πριν 
από 20 χρόνια συζητούσα εγώ για την 
αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων 

με ιθύνοντες από το νομό, πολιτικούς 
τότε και μόνο που δεν πλακωθήκαμε 
στο ξύλο, για να αλλάξουμε την καλλι-
έργεια και να την κάνουμε βιολογική. 
Δεδομένου ότι έχουμε στοιχεία από 
το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ότι ο 
καρκίνος έχει πολλαπλασιαστεί και 
είναι αυτό αφορμή. Και μόνο που δεν 
πλακωθήκαμε στο ξύλο. Ε, αυτό δεν 
είναι κατάσταση όμως, γιατί ο καθέ-
νας μιλάει για τα συμφέροντά του, 
μόνο τα οικονομικά. 

Προηγουμένως ο Πρόεδρος, ο 
οποίος έχει τεράστια εμπειρία, μίλη-
σε προηγουμένως για τα TAXI και 
ερωτώ εγώ να μου πει ο Πρόεδρος 
τώρα, ν’ ακούσετε και εσείς, μήπως 
μπορεί να μου πει τι κέρδος έχει το 
Ελληνικό Κράτος από την αλλαγή της 
χρήσεως της κινήσεως του TAXI από 
πετρέλαιο σε φυσικό αέριο; Τι κέρδος 
οικονομικό;

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Το Κράτος. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης : Ναι. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Λοιπόν, πάνω σ’ αυτό για το θέμα 
των ιχθυάλευρων, επιμένω θα σας 
το εξηγήσω σε λίγο, αλλά ν’ απαντή-
σω στον Αντιπρόεδρο για το θέμα τι 
κέρδος θα έχει. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Οικονομικό.

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Οικονομικό. Το Κράτος από την μετα-
τροπή του πετρελαιοκινητήρα σε κινη-

τήρα φυσικού αερίου; Το φυσικό αέριο, 
αγαπητέ μου Μανώλη, εισάγεται από 
την Ρωσία και το κέρδος του Κρά-
τους σε σχέση με το πετρέλαιο είναι 
διπλάσιο απ’ ότι είναι του πετρελαίου, 
του φυσικού αερίου. Τώρα, γιατί δεν 
χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο σε 
μεγάλη έκταση σε σχέση με το πετρέ-
λαιο είναι μια άλλη ιστορία, που εκεί 
μπαίνουμε στα λόμπι των πετρελαι-
άδων και δεν συμμαζεύεται, αλλά το 
κέρδος είναι διπλάσιο απ’ ότι είναι 
του πετρελαίου. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: Εγώ 
νομίζω ότι το πετρέλαιο, εάν πάρου-
με το λίτρο το πετρέλαιο, πόση είναι 
η πραγματική αξία και πόσοι είναι 
οι φόροι οι οποίοι παρεμβαίνουνε, 
για να διαμορφώσουν την αξία του 
λίτρου του πετρελαίου και ας δούμε 
και την τιμή του αερίου, να δούμε τι 
διαφορά έχει και τι εισπράττει το Κρά-
τος περισσότερο από το πετρέλαιο ή 
από το αέριο. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ναι, σου το είπα είναι διπλάσιο. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Σίγουρα, ξέρεις έχεις κάνει μήνες εκεί. 
Εγώ μιλάω σε σχέση με τον κόσμο τον 
κοινό που δεν έχει ασχοληθεί. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Σε σχέση με την τιμή, όπως είπα και 
προηγουμένως το φυσικό αέριο σ’ ένα 
αυτοκίνητο το κόστος του ανά χιλιό-
μετρο είναι 2-3 λεπτά. Το κόστος του 
πετρελαίου σ’ έναν πολίτη που κινεί-

ται με πετρέλαιο είναι 12 λεπτά. Από 
τα 12 λεπτά αυτά τα 8 λεπτά πηγαί-
νουν στο Κράτος. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Ακριβώς. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ναι. Το θέμα είναι το εξής: ότι όταν 
το κέρδος του πετρελαίου σε σχέση 
με το φυσικό αέριο απ’ τα 3 λεπτά, 
τα 2 λεπτά είναι πάλι στο Κράτος. Ε, 
είναι Κρατική Μηχανή όμως, είναι 
Κρατική Επιχείρηση. 

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 
Συμφωνούμε. Τι κέρδος έχει από τη 
ΔΕΠΑ και τι κέρδος έχει από το λίτρο 
σε αναλογία βέβαια από το πετρέλαιο;

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ναι και τι αυτό τι σημαίνει ότι πρέ-
πει να πεθαίνουν άνθρωποι;

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: Όχι 
βέβαια. Διαφωνώ εδώ στο να πεθαί-
νουνε, αλλά απλώς το κέρδος το έχει 
μόνο το Κράτος από το πετρέλαιο, 
έτσι, από τη φορολογία. 

-Το φυσικό αέριο είναι πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον. Αυτό αξίζει τον 
κόπο να το αναφέρουμε. 

Κος Π. Χ.: Αυτό το είπαμε. Είπα-
με ότι το φυσικό αέριο σε σχέση με 
το πετρέλαιο και με τον λιγνίτη είναι, 
ναι μεν είναι όλα ορυκτά καύσιμα, 
αλλά πιο φιλικό στο περιβάλλον είναι 
το φυσικό αέριο, γιατί τα αιωρούμε-
να σωματίδια σε σχέση με το πετρέ-
λαιο είναι απειροελάχιστα στο φυσι-
κό αέριο. 
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- Μια και μιλάμε, θα συμπληρώ-
σω και κάτι άλλο. Θα επικαλεστώ, αν 
μου επιτρέπεται, τον επί του περιβάλ-
λοντος καθηγητή, τον Μάνθο – μου 
διαφεύγει το επώνυμο- 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Δεν πειράζει. 

- Το μόνο που θα μας σώσει είναι 
η φύτευση δένδρων πράσινων, κλιμα-
τιστικά, κλιματιστικά και το τελευταίο 
αυτοκίνητο έχει κλιματιστικό, ενώ η 
θερμοκρασία θα ήταν Α πάει γεωμε-
τρικά προς τα πάνω. Και αντίθετα 
χειμώνα – καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι; 
Τώρα πέρναγα εδώ από κάτω από 
τα δένδρα, τι να σας πω μια δροσιά 
που είχα μόλις μπαίνεις στον κήπο. 
Πράσινο, πράσινο, πράσινο. Όλοι μας 
από ένα δένδρο, ο καθένας 4-5 εκα-
τομμύρια που είμαστε στην Αθήνα, 
θα σωζόμασταν. 

- Είμαι και εγώ εκπαιδευτικός 
Συνταξιούχος, όπως και η κυρία που 
μίλησε προηγούμενα. Είναι η πρώτη 
φορά που συμμετέχω σε δράση του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και ήθελα να κάνω κάποιες 
παρατηρήσεις – συμπληρώσεις πάνω 
σ’ αυτά που ακούστηκαν. Κατ’ αρχήν 
τα θέματα του περιβάλλοντος είναι 
κυρίως θέματα παιδείας. Δηλαδή, 
αν το παιδί από μικρό δεν πάρει την 
κατάλληλη παιδεία για να σέβεται το 
περιβάλλον, δεν πρόκειται αυτό να 
γίνει στην ηλικία τη δική μας, που 
έχουν ασπρίσει ή γκριζάρει τα μαλ-
λιά. Πρέπει στην σχολική ηλικία στο 
Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο. 
Εδώ απ’ τους συγκεντρωμένους δεν 
υπάρχει κανένας νεολαίος. Δεν σημαί-
νει κάτι ότι επιρρίπτω ευθύνη κάτι, 
μια παρατήρηση κάνω. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Όχι οι ευθύνες είναι συνολικές. 

- Θα μου πείτε, τα παιδιά τώρα 
γράφουν εξετάσεις. Σύμφωνοι. Αυτά 
που έχουν τελειώσει το σχολείο. Που 
είναι 20, που είναι 25, που είναι ας το 
πούμε 30 χρονών, αντί για την καφε-
τέρια, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ 5-10 
ν’ ακούσουν τι είναι αυτό το πράγ-
μα; Δεν υπάρχει κανένας. Τώρα για-
τί συμβαίνει αυτό; Διότι η παιδεία 
αυτή που δίνεται στα σχολεία είναι 
εθελοντική, προαιρετική μάλλον και 
είναι σαν σχολική δραστηριότητα. 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση λέγεται 
και κάποια παιδιά κάνουν μ’ έναν 
καθηγητή, ο οποίος δεν συμπληρώ-
νει το ωράριο διδασκαλίας και επει-
δή συνυπολογίζεται ένα δίωρο παίρ-
νει και λένε εκεί διάφορα πράγματα, 
πάνε και καμιά εκδρομή σ’ ένα Κ.Π.Ε. 
(Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης) και τελείωσε. 

Αυτό όμως δεν φαίνεται να έχει 
ορατά αποτελέσματα, γιατί αυτός ο 
θεσμός έχει ξεκινήσει πριν 30 χρό-
νια και πλέον χρόνια. Άρα αυτοί που 
περάσανε απ’ τα σχολεία και πήραν 

αυτή την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
αγωγή αν θέλετε, είναι τώρα πενηντά-
ρηδες. Αυτοί είναι που περνάνε στην 
Κέρκυρα, στα βουνά των σκουπιδιών. 
Αυτοί είναι που στην Ηλεία, που αν 
κοιτάξετε video ή φωτογραφίες, περ-
νάνε σε βουνά σκουπιδιών οι τουρί-
στες για να πάνε να δουν στο Μου-
σείο, στο Κορουμπιτό και… και… και… 

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Θα πρέ-
πει να θεσμοθετηθούν κάποια μέτρα, 
τα οποία να είναι εφαρμογής. Όχι γενι-
κά. Δηλαδή: Τι θα πει αυτό; Συμμετεί-
χα σε μια εκδήλωση που είχε κάνει 
στο Ζάππειο στην Αίγλη, το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος κτλ για την Κυκλι-
κή Οικονομία ήταν το θέμα και ανα-
φέρανε θέματα για την ανακύκλωση 
κυρίως, για τα πλαστικά, τα μέταλλα 
κτλ. Δεν ξέρω αν κουράζω.. 

Κος Π. Χ.: Καθόλου. 
- Καθόλου. Εκεί λοιπόν, αναφέρθη-

κε ότι θα ανοίξουνε στην Ελλάδα 25 
εργοστάσια ανακύκλωσης με λεφτά 
ΕΣΠΑ, πολλά. Ποιός θα τα λειτουρ-
γήσει αυτά; Ο ανειδίκευτος; Ο αλλο-

δαπός; Χωρίς να έχω τίποτα με τους 
αλλοδαπούς, έτσι; Δεν θα ‘πρεπε να 
υπάρχουνε στελέχη, τεχνίτες, που να 
ξέρουν τι είναι ανακύκλωση; Δεν θα 
‘πρεπε αν θέλετε και κατ’ επέκταση, 
όταν ανανεώνουν τις συμβάσεις με 
τους Δήμους οι εργάτες καθαριότητας, 
να έχουν ένα μικρό bonus ότι έχουν 
πάρει κάποια περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, αγωγή, να έχουν ένα χαρτί ότι 
παρακολούθησαν ένα σεμινάριο ή και 
πτυχίο ακόμη από ένα ΚΕΚ, που δεν 
υπάρχουν όλα αυτά, ούτως ώστε να 
εκτιμάται ότι αυτός ο οποίος περνάει 
από το δρόμο δεν θα πάρει τον μπλε 
τον κάδο να τον πετάξει μαζί με όλα 
τα άλλα όλα. 

Πράγμα το οποίο βλέπουμε συχνά 
και δεν θα υπάρχει περίπτωση να μην 
κάνουνε την εισήγηση αυτή, ότι πρέ-
πει να έχουμε βυθιζόμενους κάδους. 
Τώρα πετάμε μέταλλα, άλλα πράγμα-
τα ανακυκλώσιμα στους μπλε κάδους 
και πάνε κάποιοι ρακοσυλλέκτες, Αθίγ-
γανοι, καλά κάνουνε, αφού έτσι είναι, 
τα βγάζουνε και τα πουλάνε. Λοιπόν 

αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει κατανο-
ητό ή μάλλον δεν τολμάνε οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις να λάβουν τα μέτρα. 

Διάβαζα τελευταία, στη Σουηδία 
εισάγουν σκουπίδια. Εισαγωγή σκου-
πιδιών. Γιατί; Γιατί παράγουν ενέργεια. 
Είναι πλούτος. Τα μέταλλα είναι επί-
σης πλούτος. Πούντα όλα αυτά; Δεν 
υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, μια παρατή-
ρηση είναι αυτή. 

Η δεύτερη είναι ότι κατά τη γνώμη 
μου, θα πρέπει το Οικολογικό Κίνημα, 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και οι άλλοι φορείς, όποιοι 
υπάρχουνε, θα πρέπει να εμπλακούν 
πιο ενεργά στην πολιτική σκηνή. Όχι 
να γίνουν πολιτικά κόμματα σόνι και 
καλά, αλλά εκεί είναι το κέντρο λήψης 
αποφάσεων για όλα αυτά. Πώς στην 
Ευρώπη ακούμε «το Κίνημα των Πρα-
σίνων», το «Κόμμα των Πρασίνων», 
ανέβηκε, έκανε, εμείς είμαστε στην 
ουσία ανύπαρκτοι σ’ αυτό το θέμα 
και δεν σημαίνει ότι αν εμπλακού-
με θα πάμε σόνι και καλά κάτω από 
κάποιον φορέα, είτε γαλάζιο, είτε ροζ, 
είτε πράσινο, είτε δεν ξέρω ποιόν. Σε 
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κανέναν. 
Οι απόψεις και οι θέσεις γύρω 

από το περιβάλλον, την ανακύκλωση 
κλπ, κλπ είναι γνωστές και σ’ όλο τον 
κόσμο αυτές εφαρμόζονται. Τουλάχι-
στον στα πολιτισμένα κράτη. 

Και κάτι τελευταίο που αναφέρ-
θηκε για το Δημογραφικό, το οποίο 
πράγματι είναι η βόμβα αυτή και 
ν’ αναρωτηθούμε πάρα πολύ. Κατ’ 
αρχήν έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. 
Τώρα αν πεις σ’ ένα ζευγάρι να κάνει 
5-6 παιδιά, σε θεωρεί άλλης εποχής. 
Κάποτε ήταν συνηθισμένο. Ένα αυτό. 
Δεύτερον: Είναι η οικονομική κρίση. 
Γιατί μια οικογένεια για να ανοίξει, 
έχει κάποια επιπλέον έξοδα από ένα 
αντρόγυνο. 

Τρίτον: Είναι το εκπαιδευτικό 
σύστημα. Τι θα πει αυτό; Θα πει το 
εξής: Ότι κάποτε λέγαμε για να διορι-
στείς πρέπει να έχεις, ξέρω ‘γω, πτυ-
χίο Πανεπιστημίου. Τρέχαμε όλοι τα 
παιδιά στα Πανεπιστήμια. Πήραν 
όλοι. Μετά λέγαμε επειδή είστε πολ-
λοί, θα προτιμηθούν αυτοί που έχουν 
μεταπτυχιακό. Τρέχαν όλοι πίσω απ’ 
το μεταπτυχιακό και στο τέλος λέγαν: 
«Ποιος από σας έχει διδακτορικό;» 
Ελάχιστοι. Αυτοί παίρνουν τα μόρια 
για να διοριστούν. 

Τι κάνουμε δηλαδή; Τρέχουμε πίσω 
από τους τίτλους, ξεχνάμε ότι υπάρ-
χει οικογένεια, ότι υπάρχει κοινωνία 
και για να κάνουμε οικογένεια δεν 
μπορούμε, ας πούμε να περιμένου-
με από μια κοπέλα, ας πούμε, μην 
πούμε και αγόρια – άντρες, να πάει 
στην Ιατρική εύκολα, δεδομένου ότι 
οι σπουδές εκεί, μαζί με την ειδικό-
τητα και το αγροτικό, είναι πάνω από 
10 χρόνια. Πότε θα κάνει οικογένεια; 
Ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Ποια είναι 
η λύση λοιπόν; Να μην σπουδάζουν 
τα παιδιά; 

Όχι. Κάθε άλλο. Τα άλλα τα Κρά-
τη τα αναπτυγμένα, δεν θέλουν αυτό 
το πράγμα. Δεν έχουνε την απαι-
δευσία, την έλλειψη Πανεπιστημια-
κής εκπαίδευσης. Τη θέλουν και την 
έχουνε, αλλά σ’ ένα μέτρο. Εδώ γίνε-
ται το εξής: Πάμε σπουδάζουμε και 
μετά πάμε μετανάστες. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει 
βγάλει ανακοίνωση και λέει 15.000 
γιατροί έχουν φύγει στο εξωτερικό 
την περίοδο της κρίσης. Υπάρχουν 
μελέτες που λένε ότι το κάθε Πανε-
πιστημιακό πτυχίο κοστίζει στο Κρά-
τος 100.000 Ευρώ. Δεν υπολογίζου-
με τα έξοδα της οικογένειας, με τα 
φροντιστήρια, με τα ταξίδια εδώ, εκεί 
κτλ. Καταλαβαίνετε ότι κάπου έχουμε 
ξεφύγει από το μέτρο. 

Επειδή προέρχομαι από τη Θεσ-
σαλία και ο φίλος μου ο Σεραφείμ 
επίσης, είχαμε κάποτε αναρωτηθεί τι 
γίνεται, γιατί είμαστε σε μια επιστη-
μονική ένωση. Γιατί τα παιδιά των 

αγροτών της Θεσσαλίας δεν θέλουν 
ν’ ασχοληθούν με τη γη, τη Γεωπο-
νία κλπ, κλπ και είδαμε με στατιστι-
κά στοιχεία ότι στο νομό Λαρίσης, 
το γράφουνε και οι εφημερίδες, είχε 
αναλογικά τα περισσότερα Cayenne, 
τα τζιπ πολυτελείας και είχανε και στα 
χωράφια πισίνες. Τα παιδιά τα οποία 
πηγαίνανε για αγρότες, που είχανε 
περιουσία από τους πατεράδες τους, 
ήταν ούτε 1% στο σύνολο της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν ήθελε να 
πάει κανένας. Αγρότη θα το κάνουμε 
το παιδί; Μα, έχει 200 στρέμματα. Τι 
θα τα κάνει; Θα βάλω τους Αλβανούς 
να δουλεύουνε. Ναι, αλλά αυτοί κάπο-
τε θα τα πάρουνε και θα ψάχνει το 
παιδί το δικό σου να βρει μεροκάμα-
το. Δηλαδή, πράγματα, θέλει, ας πού-
με, σαν μεγαλύτεροι, σαν γονείς, να 

μπορέσουμε να εστιάσουμε σ’ αυτά. 
Ποια είναι η λύση; Αφού λέει το 

κάθε Πανεπιστήμιο, κύριε Πρόεδρε, 
λέει το Υπουργείο Παιδείας: Εγώ, το 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο μπορώ να 
εκπαιδεύσω 5.000 φοιτητές. Λέμε. 
Λέει το Υπουργείο: Άσε πόσους μπο-
ρείς, εγώ σου λέω να πάρεις 6.000 
και θα ‘ρθουν και από μεταγραφή 
και άλλοι 1.000 και θα γίνουν 7.000. 

Θεέ μου, τι γίνεται εδώ πέρα; Δεν 
είναι Πανεπιστήμιο. Δεν είναι σπου-
δές αυτές, γιατί δεν έχουμε που να 
κάτσουμε. Δεν έχουμε εργαστήρια, 
γιατί, γιατί, γιατί, γιατί… Γιατί γίνεται 
αυτό; Γιατί η κοινωνία θέλει να τους 
πάει όλους στο Πανεπιστήμιο. Δεν 
σκέφτονται μετά ότι μπορεί να πάνε 
στο εξωτερικό, που είναι λίγο – πολύ 
σίγουρο. Λένε έχουμε ένα γνωστό, 

έναν Βουλευτή, έναν Υπουργό, κάπου 
θα τον βολέψω, κάτι θα γίνει. Πράγ-
ματα δηλαδή ανεφάρμοστα. 

Γι’ αυτό λοιπόν εγώ θα πρότεινα 
το εξής και εδώ στον Πρόεδρο και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο κάποιες παρεμ-
βάσεις, να υπάρξουνε μέτρα ώστε ν’ 
αυξηθεί η περιβαλλοντική κουλτού-
ρα στην Ελλάδα και αυτό να γίνει 
μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης σε ΚΕΚ, σε επαγγελματι-
κά Λύκεια, δεν ξέρω που, υπάρχου-
νε προγράμματα – ωρολόγια που λένε 
ότι έτσι, έτσι, έτσι… Πρώτα – πρώτα 
θέλουμε πόσους εργάτες γι’ αυτά τα 
25. Όχι εργάτες, τεχνίτες για να τα 
χειρίζονται. Αυτοί πρέπει να έχουν 
και περιβαλλοντική κουλτούρα, όχι 
μόνο στη μηχανική. Λοιπόν, εν πάση 
περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι μίλη-
σα περισσότερο απ’ όλους και έκανα 
κατάχρηση στο χρόνο σας. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Σας ευχαριστούμε πολύ! 

-Ευχαριστώ και εγώ. 
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης: 

Θέλω κάτι να πω. Χρωστάω κάτι. 
Χρωστάω κάτι και επειδή δεν θέλω 
να στεναχωρήσω τον Πρόεδρό μου, 
ο οποίος είναι καταπληκτικός, όπως 
επίσης και την Πρόεδρο των Ιεραπε-
τριτών, γιατί μου είπε να σας πω μια 
μαντινάδα και εγώ καμαρώνω βέβαια 
επειδή είμαι από την Κρήτη. Έτσι να 
συνεννοηθούμε. 

Και λέω χαίρομαι που είμαι Κρητι-
κός και όπου σταθώ το λέω, με μαντι-
νάδες τραγουδώ, με μαντινάδες κλαίω. 
Βέβαια εγώ δεν είμαι ποιητής ή μαντι-
ναδολόγος, αλλά ταιριάζω που και 
που και όταν υπάρχει λόγος. Λοι-
πόν, Δήμαρχε, θα πρέπει να ξέρεις 
λοιπόν, μια και μιλάμε, γιατί με προ-
κάλεσε τώρα ο Πρόεδρος εδώ πέρα, 
μια μαντινάδα που δεν υπάρχει άλλη. 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κάνει δουλειά που είναι 
πολύ μεγάλη. Σας την είπα. Αυτή ήταν 
η μαντινάδα μου. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ευχαριστώ Μανώλη μου! Άκουσα με 
πολύ προσοχή τον προηγούμενο ομι-
λητή και επειδή έχουμε απτά παρα-
δείγματα όσον αφορά την περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση εμείς, γιατί 40 
χρόνια ασχολούμαστε με αυτήν. Ξεκι-
νώντας το 1979 σαν ΠΑ.Κ.Ο.Ε. τότε 
είχαμε πάρει άδειες από τον τότε 
Υπουργό, δεν θυμάμαι ποιος ήταν 
τέλος πάντων, να κάνουμε οικολογι-
κές εκδρομές, περιβαλλοντικές εκδρο-
μές, να δίνουμε έντυπο υλικό σχετι-
κά με το τι γίνεται με τα σκουπίδια 
κι όλα αυτά τα πράγματα. 

Πρόσφατα λοιπόν, εκδώσαμε ένα 
φυλλάδιο δεκαεξασέλιδο. Αυτό εδώ. 
Ο τίτλος του δεκαεξασέλιδου είναι 
«Φυσικό Αέριο και Φυσικό Περιβάλ-
λον». Δεκαέξι σελίδες εμπεριστατω-
μένες τις σχέσεις του Φυσικού Αερί-
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ου με τον άνθρωπο, με το Περιβάλλον. 
Πώς λειτουργεί; Ποιες είναι οι συν-
θήκες λειτουργίας του; Τι χρησιμό-
τητα έχει και όλα αυτά και το βγάλα-
με σε 150.000 αντίτυπα και κάναμε 
μια κατανομή να το δώσουμε σε 500 
σχολεία, στην Αττική, στην Εύβοια και 
στην Βοιωτία και ξεκινήσαμε να το 
μοιράζουμε. Δίναμε 101 πακέτα. Το 
ένα πακέτο είναι 180 έντυπα, πηγαί-
ναμε στα σχολεία, λοιπόν, συνεργά-
τες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., μεταξύ αυτών και 
ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Παπαλεξά-
κης, μ’ ένα γράμμα που είχαμε προς 
τον διευθυντή του σχολείου και με 
τις αποφάσεις που είχαμε πάρει για 
τη διανομή αυτή. 

Θετικό ήτανε το γενικό συμπέρα-
σμα, αλλά υπήρχαν και μερικοί διευ-
θυντάδες, εγώ τους λέω διευθυντάδες, 
που αντιδρούσαν και ήθελαν να στα-
θούν στο γράμμα του νόμου, αν έχε-
τε για το συγκεκριμένο έντυπο άδεια, 
αν δεν έχετε άδεια. Τους προσφέρα-
με δωρεάν υλικό για να μάθουν τα 
παιδιά για ένα προϊόν, το οποίο τους 
αυξάνει, τους βελτιώνει την ποιότη-
τα ζωής, των παιδιών πρώτα απ’ όλα 
και τους αυξάνει και την ηλικία τους, 
θα έλεγε κανείς. Γιατί βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής, αυξάνεται και το 
βιώσιμο, που λέμε ανθρώπινο. 

Μάλιστα εχτές με πήρε ένας από 
ένα σχολείο και άρχισε σε επιθετικό 
στυλ, να μου λέει γιατί τους πήγαμε 
τα φυλλάδια. 

Λέω όπως σας τα φέραμε, γυρίστε 
τα πίσω. Δεν είναι κανένα για πέταμα. 
Γιατί δεν πήραμε άδεια; Γιατί έχου-
με βάλει τους παρόχους του Φυσικού 
Αερίου μέσα; Και αν το δείτε, είναι 
καθαρά, δεν έχει καμία διαφήμιση 
μέσα. Μιλάει για τους παρόχους, μιλά-
ει για το φυσικό αέριο και όλα αυτά 
τα προκάλεσα. Του λέω εσύ είσαι σε 
κάποια ηλικία που είσαι διευθυντής σ’ 
ένα σχολείο και έχεις και παιδιά. Εάν 
λοιπόν μου μιλάς έτσι για ένα φυλ-
λάδιο του φυσικού αερίου, που ενα-
ντιώνεσαι στο να δώσεις στα παιδιά 
να το διαβάσουν… Ούτε προπαγανδι-
στικό είναι, ούτε διαφημιστικό είναι, 
ούτε κομματικό είναι, ούτε συντεχνι-
ακό είναι. Πάρ’ το λοιπόν και διάβα-
σέ το. Εάν εσύ μιλάς έτσι για το φυσι-
κό αέριο και δεν έχεις καταλάβει τι 
ακριβώς γίνεται, τότε φαντάζομαι τι 
μετάδοση θα κάνεις στα παιδιά, στους 
μαθητές σου σε σχέση με αυτό ή στα 
δικά σου τα παιδιά. Άρα δεν κάνεις 
για δάσκαλος, του λέω. 

Κα Μιμίκα Μαρκοπούλου: Να 
πω κάτι. Επειδή ήμουνα 37 χρόνια 
εκπαιδευτικός και διευθύντρια σχο-
λείων, οποιοδήποτε έντυπο που δεν 
ήταν του Υπουργείου Παιδείας…

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Δεν ήταν;

Κα Μ. Μ.: Δεν ήταν του Υπουρ-

γείου Παιδείας έπρεπε να πάρουμε 
άδεια, γιατί έτσι θα πάνε και τα άλλα 
έντυπα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. 
Μην ονοματίζω… Επομένως δεν ήταν 
τίποτα το σπουδαίο να παίρνατε μια….

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Πήραμε, μα πήραμε τις άδειες σας 
λέω. Έχουμε πάρει άδειες γι’ αυτά. 

Κα Μ. Μ.: Δεν το είχατε επάνω. 
Δεν το ήξερε το σχολείο ότι έχετε άδεια. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Πώς δεν ήξερε. Τους τη δείχναμε 
την άδεια. 

Κα Μ. Μ.: Και το γύρισαν πίσω; 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Ναι. 
-Όχι. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής: ότι 
αυτό που λέτε είναι κάπως τυπικό για 
μας. Το ουσιαστικό όμως είναι, όταν 
πηγαίνουμε ένα σχολείο σε μια εκδρο-
μή στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας 
ή του Σουνίου και τους δίνουμε σημει-
ώσεις γι’ αυτό το πράγμα. Ποτέ εδώ 
και 40 χρόνια δεν μας έχει δημιουρ-
γηθεί… Έχουμε κάνει γύρω στις 2.500 
εκδρομές. Εκπαιδευτικές. Ποτέ δεν μας 
έχει δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα. 
Δηλαδή τους δείχνουμε τις σημειώ-
σεις. Δεκαοκτώ σελίδες σημειώσεις. 
Δωρεάν. Ποτέ δεν μας έχει δημιουρ-
γηθεί τέτοιο πρόβλημα. Παρά το γεγο-
νός ότι το να πάμε εκδρομή τα παιδιά 
εμείς στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνη-
θας για παράδειγμα. Υπάρχουν εκπαι-
δευτικοί, μια μέρα πριν τους πάμε στο 
σχολείο, τους δείχνουμε ντοκιμαντέρ, 
τους λέμε, τους δείχνουμε τις σημει-
ώσεις, τους λέμε τι να προσέχουνε, τι 
να μην προσέχουνε. 

Γίνεται ολόκληρη προεργασία. Εν 
τούτοις για ένα προϊόν το οποίο τους 
δίνουμε είναι καθαρά ενημερωτικό. 
Δεν έχει κανένα ψέγμα το ότι έχει 
έστω μια προπαγανδιστική εικόνα 
του προϊόντος αυτού ή του οποιοδή-

ποτε άλλου συστήματος. Νομίζω ότι η 
πολύ τυπολατρία πολλές φορές, μερι-
κές φορές, φέρνει πίσω το σύστημα 
και συνέχεια πάμε πίσω. 

Είπαμε προηγουμένως γιατί δεν 
κάνουμε παιδιά και ανέπτυξε ο δάσκα-
λος εδώ ότι τα παιδιά για να γίνου-
νε θέλουνε ολόκληρη προεργασία. 
Το θέμα είναι το εξής όμως: Όπως 
είπα και προηγουμένως, ότι το όποιο 
σύστημα κομματικό μπαίνει στην 
εξουσία, πρέπει να έχει στο στόχο του 
ότι το δημογραφικό πρόβλημα πρέπει 
να το λύσει. Πρέπει να προχωρήσει. 
Να δώσει προτάσεις συγκεκριμένες, 
εφικτές ούτως ώστε να λυθεί αυτό 
το θέμα. Εν τούτοις δεν το κάνει. Για 
τους δικούς του λόγους. 

Με το να τρώμε φαγητά τα οποία 
είναι καρκινογόνα, μέχρι οτιδήποτε 
μπορείτε να φανταστείτε. Με το να 
μην προσέχουμε τη διατροφή μας, 
με το να μην προσέχουμε τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις μας, με τους άλλους 
συνανθρώπους μας. Όλα αυτά δημι-
ουργούν ένα άθροισμα δραστηριο-
τήτων και αυτό λέγεται Αποτύπωμα 
του Άνθρακα. Αυτό το Αποτύπωμα 
του Άνθρακα, εάν σε μια κοινωνία το 
προσθέσουμε, γίνεται ένα Αποτύπω-
μα του Άνθρακα μιας κοινωνίας σε 
μια πόλη ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό 
λοιπόν το θέμα πρέπει να το δούμε 
πάρα πολύ σφαιρικά, να το ενστερνι-
στούμε και ν’ αρχίσουμε να προβλη-
ματιζόμαστε σε ποιές δραστηριότητες 
εμάς μας αρέσει να κάνουμε κάτι σε 
σχέση με τους άλλους συνανθρώπους 
μας ή δεν μας αρέσει. Γιατί δυστυχώς 
έχουμε συνηθίσει στο «πρέπει». Πρέ-
πει να συνηθίσουμε στο «δεν πρέπει» 
και ξέρετε γιατί;

Γιατί αν τυχόν πάρουμε όλες τις 
συνήθειες τις κακές που έχουμε απο-
κτήσει στο διάβα της ζωής μας, χωρίς 
να έχουμε δει ποιά πραγματικά είναι 
αυτά τα σωστά που κάνουμε. Όχι σε 

σχέση μ’ αυτά που θα έπρεπε να κάνου-
με, αλλά που θα πρέπει να κάνου-
με στην πορεία της ζωής μας. Τότε 
θ’ αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. 
Αυτό τι σημαίνει; Πρέπει ν’ αλλάξου-
με τον τρόπο σκέψης και τρόπο ποι-
ότητας ζωής και αυτό γίνεται όχι με 
το να καθόμαστε στον καναπέ και να 
λέμε είδαμε τις ειδήσεις, είδαμε τον 
αγώνα, είδαμε την εκπομπή και μετά 
κοιμηθήκαμε και μετά ξανά πάλι το 
πρωί να κάνουμε αυτά που κάναμε 
και χτες. Πρέπει ν’ αλλάξουμε τρό-
πο σκέψης. Στις σχέσεις μας με τους 
συνανθρώπους μας, στις σχέσεις μας 
με το άμεσο περιβάλλον μας, για να 
συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι πρέπει 
ν’ αλλάξουμε. 

Λέμε για κλιματική αλλαγή. Πραγ-
ματικά γίνεται κλιματική αλλαγή, αλλά 
η κλιματική αλλαγή θ’ αγγίξει και εμάς. 
Όταν συζητάμε ότι ξέρετε στην Κρήτη, 
στο άκρο των Χανίων η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας την τελευταία 
δεκαετία έχει γίνει 3 εκατοστά. Εμείς 
όμως λέμε 3 εκατοστά, τι μας ενδιαφέ-
ρει εμάς τώρα; Εάν όμως αυτό το δού-
με αθροιστικά στην δεκαετία ή στην 
εικοσαετία που έρχεται, θα διαπιστώ-
σουμε ότι το μέτρο πια στην εικοσα-
ετία θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα 
έχει καλύψει πάρα πολλές παράλιες 
περιοχές και τότε θα λέμε «Αχ, ήρθε η 
κλιματική αλλαγή». Ε, δεν είναι έτσι. 
Πρέπει να προλαμβάνουμε. 

Η πρόληψη λοιπόν είναι πιο σημα-
ντικό κομμάτι από τη θεραπεία και η 
πρόληψη στοιχίζει πολύ λιγότερο από 
τη θεραπεία. Το να συζητάμε ότι παίρ-
νουμε φάρμακα για να θεραπεύσου-
με κάποια αρρώστια, είναι μια συνή-
θεια και αυτή. 

Εάν όμως αν κάνουμε ένα τρόπο 
διαβίωσης διαφορετικό απ’ αυτό που 
κάναμε, τότε θα πούμε ότι κάτι κάνα-
με διαφορετικό. Εάν παίρνουμε τα 
φάρμακα που μας δίνει ο γιατρός για 
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διάφορες αρρώστιες που έχουμε και 
δεν κάνουμε τίποτα όσον αφορά τη 
διαβίωσή μας, από τη διατροφή μας, 
μέχρι οτιδήποτε άλλο, τότε πραγμα-
τικά είμαστε έρμαια των φαρμάκων. 

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, 
θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ατέ-
λειωτες, μέσα από την εμπειρία και 
την γνώση των 40 χρόνων που έχω 
αποκτήσει και εγώ σ’ αυτό το φορέα 
που λέγεται ΠΑ.Κ.Ο.Ε., το Πανελλή-
νιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εν 
τούτοις πιστεύω ότι κάποια στιγμή 
πρέπει ν’ αλλάξουμε τρόπο σκέψης, 
όπως σας είπα και αυτό είναι το πιο 
σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να 
δώσουμε σήμερα εμείς. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος, που ξέρετε ξεκίνησε το 1954 στην 
Κένυα από δύο μαύρους, οι οποίοι τι 
είδαν; Ότι ένα δέντρο τους, που έχουνε 
δάση ατελείωτα εκεί, ένα δέντρο τους 
ξεράθηκε. Έτσι στα καλά καθούμενα 
που λένε και προβληματίστηκαν και 
ξεσήκωσαν τον κόσμο. Πήγαν στον 
Ο.Η.Ε., πήραν κομμάτια του δέντρου, 
τα πήγαν από δω, τα πήγαν από κει, 
έπεισαν τον Ο.Η.Ε. ότι πρέπει να ιδρυ-
θεί κάποια ημέρα που να προστατεύ-
ουμε το περιβάλλον. Από ένα δέντρο, 
στην Κένυα, δύο μαύροι Κενυάτες. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακού-
σατε αυτά που ακούσατε. Θα παρα-
καλούσα την εκπρόσωπο του Μυτιλη-
ναίου, να έρθει να πάρει… μισό λεπτό… 
Είστε η κυρία Μπαρούτα, έτσι;

Κα Μπαρούτα: Ναι. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Θα παρακαλούσα τον κύριο Μπαχλιτζα-
νάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
να έρθει να δώσει στην κυρία Μπα-
ρούτα την πλακέτα. 

Κυρία Μπ.: Σας ευχαριστώ πολύ 
εκ μέρους του Ομίλου Μυτιληναίου. 
Ευχαριστώ πολύ για τη βράβευση και 
εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για 
την προσπάθεια που κάνετε, για την 
ανάδειξη του περιβάλλοντος και των 
προβλημάτων και την προστασία του 
και να σας πω ότι ο Όμιλος Μυτιλη-
ναίου μέσα από την διαρκή ανάπτυ-
ξη στόχο έχει το περιβάλλον. Να ‘στε 
καλά. Καλή συνέχεια σ’ ότι κάνετε. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Γεια σας. Πάρτε και το καπάκι και 
μια τσάντα με το υλικό του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.. 
Λοιπόν, οι υπόλοιποι, που δεν ξέρω 
κατά πόσο πρέπει να πω γι’ αυτούς 
που δεν ήρθαν να πάρουν το βραβείο 
τους. Λυπάμαι ειλικρινά γιατί σε μια 
τέτοια προσπάθεια του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
ούτως ώστε είναι η πρώτη φορά που 
βγάζουμε έτσι και δίνουμε κάποια 
βραβεία σε φορείς και ανθρώπους 
και επειδή πιστεύουμε ότι η βράβευ-
ση κάποιων προσπαθειών πρέπει να 
γίνεται για να τονώνεται και το ηθικό 

τελικά των ανθρώπων και των φορέων. 
Εν τούτοις, διαπιστώνουμε τώρα, 

ότι δηλαδή είπαμε για τη ΔΕΠΑ να 
την βραβεύσουμε για δύο λόγους: ότι 
εδώ και 30 χρόνια, έχει κάνει προ-
σπάθειες μεγάλες για την διακίνηση 
και την διασπορά του φυσικού αερί-
ου στην Ελλάδα. Το πρώτο αυτό και 
το δεύτερο είναι ότι πέρα του ότι δια-
κινεί μια μορφή ενέργειας που είναι 
φιλική προς το περιβάλλον σημαντι-
κά, έχει βελτιώσει και το οικονομικό 
καθεστώς στην διαδικασία του Ενερ-
γειακού Ισοζυγίου της Χώρας. Αυτά 
τα δύο λοιπόν πήραμε σαν κριτήρια 
και βραβεύσαμε τη ΔΕΠΑ. 

Την Εθνική Τράπεζα, την βραβεύ-
σαμε, είναι και άλλοι τρεις φορείς και 
την ΕΥΔΑΠ, παρά το γεγονός ότι δεν 
ήρθε κάποιος από τους εκπροσώπους 
αυτούς και λυπάμαι γιατί δεν μπορώ 
να χαρακτηρίσω γιατί έγινε αυτό. Πρέ-
πει να μας ενημερώσουν όμως γιατί 
το κάνανε και δεν ήρθαν. 

Την Εθνική Τράπεζα, την βραβεύ-
σαμε, γιατί έχει δώσει 2 προγράμματα 
με το «ΤΖΕΣΙΚΑ», το λεγόμενο σε δύο 
φορείς αναπτυξιακούς του περιβάλλο-
ντος στη Βόρεια Ελλάδα και αναπτύ-
χθηκαν ζώα και φυτά τα οποία είχαν 
εξαφανιστεί και είναι πολύ σημαντι-
κό αυτό το κομμάτι, γι’ αυτό είπαμε 
στην Εθνική Τράπεζα να δώσουμε 
αυτό το βραβείο. 

Στην ΕΥΔΑΠ συνειδητά δίνου-
με αυτό το βραβείο για 2 λόγους: Ότι 
στην Αθήνα, όπως ξέρετε, το πόσιμο 
νερό, το νερό ανθρώπινης κατανά-
λωσης όπως το λένε, πολλοί το θεω-
ρούν ότι είναι κακής ποιότητας. Είναι 
μεγάλο λάθος. Το νερό της Αθήνας 
που έρχεται από το Μόρνο και τώρα 
έχει μπει και η Λύκη στη μέση, είναι 
το πιο καθαρό νερό της Ευρώπης και 
το λέω συνειδητά αυτό, γιατί κάθε 
χρόνο που κάνουμε μετρήσεις δια-
πιστώνουμε, στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ 

μιλάμε τώρα, όχι γι’ άλλα δίκτυα γεω-
τρήσεων από χωριά και άλλες περι-
οχές γύρω από την Αθήνα και γύρω 
από την Αττική, όπως ο Ωρωπός για 
παράδειγμα. 

Έχει προβλήματα γιατί είναι από 
γεωτρήσεις που είναι προβληματικές 
με το εξαχθές Χρώμιο. Δεν το συζη-
τάμε. Συζητάμε για περιοχές που 
ελέγχει η ΕΥΔΑΠ με το δίκτυό της. 
Είναι πάρα πολύ καλό το νερό από 
υγιεινής πλευράς. Είναι απαλλαγμέ-
νο από μικρόβια, είναι απαλλαγμένο 
από βαριά μέταλλα, το πιο σημαντικό. 

Να φανταστείτε ότι μέσα στις 28 
χώρες της Ε.Ε., η Αθήνα, που είναι ο 
μισός πληθυσμός της Ελλάδας εδώ, 
έχει το καλύτερο νερό, θα έλεγε κανείς, 
μέσα στους 28, γιατί είναι απαλλαγμέ-
νο όπως σας είπα από μικρόβια και 
το βασικότερο απ’ όλα η σκληρότη-
τά του είναι πάρα πολύ μικρή, αγγί-
ζει τα μαλακά νερά, που λέμε και το 
τρίτο είναι ότι δεν έχει βαριά μέταλλα. 

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, αν 
δείτε, αν έχετε πάει σπάνια σερβίρουν 
νερό. Στις περισσότερες χώρες σερβί-
ρουν μπύρα ή γάλα. Το νερό το θεω-
ρούν έτσι… γιατί; Γιατί στη Γερμανία 
για παράδειγμα: οι υπόγειοι υδρο-
φορείς της Γερμανίας, είναι γεμάτοι 
βαριά μέταλλα, γιατί η βιομηχανική 
εκμετάλλευση των ορυκτών που βγά-
ζουν από εκεί είναι πάρα πολύ έντο-
νη και με αποτέλεσμα να έχουν υπο-
στεί οι υδροφορείς πάρα πολύ μεγάλη 
καταστροφή. Η Ολλανδία το ίδιο. Δεν 
το συζητάμε. Πολλές χώρες δηλαδή 
έχουνε πρόβλημα όσον αφορά την 
ποιότητα του νερού. 

Αυτοί ήταν οι λόγοι δηλαδή και 
επίσης ότι εδώ και μια δεκαετία η 
τιμή του νερού στην Ελλάδα είναι 
η πιο χαμηλή της Ε.Ε.. Να φαντα-
στείτε ότι το κυβικό μέτρο στην Ιτα-
λία για παράδειγμα, είναι της τάξεως 
του 0,58 λεπτά το κυβικό μέτρο, στην 

Αθήνα, στην ΕΥΔΑΠ είναι 0,17 λεπτά 
το κυβικό μέτρο. 

Βέβαια δεν χωράει αμφιβολία ότι 
υπάρχουν προβλήματα στους χώρους 
αυτούς. Όπως είναι οι διαρροές, όπως 
είναι τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν 
αντικατασταθεί οι σωλήνες αμιά-
ντου από σωλήνες PVC και όλα αυτά 
είναι προβλήματα τα οποία πρέπει 
να λυθούν στην πορεία. Εν τούτοις 
δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα. Όμως 
και πάλι τονίζω, το νερό της Αθήνας 
είναι το πιο υγιεινό νερό της Ευρώ-
πης και δυστυχώς βλέπεις εδώ τώρα, 
να κυκλοφορούν παιδάκια, παιδάκια 
του Δημοτικού, του Γυμνασίου με 
μπουκάλια πλαστικό νερό. Δηλαδή 
φεύγουν απ’ το σπίτι τους και παίρ-
νουν ένα πλαστικό μπουκάλι. Τη στιγ-
μή που θα μπορούσαν να έχουν ένα 
παγούρι, να πηγαίνουν στο σχολείο, 
να ανοίγουν τη βρύση, να παίρνουν 
το νερό και να το πίνουν. 

Έχουμε δημιουργήσει γενιές πλα-
στικών μπουκαλιών και τι σημαίνει 
αυτό; Ότι ένα πλαστικό μπουκάλι, 
επειδή η ανακύκλωση του πλαστικού 
στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει το 5%, 
άλλο τραγικό γεγονός και δίνουμε του 
κόσμου τα λεφτά για την ανακύκλωση 
δήθεν, δεν ξεπερνάει το 5%, ένα πλα-
στικό μπουκάλι PVC εάν το αφήσου-
με στο περιβάλλον η διάσπασή του, η 
καταστροφή του τέλος πάντων, γίνε-
ται μετά από 300 χρόνια. Γίνεται ολό-
κληρος ντόρος για τις θάλασσές μας, 
για τους βυθούς των θαλασσών, που 
είναι γεμάτες πλαστικά. Να φαντα-
στείτε πάρα πολλά κήτη, φάλαινες 
και μεγάλα κήτη παθαίνουν ασφυξία 
γιατί έχουν φάει πάρα πολύ μεγάλες 
ποσότητες από σακούλες πλαστικές, 
από οτιδήποτε άλλο. 

Γι’ αυτό η γνώμη μου είναι, τώρα 
να μου πείτε, εμείς γιατί δίνουμε σ’ 
αυτούς τους ανθρώπους που ασχολού-
νται στο ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πλαστικό μπουκά-
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λι εδώ; Γιατί δεν υπάρχει βρύση εδώ 
να πάρουμε εδώ πέρα νερό. Έτσι; 
Αναγκαστικά. Δημιουργούμε γενιές 
πλαστικών μπουκαλιών και ιδιαίτε-
ρα στα παιδιά. Γι’ αυτό τονίστε στα 
παιδιά να παίρνουν νερό από τη βρύ-
ση. Το καλύτερο νερό της Ευρώπης 
και γιατί είναι μια αλυσίδα κακών 
συνηθειών και αυτή και ερχόμαστε, 
όλα τα παιδιά τώρα και του Λυκείου 
και του Γυμνασίου να κυκλοφορούν 
είτε μ’ ένα μπουκάλι νερό, είτε μ’ ένα 
πλαστικό μπουκάλι καφέ. Αυτό θα 
διαπιστώσετε. Όπου και να κυκλο-
φορήσετε. Αυτό όμως είναι κατάρα. 
Δεν είναι ευχή για ένα λαό, ο οποί-
ος έχει αποδεδειγμένα το καλύτερο 
νερό της Ευρώπης, να κυκλοφορεί ή 
μ’ ένα πλαστικό μπουκάλι στη τσέπη 
του ή στην τσάντα του ή μ’ ένα πλα-
στικό ποτήρι καφέ. 

Πρέπει αυτό που έλεγα προηγου-
μένως, το Αποτύπωμα του Άνθρα-
κα σε κάθε άνθρωπο, πρέπει να το 
συνειδητοποιήσουμε και να κάνου-
με δράσεις και πράξεις στην καθη-
μερινότητά μας, τέτοιες που να μην 
παρασυρόμαστε από τις διαφημίσεις, 
από τα σκουπίδια που πουλάνε τα 
media και να το βλέπουμε το καθετί 
με προβληματισμό και να το βλέπου-
με αντικειμενικά. Όχι σε προσωπικό 
επίπεδο. Δυστυχώς όμως οι διαπρο-
σωπικές σχέσεις σ’ αυτό τον τόπο 
είναι το κλειδί της επιτυχίας ή ενός 
φορέα ή ενός ατόμου ή ενός κόμμα-
τος ή ενός πολιτικού ή ενός Δημάρ-
χου. Δεν έτσι όμως. Γιατί, όπως θα 
είδατε, δυστυχώς λέμε στις Δημοτι-
κές Εκλογές: «Ο χάρτης της Ελλάδος 
έγινε μπλε». Τώρα με ποια κριτήρια 
ένας Δήμαρχος ή ένας Περιφερειάρ-
χης βγαίνει με τη σημαία ενός κόμμα-
τος, αυτό δεν γίνεται πουθενά. Εμείς 
ψηφίζουμε ανθρώπους, οι οποίοι θα 
κάνουν καλό στην κοινωνία την τοπι-
κή μας. Ιδιαίτερα για τις Περιφερει-
ακές και Δημοτικές Εκλογές. Τώρα, 
για τις κομματικές είναι μια άλλη 
ιστορία, η οποία δεν είναι ώρα να το 
αναπτύξουμε. 

Δεν ξέρω αν ο κύριος Μπαχλι-
τζανάκης θέλει να πει δυο πράγματα 
και ο κύριος Φασουλάκης, ο Γενικός 
Γραμματέας. Ναι, ο κύριος Φασουλά-
κης θα μπορούσε να πει..

Κος Μ. Φ.: Τα είπες όλα Πρόεδρε. 
Εμείς τι να πούμε;

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Τι όλα; Δεν λέγονται όλα μέσα σ’ ένα 
τέταρτο, Μύρωνά μου και το θέμα 
είναι το εξής: ότι…

Κος Μ.Φ.: Έδωσες μια ωραία 
αποτύπωση, πάρα πολύ καλή, όπως 
κάνεις πάντα. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, 
αλλά…

Κος Μ.Φ.: Εμείς είμαστε κοντά 

σου και στο Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και 
σαν Σύλλογος Κρητών Επιστημόνων, 
είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το 
περιβάλλον και προσπαθούμε να συν-
δράμουμε όσο μπορούμε στην βελτί-
ωση των συνθηκών ζωής του Έλληνα 
και του Αθηναίου. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Το θέμα είναι, όπως βλέπεις αγαπη-
τέ Μύρωνα, οι καρέκλες οι 30 που 
είχαμε, δεν γεμίσανε. Είναι ένα πρό-
βλημα μεγάλο, που δυστυχώς όταν….. 
είναι ανάλυση ολόκληρη. Δεν θέλω 
να κάνω σύγκριση των κομματικών 
συγκεντρώσεων με μια συγκέντρωση 
για το Περιβάλλον από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω της κρι-
τικής, να κάνω μια κριτική όσον αφο-
ρά το ότι επειδή τα κόμματα και οι 
κυβερνήσεις έχουν σαν βάση τα κόμ-
ματα, μας έχουν φτάσει σ’ ένα σημείο 
που δυστυχώς ναι μεν λέμε ότι είναι 
απαράδεκτο το σημείο αυτό και είναι 
γεγονός και σε οικονομικό επίπεδο 
και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά 
και σε κοινωνικό, γιατί μην ξεχνάμε 
ότι οι αυτοκτονίες που γίνονται στον 
τόπο, είναι κάθε χρόνο πολλαπλάσιες 
του προηγούμενου. 

Τα αποτελέσματα βίας που βλέ-
πουμε καθημερινά στα σκουπίδια 
της τηλεόρασης, δεν βλέπουμε τίπο-
τα το θετικό, όλο αρνητικά, δεν ξέρω, 

δηλαδή εγώ έχω σταματήσει να βλέ-
πω τηλεόραση εδώ και λίγους μήνες, 
αλλά θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα 
του Αποτυπώματος του Άνθρακα 
των ΜΜΕ είναι πάρα πολύ χαμηλό 
και δεν ξέρω αν μας συμπαρασύρει 
και εμάς, γιατί βλέποντάς το συχνά 
αυτό το φαινόμενο κάτι θα πάρουμε 
και εμείς. Κάποια στραβοτιμονιά θα 
κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. 

Δηλαδή κάτι μένει και σ’ εμάς. 
Κακό κατάλοιπο και είναι τραγικό γιατί 
ένας λαός ολόκληρος που έχει περάσει 
πάρα πολλά στο διάβα της ιστορίας 
του και αντί ν’ αυξανόμαστε σαν λαός, 
μικραίνουμε. Από 11.500.000 πήγα-
με 10.500.000 και λένε ότι στο 2030 
θα είμαστε στα 7.000.000. Φανταστεί-
τε τι πρέπει να γίνει. Τι πρόκειται να 
γίνει; Αν εξαφανιστούμε σαν είδος, 
γιατί μέχρι τώρα έχουμε τ’ αρχαία μας, 
την ιστορία μας, έχουμε το προηγού-
μενο καλό παράδειγμα των Αρχαίων 
Ελλήνων και στεκόμαστε εκεί και δεν 
κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, γιατί και 
επιστημονικά και ετεροχρονολογικά 
δεν πάμε καθόλου καλά. 

Όταν το βιομηχανικό επίπεδο του 
’15 ήταν 12% και το ’19, στο τέλος 
του ’18 έχει πέσει στο 6% του συνο-
λικού ΑΠΕ. Είναι πάρα πολύ σημα-
ντικό αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι 
έχουμε βιομηχανία εμείς οι Έλληνες 

και να υπάρχει ο Σ.Ε.Β. της Αττικής, 
της Ελλάδας και να υπάρχει ο Σ.Ε.Β. 
της Μακεδονίας και ν’ αντιμάχονται 
οι δύο Σ.Ε.Β.. Τι είναι αυτό το πράγ-
μα; Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων 
και υπάρχει και ο Σύνδεσμος Βιομη-
χάνων Βόρειας Ελλάδας.

 Έχουμε τη Μακεδονία τη Βόρια, 
έχουμε την Μακεδονία τη Νότια. 
Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν 
συνάδουν σ’ ένα λαό, ο οποίος έχει 
περάσει πάρα πολλά και έχει περά-
σει πάρα πολλά, μέσα από Συμπλη-
γάδες και έχει σταθεί στα πόδια του 
και λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέ-
πει κάποια στιγμή και κάποιες στιγ-
μές να κάνουμε μια αυτοκριτική και 
να δούμε που πηγαίνουμε. 

Γιατί ο κάθε Έλληνας πιστεύω ότι 
συμμετέχει, βάζει ένα λιθαράκι μικρό 
σ’ αυτή την κατάσταση που είμαστε 
τώρα. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που μας 
κυβερνάνε, γιατί αυτοί που μας κυβερ-
νάνε είναι ο καθρέφτης ο δικός μας. 
Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Άρα φταί-
με κάπου και εμείς. Κάτι δεν κάνουμε 
καλά. Το να βλέπω εγώ συνέχεια να 
χειροκροτάνε σ’ όλες τις εκδηλώσεις 
και εγώ σ’ όποια εκδήλωση πηγαίνω 
το μόνο που λέω είναι ότι δεν θέλω 
χειροκρότημα. Θέλω ενός λεπτού σιγή 
για τους 100 ανθρώπους που χάσα-
με στο Μάτι. Θέλω ενός λεπτού σιγή 
για τους 25 που χάσαμε στη Μάνδρα. 
Θέλω ενός λεπτού σιγή για τους 25 
που είχαμε χάσει στο Μοσχάτο, απ’ 
τις πλημμύρες και δεν βάλαμε μυαλό. 

Ένας πατριώτης μας, αγαπητέ 
Μανώλη, προηγουμένως ήρθε εδώ 
και μου έλεγε για τα ρέματα που κλεί-
νουνε, με βάση ένα Προεδρικό Διά-
ταγμα που πάνε να περάσουνε στην 
Κρήτη. Το τραγικό στην Κρήτη, αγα-
πητέ Γιώργο Μαριδάκη, είναι το εξής: 
ότι πέρασαν πριν από τρεις μήνες και 
κανένας δεν έβγαλε λέξη, ούτε ρου-
θούνι άνοιξε, ένα διάταγμα ( τώρα 
τα έχουμε κατεβάσει στους Αμερικά-
νους όλα μας τα βρακιά), πέρασε ένα 
διάταγμα και έδωσαν 170 στρέμμα-
τα πρόσθετα στη βάση της Σούδας 
με πυραύλους Κωχ που απαγορεύο-
νται. Το πέρασαν όμως και συζητάμε 
για τα ρέματα τώρα. Δεν έχει ενημε-
ρωθεί κανένας στην Κρήτη και πάνε 
και βγάζουνε περιφερειάρχη με 65%. 
Καλά κάνουνε και πλημμυρήσανε, όλη 
η Κρήτη πλημμύρησε, όλος ο Πλατα-
νιάς, όλα τα Χανιά και τι έγινε; Τίποτα. 
Ρουθούνι δεν άνοιξε. Το είπανε 2-3 
μέρες στην τηλεόραση και τελειώσα-
με. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν πρέπει 
να είναι έτσι. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει 
ν’ αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης, αγα-
πητέ Πρόεδρε της Παγκρήτιας Ένω-
σης. Συμφωνείς; 

-Ναι. 
Κος Μ.Φ.: Είναι ζήτημα σκέψης 

και καλά το εντοπίσατε, καλά το εντο-
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πίσατε και ο καθένας μας στην ποιό-
τητα της ύπαρξής του φέρει ευθύνη. 
Φέρει ευθύνη. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ναι και λέω επειδή όλοι μας έχου-
με παιδιά, πρέπει να μεταδώσουμε 
στα παιδιά μας τουλάχιστον ένα νέο 
μήνυμα. Το μήνυμα ότι πρέπει να σκέ-
φτεται πριν κάνει κάτι. Αυτό είναι . 
Κάθε στιγμή εάν σκέφτεται ένα παι-
δί, η κόρη μου για παράδειγμα που 
είναι 10 χρονών, αν δεν της πω εγώ 
ότι πρέπει να σκέφτεσαι όταν πηγαί-
νεις στ’ Αγγλικά σου, πρέπει να βλέ-
πεις εκεί, να διαβάζεις, να μαθαίνεις 
αυτές τις λέξεις που πρέπει να μάθεις. 

Εκεί που πάνε για χαβαλέ και περ-
νάει ο χρόνος.. Λέω για τ’ Αγγλικά 
τώρα εγώ, αν πω και για τη Γυμνα-
στική… αφήστε τα… Πάει ο δάσκα-
λος και κάθεται στη γωνιά που έχει 
ίσκιο και αφήνει τα παιδιά και παί-
ζουνε μόνα τους λέει. Στον Αυτόμα-
το Πιλότο. Πληρώνεται όμως αυτός 
από εμάς. Πρέπει να πάψει αυτό που 
λέμε Αυτόματος Πιλότος. Να πάψει 
να μας κυριεύει και να προβληματι-
ζόμαστε για το κάθε τι. Έχει να προ-
σθέσει κάποιος κάτι; Ελάτε. 

Κα Μ. Μ.: Ήθελα να πω για το 
νερό που λέγατε. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Θα ‘ρθείτε να μιλήσετε από δω; Γιατί 
δεν σας ακούμε. Είμαστε λίγοι, είναι 
και τ’ αυτοκίνητα και δεν ακουγό-
μαστε. Τουλάχιστον να πούμε δυο 
κουβέντες. 

Κα Μ. Μ.: Καλημέρα σε όλους 
σας. Είμαι Πρόεδρος των Ιεραπετρι-
τών Αθήνας. Ιεράπετρα είναι η Νοτι-
ότερη πόλη της Κρήτης. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Να πείτε και το άλλο όμως. Με τα 
περισσότερα θερμοκήπια στην Ευρώπη

Κα Μ. Μ.: και τα περισσότερα 
πλαστικά

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ναι αυτό πλαστικά θερμοκήπια θέλω 
να πω

Κα Μ.Μ.: Εκεί όμως δεν έχουμε 
καθόλου καλό νερό και δυστυχώς χρη-
σιμοποιούμε τα πλαστικά μπουκάλια. 
Το νερό της Κρήτης μάλιστα, προτι-
μούμε το νερό το ντόπιο. Ήθελα να 
πω κάτι άλλο όμως εγώ για το νερό 
της Αθήνας, που εδώ είναι τα πολλά 
εκατομμύρια οι άνθρωποι. 

Σαν εκπαιδευτικός λοιπόν, μια 
επίσκεψη έκανα πάντοτε, στην Εται-
ρεία Υδάτων. Όλα τα παιδιά της τάξης 
που ασχολούνται μ’ αυτό το μάθημα, 
η Β΄ Γυμνασίου είναι, παιδιά δεκα-
τετράχρονα. Πηγαίναμε λοιπόν εκεί 
και πράγματι τα παιδιά καταλάβαιναν 
ότι μετά είχαν ένα ωραιότατο πρό-
γραμμα, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμ-
μα η ΕΥΔΑΠ και πράγματι τα παιδιά 
καταλάβαιναν ότι το νερό της Αθήνας 
είναι πάρα πολύ καλό και πράγματι, 

όπως είπε και ο Πρόεδρος εδώ, είναι 
το καλύτερο της Ευρώπης. 

Όμως το πρόβλημα που είναι; Στη 
μεταφορά του νερού στα σπίτια μας. 
Το δίκτυο υδρεύσεως είναι πολύ χάλια, 
αγαπητέ Πρόεδρε. Να τελειώσω και 
μετά μου λέτε τι θέλετε. Έτσι λοιπόν 
όταν πάει το παιδί και βλέπει ότι μέσα 
το νερό στο ποτήρι του δεν είναι καθα-
ρό, διότι έτσι είναι σε πολλές περιο-
χές της Αθήνας. Μου την έκανε την 
ερώτηση εμένα αυτή: «Κυρία τι λέτε 
πως είναι το καλύτερο νερό, το νερό 
της Αθήνας;» και μου έφερε το μπου-
καλάκι στο σχολείο, εκεί στο εργαστή-
ριο που κάναμε μάθημα και όταν το 
βάλαμε μέσα από ένα φίλτρο και έκανα 
και ένα διάβημα στο Υπουργείο Παι-
δείας ( γιατί μόνο μέσα απ’ το Υπουρ-
γείο Παιδείας μπορούμε εμείς ) και 
είπα γι’ αυτό το πράγμα, αλλά είναι 
θέμα καθαρά Υπουργείου Χωροταξίας 
και Τάξεως και δεν ξέρω που αλλού. 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 
Να είσαστε καλά. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Επάνω στο θέμα του δικτύου. Να σας 
απαντήσω. Η Αθήνα, το δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ είναι 700 χλμ. Στην δεκαε-
τία που πέρασε, το δίκτυο αυτό έχει 
ξεκινήσει το 1948 στην περιοχή του 
Δήμου Αθηναίων. Απ’ τα 700 χλμ. 
τα περίπου 450 έχουνε ήδη ξεφύγει 

ήδη από το δίκτυο του αμιάντου και 
έχουνε μπει σωλήνες PVC. Σε περι-
οχές που είναι το δίκτυο το αποχε-
τευτικό, θα σας το τονίσω αυτό να το 
καταλάβουμε όλοι. Όταν το δίκτυο της 
ύδρευσης είναι πάνω από το δίκτυο 
της αποχέτευσης. Όταν το δίκτυο 
της αποχέτευσης σ’ ένα δήμο είναι 
διάτρητο και πολλές φορές συμβαί-
νει αυτό, τα λύματα που βγαίνουνε 
από το δίκτυο της αποχέτευσης και 
πηγαίνουν στο δίκτυο της ύδρευσης 
που είναι ή αμίαντο ή όποιο πλα-
στικό. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται αυτό 
το πράγμα. Εγώ είπα ότι το νερό, σα 
νερό που διυλίζεται από τα διυλιστή-
ρια είναι πάρα πολύ καλό. 

Κα Μ. Μ.: Βέβαια. Συμφωνώ. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Το ότι σε λίγες περιοχές, δεν νομίζω 
ότι είναι πολλές, ανοίγουμε τη βρύση 
και βλέπουμε είτε καφέ χρώμα, είτε 
αυτό που λέτε ότι μένει κατάλοιπο 
οτιδήποτε άλλο, βελτιώνεται με το να 
βάλουμε ένα μικρό φιλτράκι στη βρύ-
ση μας, αλλά το να βάζουμε φίλτρα τα 
οποία είναι απαράδεκτα και έχουνε 
ενεργό άνθρακα για να βελτιώσου-
με το νερό της βρύσης μας, το θεω-
ρώ απαράδεκτο, γιατί το φίλτρο του 
άνθρακα, ο ενεργός άνθρακας μαζεύ-
ει τα κολοβακτηρίδια μετά το φίλτρο, 
που πληρώνουμε1.200 Ευρώ για το 

φίλτρο αυτό, γίνεται κάτι το χειρότερο. 
Πάντως πιστεύω ότι η ΕΥΔΑΠ, 

παρά το γεγονός ότι έχει και εσωτερι-
κά προβλήματα και προβλήματα στην 
διαχείριση του δικτύου, όπως είπαμε 
προηγουμένως, με πολλές διαρροές 
και τέτοια, διατηρεί ακόμα τα πρω-
τεία στην Ευρώπη σαν το καλύτερο 
νερό της Ευρώπης. 

Κα Μ. Μ.: Έχω ν’ απαντήσω και 
στο ότι μειώνεται ο πληθυσμός. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Τι ν’ απαντήσετε; 

Κα Μ. Μ.: Τι έχω να πω; Δεν 
μεριμνάει η πολιτεία …

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Ποια πολιτεία; Υπάρχει πολιτεία; 

Κα Μ. Μ.: Ούτως ώστε το από δεύ-
τερο παιδί, το τρίτο παιδί, το τέταρτο 
παιδί να πριμοδοτείται και να κάνει 
παιδιά η νέα οικογένεια. Δεν πριμο-
δοτείται. Πώς να το κάνουμε; Και μετά 
την κρίση λοιπόν, πως είναι δυνατόν 
να γυρίσανε τα παιδιά στους γονείς 
τους, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και 
ζούνε με τη σύνταξη των γονέων και 
επομένως αλλοιώνεται, λογικά αλλοι-
ώνεται. Ένα παιδί και αυτό με το ζόρι 
το κάνουν. Τα τρία, τα τέσσερα είναι… 

- Επιτρέψτε μου κάτι για το δημο-
γραφικό, ότι για όλα τ’ άλλα νοιάζο-
νται οι εκάστοτε κυβερνώντες εκτός 
από το δημογραφικό που αφανιζόμε-
θα. Αφανιζόμεθα κυριολεκτώ. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Εγώ πιστεύω ότι, αγαπητέ φίλε… 

Κα Μ. Μ.: Ευχαριστώ που μ’ 
ακούσατε. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Τίποτα. Καθίστε. Εγώ πιστεύω ότι επει-
δή είπατε ότι για όλα τ’ άλλα ενδιαφέ-
ρονται και δεν ενδιαφέρονται για το 
δημογραφικό, εγώ πιστεύω ότι επει-
δή οι πολίτες είναι ψηφοφόροι, ενερ-
γοί ψηφοφόροι, ανεξάρτητα της απο-
χής, ανάλογα με το πώς το βλέπουν 
το έργο, έπρεπε να βλέπουν πρώτα το 
δημογραφικό. 

Αγαπητοί λίγοι φίλοι του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
το λίγοι το λέω με στεναχώρια, γιατί 
και η αγανάκτηση για τον απλούστατο 
λόγο ότι μετά από 40 χρόνια προσπα-
θειών, αγώνων και παρεμβάσεων, δια-
πιστώνουμε ότι δυστυχώς ο κόσμος, 
ο Αθηναίος πολίτης είναι θύμα της 
καθημερινότητας, αφενός και αφετέ-
ρου τον έχουν τόσο πολύ βομβαρδί-
σει με τα μηνύματα της εποχής μας, 
που δυστυχώς τη λέξη περιβάλλον 
τη βάζει στην τελευταία βαθμίδα της 
καθημερινής του εξέλιξης. 

Θα ήταν πάρα πολλά να σας πω 
για την ιστορία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., γιατί 
κλείνουμε στις 16 Ιουνίου 40 χρόνια 
ύπαρξης και αγώνων και δραστηριοτή-
των, ξεκινώντας από το 1979, κάνου-
με μια πορεία πάρα πολύ δραστήρια, 
θα έλεγα εγώ. Δυστυχώς και τα 40 
χρόνια ο υποφαινόμενος είναι Πρόε-
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δρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.. Παίρνω σύνταξη 
σ’ ένα χρόνο από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.. Είναι 
λυπηρό το γεγονός ότι καμιά φορά 
στην προσπάθειά μας να πετύχουμε 
αυτά που είχαμε βάλει στόχους απ’ 
την αρχή και φτάνουμε σ’ ένα σημείο 
που ξαναγυρνάμε πίσω δυστυχώς. 

Όταν το 1979 ξεκινήσαμε, εγώ 
ήμουν τότε βοηθός στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας, στην συνέχεια έγι-
να καθηγητής και τώρα είμαι συντα-
ξιούχος καθηγητής. Το πρόβλημα 
είναι ότι όταν ξεκινήσαμε με αγω-
νία, επειδή είχα κάνει το διδακτορικό 
μου τότε για τον μόλυβδο στην ατμό-
σφαιρα του λεκανοπεδίου της Αθήνας 
και επειδή τότε δεν κυκλοφορούσε η 
αμόλυβδη βενζίνη, υπήρχε το πρό-
βλημα του μολύβδου, που είχε τερά-
στιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία 
και έτσι λοιπόν με πολύ μεγάλη αγά-
πη, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια 
10 Πανεπιστημιακοί. 

1979, 16 Ιουνίου. Σήμερα 16 Ιου-
νίου είναι, 5 Ιουνίου είναι η Παγκό-
σμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος, μετά από 40 χρόνια σχεδόν, 
λείπουν λίγες ημέρες, μπορώ να πω 
ότι ναι μεν πετύχαμε κάποιους στό-
χους όσον αφορά την ενημέρωση και 
τις παρεμβάσεις μας, γιατί η πρώτη 
παρέμβαση ήταν τότε θυμάμαι το ’79 
το Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε τις πρώ-
τες δημόσιες μετρήσεις για το νέφος 
της Αθήνας. 

Τότε υπήρχε το ΠΕΡΠΑ, το λεγό-
μενο, το πρόγραμμα ελέγχου ρύπαν-
σης της Αθήνας, δεν έβγαζε προς τα 
έξω στοιχεία, τότε ήταν Υπουργός 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας 
ο Δοξιάδης ο συγχωρεμένος, ο οποί-
ος όταν κάναμε τις αναλύσεις για τα 
κολοβακτηρίδια στις θάλασσες της 
Βουλιαγμένης, Βάρκιζας και Βού-
λας, εκεί πέρα μας είχε πει ότι είμα-
στε ανθέλληνες, γιατί είχαμε βγάλει 
κάτι κολοβακτηρίδια παραπάνω απ’ 
τα επιτρεπτά όρια και η ιστορία αυτή, 
το πολιτικό παιχνίδι, το κομματικο-

ποιημένο πολιτικό παιχνίδι, συνεχί-
στηκε και συνεχίζεται και μέχρι σήμε-
ρα, γιατί δυστυχώς τα συμφέροντα 
και τα λόμπι είναι τόσο μεγάλα που 
καταβροχθίζουν τα πάντα. Στο βωμό 
της πρωτιάς, στο βωμό του να κου-
κουλώσουμε τα προβλήματα αντί να 
τα αναδείξουμε δυστυχώς καταστρέ-
φουμε τα πάντα. 

Τότε λοιπόν το ’79 το ένα ήταν το 
νέφος που ξεκινήσαμε. Πρωτοπόροι 
σ’ αυτήν την καμπάνια, μαζευτήκα-
με και είχαμε τότε θυμάμαι το ’79 – 
’80 – ’81, τρία χρόνια, είχαμε μαζευτεί 
και ήτανε μέλη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 38.000 
άτομα. Πρωτοφανές. Μαζευτήκα-
με, λέγαμε διάφορα, κάναμε διάφο-
ρες δράσεις, βγάζαμε μετρήσεις για 
το νέφος, βγάζαμε μετρήσεις για τις 
θάλασσες, βγάζαμε μετρήσεις, γιατί ο 
στόχος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ο πρωταρχικός 
στόχος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., δεν ήταν απλά 
μια ενημέρωση για να αναπαράγου-
με στοιχεία ξένων φορέων ή άλλων 
φορέων. Ήταν το ν’ αναπαράξουμε 
δικά μας πρωτογενή στοιχεία, να τα 
δημοσιεύσουμε, να τα κοινοποιήσου-
με στον κόσμο, να τον ενημερώσουμε 
και από κει και πέρα θα έπαιρνε εκεί-
νος τις αποφάσεις του. Έτσι και έγι-
νε και γίνεται και μέχρι και σήμερα. 

Αυτό που κάνουμε, στηριζόμαστε 
στα δικά μας στοιχεία, πρωτογενή, 
στα δικά μας εργαστήρια, τα πιστο-
ποιημένα που έχουμε και μετράμε 
και ότι βγάζουμε, το βγάζουμε και 
προς τα έξω. 

Δηλαδή κάθε καλοκαίρι είναι καθι-
ερωμένο πια, να βγάζουμε τα αποτελέ-
σματα για τη ρύπανση των θαλασσών, 
που να κολυμπήσετε. Εμείς μετράμε 
γύρω στα 550 σημεία, όπου μπορού-
με να μετρήσουμε σ’ όλη την Ελλάδα, 
το Υπουργείο, η Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων, μετράει σε διάφορα σημεία, 
παίρνει 1.500 περίπου. 

Το τραγελαφικό είναι το εξής, ότι 
δεν θέλω να πω ότι αντικαθιστούμε 
το Κράτος. Δεν θέλω να πω ότι είμα-

στε πρωτεργάτες ή οτιδήποτε. Αυτά 
τα βλέπω πάρα πολλά και δυστυχώς 
πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα 
αξιοποιούμε. 

Αυτό που μας κάνει εντύπωση και 
είναι τραγικό, είναι ότι δυστυχώς αυτό 
το Κράτος που ξοδεύει πάρα πολλά 
λεφτά. Να φανταστείτε ότι εμείς, για 
να κάνουμε αυτές τις μετρήσεις, το 
κόστος δεν ξεπερνάει τις 15.000 Ευρώ 
με 20.000, για τα νερά που να κολυ-
μπήσετε. Το Κράτος λοιπόν, η Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων, αναθέτει σε συγκε-
κριμένα εργαστήρια να πάρουν δείγ-
ματα, να αναλυθούν και βγάζει 1.500 
σημεία, το 1/3 δηλαδή αυτού που 
κάνουμε εμείς, 3 φορές παραπάνω και 
ξοδεύει 1.500.000 εκατομμύριο Ευρώ 

κάθε χρόνο και το αποτέλεσμα ξέρε-
τε ποιο είναι; Εμείς έχουμε τα τελευ-
ταία 5 χρόνια ένα ποσοστό κατάλλη-
λων και ακατάλληλων ακτών, μεταξύ 
60 οι κατάλληλες και 40 οι ακατάλ-
ληλες. Το Κράτος δυστυχώς, αυτή η 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων που βγά-
ζει αποτελέσματα και με βάση αυτά 
τα αποτελέσματα δυστυχώς γίνονται 
και οι μαϊμού γαλάζιες σημαίες. 

Απ’ τα 1.500 δείγματα που παίρ-
νει, μόνο ένα είναι ακατάλληλο για 
κολύμβηση. 1.499 και το γράφει και 
το υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας, 
που θα έρθει τώρα 12:00 η ώρα να 
μιλήσουμε και το υπογράφει λοιπόν 
αυτό το Ειδικός Γραμματέας, ότι 1.499 
δείγματα είναι κατάλληλα για κολύμ-
βηση, ενώ ένα μόνο είναι ακατάλληλο. 
Φανταστείτε το τραγικό της ιστορίας. 
Δηλαδή ο κόσμος όλος να βλέπει τα’ 
αποτελέσματα ενός Ιδιωτικού Φορέα, 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., που δουλεύει 40 χρό-
νια πάνω σ’ αυτό το θέμα και να βλέ-
πει και τα Κρατικά αποτελέσματα, της 
Κρατικής μηχανής και να βλέπει ότι 
δυστυχώς το 99,99% είναι καθαρά, 
ενώ το 0,01% είναι μολυσμένο. 

Θα έλεγα ότι η εμπιστοσύνη δυστυ-
χώς του κόσμου έχει φύγει από τον 
Κρατικό μηχανισμό, παρά το γεγονός 
ότι ξοδεύει πολλαπλάσια λεφτά απ’ 
ότι ξοδεύει ο Ιδιωτικός φορέας και 
έχει μετατεθεί στον Ιδιωτικό φορέα. 
Δηλαδή να φανταστείτε ότι πέρυσι η 
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., για το που να κολυμπήσετε 
ήταν γύρω στο 1.500.000 εκατομμύ-
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ριο επισκέπτες τον Ιούνιο και τον Ιού-
λιο, ενώ αντίστοιχα η ιστοσελίδα του 
Υπουργείου ήταν μόλις 35.000 άτομα. 

Δηλαδή υπήρχε μια τεράστια από-
κλιση πάνω σ’ αυτό τον τομέα. Σας 
είπα ένα παράδειγμα για τα θαλασσι-
νά νερά και που να κολυμπήσετε, για-
τί όπως ξέρετε δυστυχώς η Ελλάδα, 
παρά το γεγονός ότι διαθέτει 15.000 
χλμ ακτών για κολύμβηση, εν τού-
τοις, εκ των οποίων τα 14.500 είναι 
πεντακάθαρα νερά, σ’ όλη την Ελλά-
δα, εν τούτοις 500 χλμ είναι αρκετά 
μολυσμένα, θα έλεγα εγώ και πολλές 
φορές, παρά το γεγονός ότι θα έπρε-
πε να ήταν καθαρά και αυτά, εν τού-
τοις είναι μολυσμένα. 

Ο τουρισμός έχει αυξηθεί και είναι 
γεγονός. Δεν χωράει αμφιβολία. Τα 
εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται 
και πηγαίνουν στα νησιά ή σε παρα-
λίες οι οποίες κανείς δεν τους δίνει 
ένα σημάδι, ότι ξέρεις εκεί μην κολυ-
μπήσεις, ρε άνθρωπέ μου, βγαίνει ένας 
αγωγός, ένας οχετός κι όμως πέρυσι 
πήγαμε, μας κάλεσαν στην Αντίπαρο 
και εκεί που έβγαιναν τα λύματα της 
Αντιπάρου, δίπλα ήταν μία ακτή και 
κολυμπούσαν τουρίστες. Είναι τραγι-
κό δηλαδή. Σε πολλά σημεία δυστυ-
χώς δεν υπάρχει ένας έλεγχος, από 
την πλευρά την Κρατική, του Κρά-
τους και δημιουργούνται διάφορα 
προβλήματα. 

Αυτό ήταν ένα κομμάτι της δρα-
στηριότητας του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. από το 
1979 μέχρι και σήμερα, που είναι πολύ 
σημαντικό πιστεύω, γιατί δυστυχώς 

ο κόσμος έχει αγκιστρωθεί, θα έλεγα 
εγώ, ο πολύς ο κόσμος στα αποτελέ-
σματα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και αναρωτιέμαι, 
εμείς δεν ήμαστε Κρατικός μηχανι-
σμός. Είμαστε ένας Ιδιωτικός φορέ-
ας. Πώς σήμερα είμαστε 10 άνθρωποι 
εδώ, ενώ η ιστοσελίδα μας έχει επι-
σκεψιμότητα πάρα πολύ σημαντική. 
Το που οφείλεται δεν το έχω αναλύ-
σει ακόμα, γιατί 40 χρόνια που είμαι 
στον ίδιο χώρο, φούρναρης που λένε, 
δεν το ‘χω καταλάβει. Ναι, πες το.

-Για τις παραλίες αυτές που είπα-
τε ότι πάνε, το χω δει που κολυμπάνε 
δίπλα εκεί που είναι μολυσμένο, αυτές 
τις κλείσανε; Τι πρέπει να κάνουμε; 
Να κλείσουμε την παραλία; Τι πρέπει 
να κάνουμε ως πολίτες; 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Αρμοδιότητα του να κλείσει μια παρα-
λία για κολύμβηση είναι η συνεργα-
σία του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο. 
Εάν δεν αποφασίσει ο Δήμος ότι η 
παραλία αυτή είναι ακατάλληλη για 
κολύμβηση, τότε δυστυχώς, λυπάμαι, 
δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Εκεί 
είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε 
τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα τη 
νομική να κάνουμε μια τέτοια παρέμ-
βαση στο Κράτος που δεν έχουμε τη 
νομική υπόσταση να το κάνουμε αυτό. 

Θέλω να τονίσω ότι ευτυχώς, όσον 
αφορά το θέμα του περιβάλλοντος τα 
τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες 
παρεμβάσεις και στους υδροβιότοπους 
και στα φυσικά τοπία, ούτως ώστε να 
υπάρχει κάποια φροντίδα προστασίας. 
Εν τούτοις, δυστυχώς, η πολιτική που 

εφαρμόζεται τα τελευταία ιδιαίτερα 
χρόνια, είναι τέτοια που τους φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την προστα-
σία των υδροβιότοπων και γενικότε-
ρα των βιοτόπων, δεν τους καλύπτει 
νομικά και οικονομικά αυτό που λέγε-
ται Κρατική μηχανή. 

Για παράδειγμα ο Α.Ο.Ζ. είναι ένας 
βιότοπος πάρα πολύ σημαντικός γιατί 
έχει γύρω στα 80 είδη σπάνιας χλω-
ρίδας και γύρω στα 12 είδη σπάνιας 
πανίδας. Εν τούτοις καταργήθηκε ο 
φορέας προστασίας του υδροβιότο-
που αυτού, γιατί εκεί πάλι η επένδυ-
ση που γινόταν για το φορέα αυτόν 
ήταν να φανταστείτε 14.000 το χρόνο. 
Με τρία άτομα που θα μπορούσαν να 
κάνουν αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς 
το κατήργησαν. Γιατί; Δεν μας απά-
ντησε κανείς. Δυστυχώς πάρα πολλές 
τέτοιες παρεμβάσεις των Υπουργεί-
ων δείχνουν ότι δεν πάμε μπροστά. 

Πάμε πίσω και αν μιλήσουμε και 
για τον ενεργειακό τομέα, αν δεν 
υπήρχαν οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποί-
οι θα έβαζαν κάποιο ρίσκο, θα έλεγα 
εγώ, στις δραστηριότητές τους, πάλι 
θα ήμασταν πίσω. 

Το φυσικό αέριο, όπως ξέρετε είναι 
ένα ορυκτό καύσιμο, που ευτυχώς είναι 
το μοναδικό ορυκτό καύσιμο που τ’ 
αποτελέσματα στο περιβάλλον είναι 
πάρα πολύ φιλικά και προστατεύεται 
το περιβάλλον σε σχέση με τον λιγνί-
τη, που είναι μια βρώμικη ενέργεια 
και σε σχέση με το πετρέλαιο και σε 
σχέση με το LPG, που είναι το υδρο-
ποιημένο αέριο που παράγεται από 
τη διύλιση του πετρελαίου. 

Εν τούτοις, πολλά εμπόδια πριν 
από όταν ξεκίνησε η απελευθέρω-
ση της ενέργειας μέσα από τεράστι-
ες προσπάθειες ετών, διαπιστώθη-
κε ότι όλη αυτή η ιστορία, που δεν 
υπήρχε ιδιωτικός φορέας να μπορέ-
σει να καλύψει τα κενά και τα οικο-
νομικά, αλλά και τα νομικά, το λέω 
έτσι επιμένω, της Κρατικής μηχανής, 
δυστυχώς οι επενδύσεις που έχουν 
γίνει μέχρι τώρα δεν θα υπήρχαν και 
επειδή σήμερα είπαμε και γράψαμε 
ότι θα βραβεύσουμε κάποιους φορείς 
οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και ανα-
πτυξιακά και έχουν δραστηριοποιη-
θεί στον τομέα του περιβάλλοντος και 
όλα αυτά, για παράδειγμα τον Όμιλο 
Μυτιληναίου, ο οποίος παρά το γεγο-
νός ότι έχει ένα εργοστάσιο που παρά-
γει αλουμίνιο, είμαστε η πρώτη χώρα 
στον κόσμο σε παραγωγή αλουμινίου 
και τώρα παρά το γεγονός αυτό έχει 
ενεργοποιήσει τον τομέα του φυσι-
κού αερίου σε πάρα πολύ μεγάλο βαθ-
μό, ήδη έκλεισε και η δεύτερη μονά-
δα, αν δεν απατούμαι και προχωρά. 
Έτσι δεν είναι; Γι’ αυτό αποφασίσα-
με να βραβεύσουμε μερικούς φορείς 
οι οποίοι και αναπτυξιακά και περι-
βαλλοντικά και κοινωνικά έχουν δρα-

στηριοποιηθεί πάρα πολύ. 
Η ενέργεια λοιπόν, επειδή έχουμε 

ασχοληθεί σημαντικά για μας, είναι 
δυο κομμάτια τα οποία τα έχουμε τονί-
σει πάρα πολύ καιρό. 10 χρόνια τώρα 
προσπαθούμε να πείσουμε την εκά-
στοτε κυβέρνηση να πάρει τα κατάλ-
ληλα μέτρα ούτως ώστε τα 33 νησιά, …

Καθίστε. Από πού είστε; Α, τότε 
ελάτε να βρούμε την πλακέτα, πρα-
κτικά να το δούμε το έργο. Με συγ-
χωρείτε, ε; Λοιπόν, θα έλεγα στον 
κύριο Φορτσάκη, τον εκπρόσωπο της 
Νέας Δημοκρατίας, που τον ευχα-
ριστώ πάρα πολύ για την παρουσία 
του, να δώσει την τιμητική πλακέτα 
στον Δήμο Αθηναίων και να αιτιολο-
γήσουμε γιατί τη δίνουμε. Τρία έργα 
την περασμένη δεκαετία προχώρησε 
ενεργά ο Δήμος Αθηναίων σε σχέση 
με το περιβάλλον. 

Το πρώτο ήταν η δενδροφύτευση, 
η πραγματική δενδροφύτευση του 
λόφου του Στρέφη, που είχε καταστρα-
φεί την προηγούμενη πενταετία και 
το δεύτερο είναι ότι έβαλε μια τάξη, 
θα έλεγα εγώ, στο συγκοινωνιακό. Γι’ 
αυτά τα δύο, βασικά εμείς, παρακα-
λώ τον κύριο Φορτσάκη να δώσει την 
πλακέτα στην Αντιδήμαρχο. 

Κος Φορτσάκης: Συγχαρητή-
ρια κυρία. 

-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να 
ευχαριστήσω το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για ότι 
έχει κάνει μέχρι σήμερα. Είναι μεγάλη 
μου χαρά που σας γνωρίζω μετά από 
τόσο καιρό. Το παίρνω εκ μέρους του 
Δημάρχου, αν και αυτά είναι έργα που 
προηγήθηκαν της δικής μας τετραε-
τίας, τέλος πάντων, της πενταετίας 
που ήμουνα εγώ στο Δημαρχείο και 
για μένα η δουλειά που προσπάθησα 
να κάνω ήταν σε σχέση με το πράσι-
νο, το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή και ίσως να μείνει κάτι στον 
Δήμο, τώρα που φεύγουμε. Συνεχί-
στε το έργο σας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι 
όλα να πάνε καλά. 

Κος Φορτσάκης: Συγχαρητήρια 
για το έργο σας και πάντα να συνε-
χίζετε έτσι. 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και 
πιστεύω ο Δήμος Αθηναίων, που 
είναι ο πιο μεγάλος Δήμος της Ελλά-
δας να δώσει το παρόν και το παρά-
δειγμα και σ’ άλλους. 

-Ευχαριστώ πολύ. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Εγώ ευχαριστώ. 
Κος Φορτσάκης: Σας συγχαίρω για 

το έργο και εύχομαι καλή συνέχεια. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε 
σύντομα. Θα σου τηλεφωνήσω για 
τη συνέντευξη που είπαμε. 

Κος Φορτσάκης: Ευχαριστώ πολύ. 
Γεια σας!
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Το ΠΑΚΟΕ φιλοξενεί 
την συγκεκριμένη 
είδηση, ήρθε σε επα-

φή μάλιστα με τους επι-
κεφαλείς της «ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΠΟΛΗΣ» για να πραγματο-
ποιήσει αυτοψία και μετρή-
σεις για την επικινδυνότη-
τα του χώρου…δυστυχώς 
όμως ακόμη περιμένου-
με από τις 25/7/2019. Για 
αυτό μάλλον χρονίζει και 
η …λύση του τόσο οξυμέ-
νου προβλήματος. 

Από το 2016 οργανωμένοι 
πολίτες της περιοχής Αλιβερί-
ου με τον τίτλο «Καθαρή πόλη», 
κατήγγειλαν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες ότι στη θέση «Τσα-
ρούχα» στο Αλιβέρι λειτουρ-
γεί παράνομος ΧΑΔΑ, (Χώρος 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορ-
ριμμάτων) με δυσμενείς επι-
πτώσεις στο Περιβάλλον και 
τη Δημόσια Υγεία. 

Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφερθεί ότι στην ίδια 
θέση το 2012, ολοκληρώ-
θηκε με προδιαγραφές ένα 
σημαντικό έργο αποκατά-
στασης του προϋπάρχοντος 
ΧΑΔΑ που χρησιμοποιού-
σε ως τότε ο πρώην Δήμος 
Ταμυνέων, διότι ήταν υπο-
χρεωμένος να παύσει τη λει-
τουργία του και να τον απο-
καταστήσει προκειμένου η 
χώρα μας να ανταποκριθεί 
άμεσα στις  απαιτήσεις των 
δικαστηρίων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, σχετικά με τη 
λειτουργία των  ΧΑΔΑ. 

Η «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» στην 
προσπάθεια τους αυτή έχουν 
προσφύγει (2017) στο Συνήγο-
ρο του Πολίτη ο οποίος ζήτη-
σε με έγγραφό του (11-1-2017) 
από το Δήμο Κύμης – Αλιβε-
ρίου και τις λοιπές αρμόδιες 
υπηρεσίες τα παρακάτω:

«…πρέπει να σταματήσει 
άμεσα η λειτουργία της εν 
λόγω χωματερής, να απομα-
κρυνθούν οι σωροί των απορ-
ριμμάτων, να αποκατασταθεί 
η περιοχή στην προτέρα κατά-
σταση και να επιβληθούν οι 
νόμιμες κυρώσεις, σύμφωνα 
με το Ν.1650/86, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον 3010/2002. 
Επίσης πρέπει να συγκροτη-

θεί Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότη-
τας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
ίδιου νόμου, για να διενεργή-
σει αυτοψία στον εν λόγω χώρο 
διάθεσης των απορριμμάτων. 
Τούτο κρίνεται απαραίτητο για 
να καθοριστούν οι απαιτού-

μενες ενέργειες προς αποκα-
τάσταση του χώρου.

…στο πλαίσιο διερεύνησης 
της εν λόγω υπόθεσης, παρα-
καλούμε να ενημερώσετε το 
Συνήγορο του Πολίτη για τις 
ενέργειες στις οποίες έχετε 
προβεί ή σκοπεύετε να προ-

βείτε προκειμένου να τηρη-
θεί η νομιμότητα. Συγκεκρι-
μένα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
ζητά να ενημερωθεί για τα 
μέτρα προστασίας και απο-
κατάστασης του περιβάλλο-
ντος που εφαρμόζονται ή θα 
εφαρμοστούν και το σχετικό 
χρονοδιάγραμμα των εν λόγω 
εργασιών.

…παρακαλείστε να ενημε-
ρώσετε την Ανεξάρτητη Αρχή 
για τις μεθόδους εναλλακτικής 
διαχείρισης που εφαρμόζονται 
και το βαθμό απόδοσης αυτών 
και για τα προβλεπόμενα έργα 
διαχείρισης αποβλήτων που 
περιλαμβάνονται στο Τοπικό 
Σχέδιο Αποκεντρωμένης Δια-
χείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) 
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου 
στο πλαίσιο εφαρμογής του 
νέου Εθνικού Σχεδίου Δια-
χείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
και του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουρ-
γίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ), 
το βαθμό υλοποίησης και το 
χρονοδιάγραμμα για την ολο-
κλήρωση των σχετικών έργων 
και δράσεων…».

Στη συνέχεια, οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες έκαναν έλεγχο 
και προέκυψε βεβαίωση παρά-
βασης και ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη για υποβάθμιση 
περιβάλλοντος, σε βάρος του 
υπεύθυνου αντιδημάρχου του 

Δήμου Κύμης - Αλιβερίου κου 
Μπαράκου Νικολάου.

Δυστυχώς όμως μετά από 
τρία χρόνια όχι μόνο δεν βελ-
τιώθηκε η κατάσταση, αλλά 
έχει επιδεινωθεί με εμφανή 
τα σημάδια της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, την υποβάθμι-
ση της αισθητικής του τοπί-
ου και τη μόλυνση των υπό-
γειων και των επιφανειακών 
υδροφορέων από τα στραγ-
γίδια των αποβλήτων.  Κάτι 
που είναι φυσικό επακόλουθο 
εξαιτίας ότι απορριμματοφόρα 
του Δήμου και άλλα φορτηγά 
αυτοκίνητα εισέρχονται στην 
περιοχή καθ’ όλο το 24ωρο 
και απορρίπτουν ανεξέλεγκτα 
απόβλητα κάθε είδους.

Πρόκειται για «ωρολογια-
κή βόμβα» που έχει να κάνει 
αφενός με τη δημόσια υγεία 
και την υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος και αφετέρου με τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς είναι 
δυνατό να σημειωθεί πυρκα-
γιά, απειλώντας ανθρώπινες 
ζωές και περιουσίες.

Σε επιστολή του προς τις 
αρμόδιες αρχές ο Συνήγορος 
του Πολίτη τονίζει ότι πρέπει 
να σταματήσει άμεσα η λει-
τουργία της εν λόγω χωμα-
τερής, να απομακρυνθούν οι 
σωροί των απορριμμάτων, 
να αποκατασταθεί η περιο-
χή στην αρχική κατάσταση, 
να επιβληθούν οι νόμιμες 
κυρώσεις και να συγκροτηθεί 
Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) 
προκειμένου να διενεργήσει 
αυτοψία στην περιοχή και να 
καθοριστούν οι απαιτούμενες 
ενέργειες προς αποκατάστα-
ση του χώρου.

Οι πολίτες έχουν καταθέσει 
αίτηση – αναφορά – καταγγελία 
σε πλήθος «αρμόδιων» φορέ-
ων όπου γνωστοποιούν την 
απορία τους στο ότι μετά την 
παύση λειτουργίας του προϋ-
πάρχοντος ΧΑΔΑ στην περιο-
χή και των εργασιών ανάπλα-
σης , η καθημερινή απόρριψη 
απορριμμάτων συνεχίζεται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα έως 
σήμερα, ενώ δεν προβλέπεται 
η χρήση δασικών εκτάσεων 
για διάθεση απορριμμάτων.

O δήμαρχος Kύμης – Αλιβερίου 
εγκληματικά αδιάφορος



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 59#109 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Το φαινόμενο αυτό είναι 
επανάληψη αντιστοίχων 
την τελευταία δεκαετία 

τουλάχιστον οκτώ (8) φορές. Από 
το 2000 το ΠΑΚΟΕ είχε επιση-
μάνει το πρόβλημα μιας και οι 
γείτονές μας διαθέτουν τουλά-
χιστον 100.000 οικόσιτους χοί-
ρους σε αντίθεση με τους Έλλη-
νες που διαθέτουν μόλις 3.500 
σε ολόκληρη τη χώρα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
γιατί το γεγονός αυτό έχει να κάνει 
με την μολυσματική μεταδοτικότη-
τα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα 
στα παιδιά. 

Όπως περιγράφεται παρακά-
τω η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της 
Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας , με βάση την ενημέρωση από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και προς απο-
τροπή της εισόδου στη χώρα μας 
της Αφρικανικής Πανώλης Χοίρων 
(Α.Π.Χ.), εξέδωσε δύο δελτία τύπου 
της 04.01.2018 και 07.09.2018 (με 

επισυναπτόμενα φυλλάδια για τους 
χοιροτρόφους και τους κυνηγούς) 
και προχώρησε στην εκπόνηση αφί-
σας και ανάρτηση αυτής, όπως και 
του βίντεο για τη νόσο της Ευρω-
παϊκής Αρχής για την ασφάλεια 
των τροφίμων στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας (www.pkm.gov.gr) .

Η νόσος είναι σε εξέλιξη στη 
Βουλγαρία και έχουν σημειωθεί 
κρούσματα σε οικόσιτους χοίρους, 
αγριόχοιρους και σε μία εκμετάλ-
λευση μεγάλης εμπορικής αξίας. 

Τον Αύγουστο 2018 επιβεβαιώ-
θηκε η 1η εστία της νόσου σε οικό-
σιτους χοίρους. Για το τρέχον έτος 
έχουν επιβεβαιωθεί 15 εστίες σε οικό-
σιτους χοίρους εντός του Ιουλίου.

Η νόσος βρίσκεται πλέον κοντά 
στα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας 
(~29χλμ.) και σε απόσταση ~100χλμ. 
από τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο 
και ~350χλμ. από τον Προμαχώ-
να Σερρών. 

Η συγκεκριμένη εστία απέχει 

~86χλμ. από την πρώτη εστία του 
2018 που εμφανίστηκε σε οικόσι-
τους χοίρους, δηλαδή η νόσος μετα-
κινήθηκε κατά 86χλμ. σε διάστημα 
μικρότερο του ενός έτους.

Για την αποφυγή εισόδου στην 
κεντρική μακεδονία και στην Ελλά-
δα γενικότερα είναι απαραίτητη η 
συνεργασία υπηρεσιών και η επα-
γρύπνηση κτηνιάτρων, κατόχων 
χοιροτροφικών μονάδων, υπεύθυ-
νων σφαγείου, εμπόρων, κυνηγών, 
φορέων διαχείρισης απορριμμάτων 
σε αεροδρόμια και λιμάνια, κυνη-
γετικών συλλόγων, θηροφυλάκων, 
δασικών υπηρεσιών, φορέων δια-
χείρισης βιοτόπων, ομίλων πεζοπο-
ρίας και συλλόγων κτηνοτρόφων.

Στο πλαίσιο της παθητικής επιτή-
ρησης της νόσου θα πρέπει να διε-
νεργείται λήψη δειγμάτων αίματος 
σε ζώντα ζώα και λήψη δειγμάτων 
από το σπλήνα, οστών (για εξέταση 
του μυελού των οστών) από νεκρά 
πάντα σε συνεννόηση με το Κτηνι-
ατρικό Κέντρο Αθηνών. 

Επιβολή 
προστίμων  
σε επιχειρήσεις 
τροφίμων

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά 
με τα αποτελέσματα ελέγχων που κάνει ο 
ΕΦΕΤ ανακοινώνει ότι επικυρώνει επι-
βολή προστίμων σε 14 επιχειρήσεις τρο-
φίμων με συνολικό ύψος 228.353 ευρώ.

Τα πρόστιμα αφορούν supermarket, 
προμηθευτή ελαιολάδου σε επιχείρη-
ση μαζικής εστίασης , τυποποιητήριο 
πατάτας, οινοποιείο, αποθήκη χονδρικού 
εμπορίου και επιχείρηση επεξεργασίας 
και συντήρησης κρέατος για:
• Παραγωγή. διακίνηση και διάθεση μη 
ασφαλών τροφίμων.
• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή 
HACCP
• Λειτουργία χωρίς άδεια
• Παραπλανητική επισήμανση, παρου-
σίαση και διαφήμιση τροφίμων
• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές 
απαιτήσεις υγιεινής
• Μη τήρηση νομοθεσίας υλικών σε επα-
φή με τρόφιμα
• Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς 
διαδρομής
• Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας για τη διάθεση των τροφί-
μων ως προς την επάρκεια και πληρό-
τητα των απαραίτητων συνοδευτικών 
εγγράφων
• Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέ-
ωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία Μητρώα
• Έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης προσω-
πικού μονάδων τεμαχισμού κρέατος
• Μη ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης 
παραγόμενων ΖΥΠ στο σύστημα αυτο-
ελέγχου της εγκατάστασης / μονάδας
• Παρακώληση και παρεμπόδιση ελέγχου
• Παραγωγή και διάθεση νοθευμένων 
τροφίμων
• Μη ανακοίνωση και συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις ανά-
κλησης ή απόσυρσης τροφίμων
• Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας σχετικά με τη σήμαν-
ση καταλληλότητας και αναγνώρισης 
επί των τροφίμων ζωικής προέλευσης
• Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαι-
τήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στον τομέα των τροφίμων (κατο-
χή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων 
παρελθούσης ημερομηνίας ανάλωσης)

Ο ΕΦΕΤ συστήνει στις επιχειρήσεις 
τροφίμων να επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην πιστή τήρηση των απαι-
τήσεων της νομοθεσίας για τη διασφά-
λιση της υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίμων αλλά και για την ορθή λει-
τουργία τους.

Τρόφιμα…SOS
Τα παρακάτω αποτελούν σταγόνα στον ωκεα-

νό, μπροστά στις τόσες καταγγελίες που δεχόμα-
στε καθημερινά για τα αλλαντικά, τα γαλακτοκο-
μικά, τα ιχθυηρά, τα ψωμιά, τα παγωτά και άλλα 
που δυστυχώς ο…πολύ λίγος ΕΦΕΤ δεν μπορεί να 
κάνει απολύτως τίποτα, επειδή οι ελεγκτικός μηχα-
νισμός με την ανεπαρκή στελέχωση του, αδυνατεί 
να ανταπεξέλθει στα σημερινά δεδομένα.

Ο ΕΦΕΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
την επικινδυνότητα από το παθογόνο μικρόβιο 
Listeria monocytogenes σε μη προσυσκευασμέ-
να προϊόντα. Έτσι, φέτες από καπνιστό ή βραστό 
ζαμπόν, καπνιστή ή βραστή γαλοπούλα, καπνι-
στό ή βραστό κοτόπουλο, πάριζα και μορταδέλα 
πρέπει να κόβονται , παρουσία του πελάτη, στα 
μηχανήματα κοπής των σούπερ μάρκετ. Οι παρά-
γοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο λιστερίω-
σης έχουν να κάνουν με το χειρισμό, τη διατήρηση 
και το χρόνο κατανάλωσης αυτών των προϊόντων. 

Οικολογικά τα οικόσιτα χοιρινά… 
αλλά εγκυμονούν κινδύνους
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Σχεδόν τέσσερις στους 
δέκα Ευρωπαίους αλλά 
και Έλληνες ενδιαφέ-

ρονται για την ασφάλεια των 
τροφίμων . Οι πιο πολλοί από 
αυτούς άλλαξαν καταναλωτική 
συμπεριφορά όταν πληροφο-
ρήθηκαν για κάποιο διατρο-
φικό κίνδυνο. Πιο συγκεκρι-
μένα το 41% των Ευρωπαί-
ων ενδιαφέρεται προσωπικά 
για την ασφάλεια τροφίμων, 
ενώ στην Ελλάδα το αντίστοι-
χο ποσοστό αγγίζει το 39%. 

Οι πιο σημαντικοί παράγο-
ντες για αυτό το κομμάτι του 
πληθυσμού όταν αγοράζουν 
τρόφιμα είναι οι ακόλουθοι:
• Η προέλευση των τροφί-
μων (53%)
• Το κόστος (51%)
• Η ασφάλεια των τροφίμων 
(50%)
• Η γεύση (49%)

Λιγότερο σημαντική είναι 

η περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά (44%), ενώ η ηθι-
κή και οι πεποιθήσεις , όπως 
η ευζωία των ζώων, περιβαλ-
λοντικές ανησυχίες, θρησκεία 
κλπ. βρίσκονται στη χαμηλό-
τερη θέση (19%). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί ότι το κόστος εμφα-
νίζεται πιο συχνά μεταξύ των 
παραγόντων που επηρεάζουν 
τις επιλογές στη διατροφή 
σε δώδεκα (12) από τα είκο-
σι οκτώ (28) κράτη μέλη της 
Ε.Ε. Στη χώρα μας το κόστος 
αποτελεί το δεύτερο πιο σημα-
ντικό παράγοντα σε ποσοστό 
60% των ερωτηθέντων, αλλά 
μετά την ασφάλεια των τρο-
φίμων (62%) που βρίσκεται 
στην πρώτη θέση. Ακολου-
θούν η προέλευση (56%) και 
η γεύση (53%) του τροφίμου.

Σε πάνω από 20 κράτη – 
μέλη τρία ζητήματα εμφανί-

ζονται πιο συχνά: 
• Η μη ορθή χρήση αντιβιοτι-
κών ορμονών και στεροειδών 
σε εκτρεφόμενα ζώα (44%)
• Τα υπολείμματα των φυτο-
φαρμάκων σε τρόφιμα (39%)
• Τα πρόσθετα τροφίμων (36%)

Στην Ελλάδα οι έρευνες 
έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθη-
σία στο θέμα των υπολειμμά-
των φυτοφαρμάκων σε τρόφι-
μα (67%), των ασθενειών που 
εντοπίζονται στα ζώα (52%), 
των κατάλοιπων αντιβιοτι-
κών ορμονών ή στεροειδών 
(44%), των πρόσθετων που 
χρησιμοποιούνται στα τρό-
φιμα όπως χρωστικές, συντη-
ρητικά, αρωματικές ουσίες 
(44%) και των γενετικά τρο-
ποποιημένων συστατικών σε 
τρόφιμα (42%).

Ο αντίκτυπος στη ζωή 
των καταναλωτών από την 
αναφορά ενός διατροφικού 

κινδύνου είναι τέτοιος που 
άλλαξε για πάντα ή για λίγο 
τη διατροφική συμπεριφορά 
(διατροφή, μαγείρεμα, συνή-
θειες αποθήκευσης) σε 66% 
των Ευρωπαίων και σε 73% 
των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τις έρευνες 
το κυριότερο μέσο πληροφό-
ρησης για θέματ ασφάλειας 
τροφίμων είναι η τηλεόρα-
ση (για το 69% των Ευρωπαί-
ων και το 75% των Ελλήνων 
πολιτών), ενώ δεύτερο έρχε-
ται το Διαδίκτυο (για το 46% 
των Ευρωπαίων και το 53% 
των Ελλήνων πολιτών). Ακο-
λουθούν οι εφημερίδες και τα 
περιοδικά (38% των Ευρωπαί-
ων και 30% των Ελλήνων), τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(24% των Ευρωπαίων και το 
29% των Ελλήνων πολιτών), 
ο γιατρός ή κάποιος ειδικός 
(18% των Ευρωπαίων και το 

32% των Ελλήνων) και τέλος 
το ραδιόφωνο (25% των Ευρω-
παίων και 16% των Ελλήνων).

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 
πρώτη τριάδα των χωρών από 
τις 28, όπου η πλειοψηφία 
(60%) απάντησε ότι η οικογέ-
νεια, οι φίλοι και οι γείτονες 
αποτελούν σημαντική πηγή 
πληροφόρησης για τους δια-
τροφικούς κινδύνους έναντι 
μόλις 37% συνολικά στην Ε.Ε.

Κλείνοντας αναφέρουμε 
ότι ως οι πιο αξιόπιστες πηγές 
σχετικά με πληροφορίες για 
διατροφικούς κινδύνους θεω-
ρούνται οι επιστήμονες, οι 
οργανώσεις καταναλωτών, οι 
αγρότες και οι εθνικές Αρχές 
και τα θεσμικά όργανα της 
Ε.Ε., ενώ γενικά οι κατανα-
λωτές δεν εμπιστεύονται δια-
σημότητες, άτομα με επιρροή, 
βιομηχανίες τροφίμων, σού-
περ μάρκετ και εστιατόρια.

Η ασφάλεια τροφίμων  
προβληματίζει τους Έλληνες
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Το ΠΑΚΟΕ πριν από 15 
χρόνια πραγματοποί-
ησε έρευνα στον Βόλο 

και διαπίστωσε ότι η ατμο-
σφαιρική ρύπανση εξαιτίας 
της καύσης μαζούτ και κωκ 
στην ΑΓΕΤ και της κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων με πετρέ-
λαιο, ήταν οι βασικές πηγές 
ρύπανσης. Όμως η καύση 
RDF είναι πολύ επικίνδυνη 
διαδικασία με τους εκπε-
μπόμενους καρκινογόνους 
ρύπους (διοξίνες, φουράνια, 
αλδεΰδες κ.α.) και δυστυχώς 
κανείς δεν δίνει σημασία. Το 
γεγονός ότι το RDF από την 
Ιταλία έρχεται δώρο στην 
ΑΓΕΤ και ίσως πληρώνουν 
οι Ιταλοί και τα μεταφορικά 
πρέπει να δημιουργεί έντο-
νη ανησυχία στην περιφέ-
ρεια και στους πολίτες.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλει το 
γεγονός ότι η πλήρης λύση του 
φυσικού αερίου ως καύσιμο, 
γιατί έχει εγκαταλειφτεί από 
την εταιρεία; 

Τη Δευτέρα 22/07/2019 ένα 
ακόμη πλοίο ξεφόρτωσε στην 
ΑΓΕΤ νέο φορτίο 3.000 τόνων 
rdf για καύση στο εργοστάσιο 
και οι διαμαρτυρόμενοι συμπο-
λίτες ζήτησαν να σταματήσει 
η εκφόρτωση και συγχρόνως 
ζήτησαν από την Περιφέρεια 
να λάβει μέτρα σχετικά με την 

μεταφορά των υλικών προς καύ-
ση στο λιμάνι της ΑΓΕΤ.

Ο περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας Κώστας Αγοραστός είπε 
πως η Περιφέρεια και η Επι-
τροπή Πολιτών βρίσκονται από 
την ίδια πλευρά, αλλά οι απο-
φάσεις της είναι μόνο γνωμο-
δοτικές. Η αντιπεριφερειάρχης 
Δωροθέα Κολυνδρίνη τόνισε 
πως έχει γίνει δέσμευση πίστω-
σης και αναμένεται να υπάρξει 
συζήτηση με το ΚΕΠΕ για τη 
διενέργεια ελέγχων.

Ενστάσεις
Οι ενστάσεις των πολι τών 

αφορούν τα παρακάτω: τον 
τρόπο που γίνεται η εναέρια 
μεταφορά των καυσίμων που 
θα έπρεπε να είναι μέσω κλει-
στού συστήματος και όχι ανοι-
κτού σε πολλά σημεία, τη χρή-
ση ειδικών δαγκάνων από τα 
κλαρκ που μεταφέρουν το RDF 
και τη χρήση υπόγειου συστή-
ματος μεταφοράς που υποχρε-
ούται να διαθέτει η ΑΓΕΤ. Τα 
επόμενα βήματα θα είναι να 
ζητηθεί από την Περιφέρεια να 
σταματήσει η εκφόρτωση των 
καυσίμων μέχρι την εκδίκαση 
των ασφαλιστικών μέτρων στις 
17 Οκτωβρίου στα δικαστήρια 
του Βόλου και τη συζήτηση του 
αντίστοιχου αιτήματος στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας .

Οι πολίτες του Βόλου έφτα-
σαν μέχρι το Ιταλικό υπουργείο 
Περιβάλλοντος για το θέμα της 
καύσης απορριμματογενών καυ-
σίμων από την ΑΓΕΤ. Ζητάνε 
ενημέρωση για τα παρακάτω: 
1. Χρησιμοποιείται αυτό το υλι-
κό στα ιταλικά εργοστάσια και 
ποια είναι αυτά; Ποια προϊό-
ντα παράγουν; 
2. Πόσες εταιρείες το χρησι-
μοποιούν; 
3. Χρησιμοποιείται αυτό το υλι-
κό σε εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή σε εργο-
στάσιο παραγωγής τσιμέντου; 
4. Γιατί η Ιταλία αποστέλλει 
αυτό το υλικό για αποτέφρω-
ση στην Ελλάδα; 

Ο περιφερειάρχης και η αντι-
περιφερειάρχης βρέθηκαν στο 
εργοστάσιο και ο κ. Αγοραστός 
ζήτησε να κλείσει αεροστεγώς 
ο ταινιόδρομος (εναέριος ιμά-
ντας μεταφοράς) που μεταφέρει 
το RDF από το πλοίο στο εργο-
στάσιο, ειδάλλως θα αφαιρεθεί 
η άδεια εκφόρτωσης. Πήρε τη 
διαβεβαίωση πως θα κλείσει 
άμεσα. 

Πριν την επίσκεψή του στο 
εργοστάσιο, ο περιφερειάρχης 
ενημέρωσε ότι ζήτησε άδεια να 
τοποθετήσει δύο μετρητές αέρι-
ας ρύπανσης στο Βόλο, αλλά το 
υπουργείο Περιβάλλοντος δεν 
έχει δώσει ακόμα την άδεια. 

ΑΓΕΤ …Βόλος  
και… πλαστικά

Πριν δεκαπέντε 
(15) χρόνια το ΠΑΚΟΕ 
είχε πραγματοποιήσει 
έρευνα για την ποιό-
τητα του νερού ύδρευ-
σης σε πολλές περιο-
χές του Βόλου καθώς 
επίσης και στη λει-
τουργία του βιολογι-
κού καθαρισμού. Τότε 
είχε διαπιστώσει πολ-
λά προβλήματα με το 
μικροβιακό φορτίο 
καθώς και η παρου-
σία βαρέων μετάλλων 
ήταν σε υψηλά επίπε-
δα. Μάλιστα υπήρ-
ξε δικαστική έντονη 
διαμάχη με την ΔΕΥ-
ΑΜΒ και οι υπεύθυ-
νοι είχαν πρωτόδικα 
καταδικαστεί. Έκτο-
τε δυστυχώς τώρα οι 
υπεύθυνοι «ρίχνουν» 
τα προβλήματα στους 
κατοίκους τους οποί-
ους πρέπει να καταγ-
γείλουν και να τους 
οδηγήσουν ενώπιον 
της δικαιοσύνης.

Για αυτό από τα 
παρακάτω διαπιστώνο-
νται αφενός οι εγκλη-
ματικές ενέργειες των 
παράνομων και αδιάφο-
ρων κατοίκων αλλά αφε-
τέρου η έλλειψη και η 
ανεπάρκεια των ελέγχων 
από την….ΔΕΥΑΜΒ που 
οι κάτοικοι του Δήμου 
πληρώνουν…αξιοσέβα-
στους με την κρίση που 
περνάμε μισθούς.

Εδώ και πέντε χρό-
νια στο Δήμο Βόλου 
έχουν σημειωθεί δεκάδες 
περιπτώσεις καταστρο-
φής δημοτικών υποδο-
μών ύδρευσης, συστη-
μάτων χλωρίωσης και 
γενικότερα δολιοφθορών. 
Αυτές οι δολιοφθορές 
δεν έχουν απλώς οικο-
νομικό αντίκτυπο στα 
δημοτικά ταμεία για την 
αποκατάσταση τους ούτε 
απλώς στην απασχόληση 
συνεργείων που μεταθέ-
τουν άλλες απαραίτητες 
εργασίες. Θέτουν σε κίν-
δυνο τη δημόσια υγεία 
καθώς στο σύνολο σχε-

δόν των περιπτώσεων 
διαπιστώνεται μετά τις 
δολιοφθορές επιβάρυν-
ση του νερού με μικρο-
βιακό φορτίο.

Στην περιοχή Άνω 
Λεχώνια συνεχίζει να 
είναι σε ισχύ για δεύτερη 
συνεχόμενη εβδομάδα 
απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ 
με την οποία απαγορεύ-
εται η χρήση νερού για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 
Μια εβδομάδα νωρίτε-
ρα άγνωστοι είχαν προ-
χωρήσει σε εκτεταμένες 
καταστροφές, αφαίρεσαν 
εξαρτήματα διακόπτο-
ντας τη ροή του νερού 
προς τα Κάτω Λεχώνια, 
κατέστρεψαν τον διπλό 
αγωγό του εξωτερικού 
υδραγωγείου, αφαίρε-
σαν υδραυλικά εξαρτή-
ματα και διέκοψαν το 
σύστημα απολύμανσης. 
Στην Μακρινίτσα επίσης 
άγνωστοι μπάζωσαν τον 
αγωγό ύδρευσης αφήνο-
ντας σχεδόν χωρίς νερό 
το χωριό για να…ποτί-
σουν τα κτήματά τους. 
Αλλά και πρόσφατα εξε-
λίχθηκε ολόκληρο σίριαλ 
με τους χλωριωτές στις 
δεξαμενές υδροδότησης 
των Σταγιατών. Για άλλη 
μια φορά άγνωστοι προ-
χώρησαν σε απανωτές 
καταστροφές των χλωρι-
ωτών, κάποιοι έφτασαν 
στο σημείο να απειλή-
σουν τις ζωές υπαλλή-
λων της ΔΕΥΑΜΒ που 
πήγαιναν για την απο-
κατάσταση του συστή-
ματος. Κάθε φορά που ο 
χλωριωτής έβγαινε εκτός 
λειτουργίας στο νερό δια-
πιστώνονταν ολικά κολο-
βακτηροειδή και e-coli 
των οποίων οι τιμές πρέ-
πει να είναι μηδενικές 
με βάση την σχετική ΚΥΑ 
για την ασφάλεια του 
νερού προς πόση.

Έχουν κατατεθεί 
δεκάδες μηνύσεις κατ’ 
αγνώστων αλλά δεν 
έχουν καμία εξέλιξη, 
καθώς οι υποθέσεις 
μπαίνουν στο αρχείο.

Έγκλημα  
χωρίς… τιμωρία
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Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 
χρόνια διαμαρτύ-
ρεται για την ανε-

ξέλεγκτη κατάσταση που 
επικρατεί στον τομέα των 
κεραιών κινητής τηλεφω-
νίας στην Ελλάδα.

Έχει προκαλέσει είκοσι 
(20) δικαστικές αποφάσεις 
και έχουν ξηλωθεί οι είκοσι 
αυτές κεραίες. Όμως σε ένα 
κεραιοσύστημα στην Αττική 
1500 κεραιών, που το 90% 
λειτουργεί ανεξέλεγκτα χωρίς 
πολεοδομική άδεια, αυτές 
είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Για αυτό στο παρακάτω 
Δελτίο Τύπου του «ΙΝΚΑ 
Κρήτης» όλες οι καταγρα-
φές δηλώνουν το κατεπεί-
γον, ώστε τουλάχιστον να 
προστατέψουμε τα παι-
διά μας.

Καιρός είναι λοιπόν να 
εφαρμοστούν οι μελέτες 
για ομαδικά κεραιοσυστή-
ματα μακριά από κατοικη-
μένες περιοχές.

Είναι αδιανόητο να έχου-
με συστήματα κεραιών και για 
τα ΜΜΕ στον Υμηττό που η 
ακτινοβολία τους σίγουρα επη-
ρεάζει τους όμορους Δήμους.

Κεραίες Κινητής 
Τηλεφωνίας ΣΤΟΠ!!!
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Ο 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα αποτελέσματα των 
ερευνών των καθηγητών, 
σχετικά με τα όρια και τις 
επικίνδυνες βιολογικές επι-
πτώσεις των Η/Μ ακτινοβο-
λιών, συμπίπτουν: 

Επιδράσεις στον αιμα-
τοεγκεφαλικό φραγμό που 
επιφέρουν από «επιδρά-
σεις στη μνήμη βραχείας 
διάρκειας(Πανεπιστήμιο 
WASHINGTON), επιδρά-
σεις στον ύπνο και τη γνω-
σιακή λειτουργία (διαταρα-
χή των φυσιολογικών EEG 
ύπνου, μετά από έκθεση σε 
GSM ακτινοβολία διάρκειας 
30 λεπτών, Πανεπιστήμιο 
Ζυρίχης) πονοκεφάλους, 
αϋπνία, ανορεξία, εκνευ-
ρισμό, διόγκωση του θυρε-
οειδούς, δυσκολία συγκέ-
ντρωσης, συναισθηματική 

αστάθεια, κατάθλιψη νευ-
ροφυτικές διαταραχές μέχρι 
μετάλλαξη στα γενετικά 
κύτταρα, καρκινογενέ-
σεις, λευχαιμία, πρωτεύ-
οντες εγκεφαλικοί όγκοι 
πιθανότητες διανοητικής 
καθυστέρησης, επίδραση 
των ραδιοκυμάτων στην 
ανάπτυξη του εμβρύου, 
υπογονιμότητα, παιδικός 
αυτισμός, επίδραση στους 
καρδιακούς βηματοδότες, 
μικροκυματικά ακούσμα-
τα, μείωση μελατονίνης, 
στεφανιαία νόσος, νόσος 
του Πάρκινσον, Αλτσχάι-
μερ, κλπ.

Καταδεικνύουν σοβαρές 
μη-θερμικές, βιολογικές 
επιδράσεις, με επίπεδα έκθε-
σης εντός των ισχυόντων 
(δυτικών) «ορίων επιτρεπό-
μενης έκθεσης», ή λίγο πάνω 
από τα όρια αυτά, όπως αλλαγή 
συμπεριφοράς, (ως προς την 
λήψη τροφής και την κινητι-
κότητα), καθώς και φαινόμε-
να συνέργειας με ψυχοφάρ-
μακα, (αμφεταμίνες-δηλαδή 
διαφορετικές αντιδράσεις για 
την ίδια δόση φαρμάκου).

«Με την ταχύτητα που 

εξαπλώνονται τα ασύρμα-
τα δίκτυα θα φτάσουμε στο 
σημείο εμείς οι γιατροί να 
θεραπεύουμε καρκίνο τελι-
κού σταδίου στα παιδιά μας»

«Η ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία διαταράσσει τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό και 
οξειδώνει καταστρέφοντας τα 
κύτταρα»….

«Μερικές πιστοποιημένες 
επιπτώσεις της Η/ΜΑ είναι η 
καταστροφή της προστατευτι-
κής μεμβράνης του εγκεφάλου, 
ο περιορισμός της μελατονί-
νης, η ορμονική διαταραχή 
(θυρεοειδής), η υπογεννητι-
κότητα, η παιδική λευχαιμία, 
ο καρκίνος του εγκεφάλου, ο 
αυτισμός κ.λ.π.

«Έχει ήδη αποδειχθεί η 
σύνδεση της έκθεσης των 
ανθρώπων στις Η/Μ ακτινο-
βολίες των κεραιών βάσης με 
τη θραύση του DNA και με 
τη συνεπαγόμενη πρόκλη-
ση καρκινογενέσεων και με 
πληθώρα άλλων ασθενειών. 
Στις ακτινοβολίες των κεραι-
ών κινητής τηλεφωνίας 
εξαιρετικά ευάλωτος είναι ο 
εγκέφαλος και γενικότε-
ρα ο οργανισμός ιδιαίτε-

ρα των παιδιών, αλλά και 
άλλων ευπαθών ομάδων 
(πχ άτομα ήδη πάσχοντα από 
ασθένειες, έχοντα μειωμέ-
νο ανοσοποιητικό σύστημα, 
φέροντα βηματοδότες, οι 
έγκυες γυναίκες, οι ηλικι-
ωμένοι κλπ). Η επικινδυνό-
τητα των ακτινοβολιών των 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
επιβεβαιώνεται από πρόσφατο 
εύρημα της κατά 50% αύξη-
σης των θανάτων από καρ-
κίνο εγκεφάλου σε σχέση 
με αυτόν από τις λευχαι-
μίες σε παιδιά κάτω από 
15 ετών (και με αυξητική 
τάση 2% το χρόνο). …..η τοπο-
θέτηση των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας εκτός κατοικημέ-
νων περιοχών δεν είναι αδύ-
νατη ούτε προκαλεί αρνητική 
επιρροή στην αποδοτικότητα 
των κεραιών»

«Ο μη θερμικός μηχανι-
σμός (των Η/Μ ακτινοβολι-
ών)έχει συνδεθεί με αύξηση 
της εμφάνισης κρουσμάτων 
καρκίνου του εγκεφάλου, 
λευχαιμίας και ιδιαίτερα 
παιδικής, διαταραχές του 
νευρικού συστήματος και 
επηρεασμός των νευρομε-

ταβιβαστών με συνέπειες 
όπως ψυχολογικές διατα-
ραχές, μελαγχολία, ανο-
ρεξία, ευερεθιστικότητα, 
κόπωση και κεφαλαλγίες. 
Επίσης με κυτταρικό πολ-
λαπλασιασμό, μείωση της 
λειτουργίας των λεμφοκυτ-
τάρων κ.ά.» «οι συνέπειες 
της ακτινοβολίας γίνονται 
δυσμενέστερες για ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού όπως παι-
διά, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, 
ασθενείς και έγκυες γυναίκες, 
ενώ στις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου ανήκουν και οι τεχνι-
κοί των κεραιών.

«Η τοποθέτηση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας ΚΟΝΤΑ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ-
ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ 
ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ: ΤΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ 
μέλημα» 

Συστήνουν «την τοποθέ-
τηση σταθμών βάσης Κεραι-
ών Κινητής Τηλεφωνίας σε 
απόσταση τουλάχιστον 
100 μέτρων μακρύτερα από 
αστικές περιοχές»

Κίνδυνος – θάνατος  
οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
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TO ΠΑΚΟΕ EΠIBEBAIΩNEI 
KAI ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝ

Aναζητείται 
πολιτική τσίπα  
από τον  
κ. Αλέξη Τσίπρα

Στις 12 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε 
πλειστηριασμός πρώτης και κύριας κατοι-
κίας για ποσό οφειλής περίπου 47.000€. Το 
οξύμωρο και το τραγικό στην συγκεκριμέ-
νη περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι στην 
συγκεκριμένη οικία κατοικεί νέο άτομο με 
ειδικές ανάγκες το οποίο ανά διαστήματα 
ημερησίως λαμβάνει οξυγόνο με μηχανι-
κή υποστήριξη.

Ο πατέρας της οικογένειας είναι αγωνι-
στικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κατεστραμμέ-
νος οικονομικά από την κρίση και άνεργος.

Η παραπάνω τραγική αλλά και χαρακτη-
ριστική περίπτωση πιστοποίει ότι « κανέ-
να σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» που το 2015 
αποτελούσε το κυρίως σύνθημα του κ. Αλέ-
ξη Τσίπρα εν έτη 2019 έχουμε μεταβεί σε « 
κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη» .

Λόγω του γεγονότος ότι η ανωτέρω 
οικογένεια κατόπιν του πλειστηριασμού 
υφίσταται ένα συστηματικό bulling από 
τα κοράκια της τράπεζας που πήρε το ακί-
νητο, η Εθνική Ομοσπονδία δανειοληπτών 
καλεί τον για πρώτη φορά αριστερό πρω-
θυπουργό να αποπληρώσει το παραπάνω 
ποσό των 47.000€ με βάση το οποίο πλει-
στηριάσθηκε το σπίτι της τραγικής οικογέ-
νειας του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ είτε από τις 
παχυλές πρωθυπουργικές αμοιβές που αδι-
άλειπτα ελάμβανε επί τέσσερα χρόνια είτε 
από τα γεμάτα ταμεία του κόμματος του, 
είτε πραγματοποιώντας έρανο μεταξύ των 
υπουργών, των βουλευτών και των στρα-
τιών από διορισμένους συμβούλους του 
ΣΥΡΙΖΑ που επί τέσσερα χρόνια ελάμβαναν 
παχυλές αμοιβές και μισθούς. Στην συγκε-
κριμένη περίπτωση αναζητείται πολιτική 
ηθική και ευθιξία , άραγε την διαθέτει ο κ. 
Αλέξης Τσίπρας και οι παρατρεχάμενοι του;

Και ξοδεύουν εκατομμύρια 
δολάρια ή ευρώ για τη «δήθεν» 
ανακύκλωση που δυστυχώς στην 
Ελλάδα δεν ξεπερνά, ιδιαίτερα για 
τα πλαστικά ούτε το 4% .

Έλεος Κύριοι της εξουσίας.
Με αυτή την αποκαλούμενη 

Ε.Ε.Α.Α. τι θα κάνετε επιτέλους.
Κύριε …Νέε Περιφερειάρχη 

Αττικής, τι σκοπεύετε να κάνετε 
με την χρυσοφόρο για λίγους αγο-
ρά των σκουπιδιών;

Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το 
φαινόμενο ότι οι χώρες της Δύσης 
πετούν εκατομμύρια τόνους πλα-
στικών σκουπιδιών σε αναπτυσ-

σόμενες χώρες αντί να τα ανα-
κυκλώνουν.

Πρόσφατα στη Γενεύη έλαβε 
χώρα μία παγκόσμια διάσκεψη 
που θα αποφάσιζε για το αν θα 
απαγορευτεί η εξαγωγή πλαστι-
κών σε αναπτυσσόμενες χώρες 
που δεν μπορούν να τα επεξερ-
γαστούν. 

Αν και η ιδέα αυτή έχει τερά-
στια υποστήριξη, υπάρχουν μεγά-
λες εταιρείες και κυβερνήσεις ισχυ-
ρών κρατών, όπως του Τραμπ, που 
θέλουν να τη σαμποτάρουν.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν 
μπορούν να επεξεργαστούν τα 

πλαστικά σκουπιδια και δεν έχουν 
αποτελεσματικά συστήματα ανα-
κύκλωσης και αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα τα πλαστικά να καταλή-
γουν στη θάλασσα. Είναι προφανές 
πόσο παράλογο είναι αυτό που 
συμβαίνει.

Από την άλλη όμως είναι η 
Νορβηγία που ηγείται μιας ομά-
δας χωρών που πιέζει για να προ-
στεθεί το πλαστικό στη συμφωνία 
για τα επικίνδυνα απόβλητα, έτσι 
ώστε να μην μπορεί να εξάγεται 
εκτός και αν υπάρχουν εγγυήσεις 
ότι θα υποβληθεί στην κατάλληλη 
επεξεργασία.

Πλαστικα: Ποιοι φταίνε; Αυτοί που τα 
παρασκευάζουν ή αυτοί που δεν τα ανακυκλώνουν;

Αμαρτία  
ο ΧΥΤΑ Σκιάθου

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την χρόνια αδι-
αφορία των Δημοτικών αρχών σχετικά με 
την εικόνα του ΧΥΤΑ, που εκτός του ότι είναι 
αφύλακτος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
από το ότι δεν είναι ΧΥΤΑ αλλά ένας εγκα-
ταλελειμμένος ΧΑΔΑ.

Όμως ο κίνδυνος για φωτιά, είναι τεράστιος 
μιας και όπως αναφέρεται πιο κάτω είναι δίπλα 
σε δημόσιο δάσος, γεγονός που απαγορεύεται από 

την νομοθεσία για ΧΥΤΑ. Καλό θα είναι οι αρχές 
να είναι υπεύθυνες πραγματικά για τα τεκταινό-
μενα στο Δήμο τους και όχι μόνο για… φιέστες.

Πριν δύο εβδομάδες σημειώθηκαν πυκνοί 
καπνοί στην περιοχή του ΧΥΤΑ Σκιάθου. Η φωτιά 
που εκδηλώθηκε στο ΧΥΤΑ κάτω από άγνωστες 
συνθήκες κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , πριν αυτή λάβει 
μεγάλες διαστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες.

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 
ο ΧΥΤΑ βρίσκεται δίπλα από δάσος στην περιο-
χή της Παναγίας Εικονίστριας και αν τυχόν εξα-
πλωνόταν οι συνέπειες θα ήταν απρόβλεπτες.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμέ-
να έχει καταγγείλει τον 
ανεξέλεγκτο ελλιμενισμό 

πολλών δεξαμενόπλοιων στην 
Κυνοσούρα (άκρο της Σαλαμί-
νας) και μάλιστα πλοίων που 
χρησιμοποιούνται ως αποθή-
κες των λυμάτων (slots) από 
άλλα πλοία που καθαρίζονται.

Άραγε όλα αυτά από ποιους 
ελέγχονται και ποια ενημέρωση 
έχει ο πληθυσμός της Σαλαμίνας, 
του Κερατσινίου και του Περάμα-
τος, αλλά και το Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σε εγκαταλειμμένο τάνκερ στα 
παράλια της Υεμένης βρίσκονται 
αφημένα περίπου 1,1 εκατ. βαρέ-
λια πετρελαίου. Πρόκειται για το 
δεξαμενόπλοιο «Safer» το οποίο 
είναι εδώ και χρόνια αγκυροβο-

λημένο κοντά στο λιμάνι Ρας Ισά 
της Υεμένης. Αυτή η ποσότητα 
πετρελαίου αποτελεί άμεσο κίν-
δυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον 
της περιοχής. 

Το τάνκερ βρίσκεται στις ακτές 
της Υεμένης από το 2015 και είχε 
μετατραπεί σε πλωτή μονάδα απο-

θήκευσης. Σύμφωνα με πηγές του 
ΟΗΕ, αν διαρρεύσει πετρέλαιο από 
το πλοίο είναι δυνατό να δημιουρ-
γηθούν πετρελαιοκηλίδες που θα 
φτάσουν ακόμα και στη Διώρυγα 
του Σουέζ ή και προς τα στενά του 
Ορμούζ κάτι που θα έχει καταστρο-
φικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Βόμβα…στην Υεμένη  
…αλλά και στο Σαρωνικό
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Μάτι: Δυστυχώς έγκλημα χωρίς τιμωρία
Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπό-

ρο στις καταστροφές 
στο ΜΑΤΙ, μέτρη-

σε πρώτο τον επικίνδυνο 
αμίαντο και τα υπόλοιπα 
βαρέα μέταλλα.

Έτσι και τώρα θα επιδιώ-
ξει να συνεργαστεί με το ΤΕΕ 
ούτως ώστε με διαφάνεια 
και αποτελεσματικότητα να 
πάρουν «σάρκα και οστά» τα 
θετικά μέτρα που εξήγγειλε ο 
νέος πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης που πιστεύου-
με ότι θα είναι όντως ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.

Όσοι εκτέθηκαν στο τοξικό 
περιβάλλον που δημιούργησαν 
τα προϊόντα καύσης της πυρ-
καγιάς στο Μάτι αντιμετωπί-
ζουν περίπου 50% αυξημένο 
κίνδυνο καρκινογένεσης και 
21% αυξημένο κίνδυνο νευ-
ροαναπτυξιακών διαταραχών 
στα παιδιά, σύμφωνα με επι-
στήμονες του ΑΠΘ.

Οι επιστήμονες κρούουν 
καμπανάκι κινδύνου για τις 
ίνες αμιάντου που έχουν δια-

σκορπιστεί από τον αέρα στη 
γύρω περιοχή και κάνουν λόγο 
για ανάγκη άμεσης λήψης 
μέτρων για την απομάκρυνσή 
τους. Η έρευνα που βασίστηκε 
σε ευρεία δειγματοληψία από 
40 διαφορετικές θέσεις στην 
ευρύτερη περιοχή μια εβδο-

μάδα μετά τη φονική πυρκα-
γιά, τεκμηρίωσε και επιστη-
μονικά την επιβάρυνση σε 
μέταλλα και οργανικές χημι-
κές ενώσεις με τον σημαντι-
κότερο κίνδυνο να εντοπίζε-
ται στην ύπαρξη αμιάντου. Ο 
υπεύθυνος της έρευνας προ-

τείνει να γίνει ανανέωση της 
δειγματοληψίας στις ίδιες 40 
θέσεις για την μέτρηση των 
ινών αμιάντου, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ο πραγματι-
κός υπολειπόμενος κίνδυνος 
σήμερα. Αφού εντοπιστούν οι 
επιβαρυμένες περιοχές συνί-

σταται να αφαιρεθεί το χώμα 
σε βάθος 2-3 εκατοστών, να 
γίνει διαχείρισή του ως επικίν-
δυνου αποβλήτου και ασφα-
λής απομάκρυνσή του.

Από τις αναλύσεις και τις 
συγκρίσεις τιμών σε καμένα 
και μη καμένα εδάφη, παρα-
τηρήθηκε ελεγχόμενη αύξη-
ση (της τάξης του 20% κατά 
μέσο όρο) των επιπέδων των 
περισσότερων μετάλλων. Η 
αντίστοιχη μέτρηση για συγκε-
ντρώσεις οργανικών ουσιών 
κυμαίνεται από 20% έως 50% 
με εξαίρεση τους πολυαρωμα-
τικούς υδρογονάνθρακες των 
οποίων η μέση τιμή σχεδόν 
διπλασιάστηκε.

Η διασπορά των προϊό-
ντων καύσης σε σημαντικές 
αποστάσεις από τα σημεία 
από τα οποία πέρασε η φωτιά 
φαίνεται από τις αυξημένες 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλ-
λων και οργανικών ενώσεων 
σε περιοχές όπως το Νταού 
Πεντέλης, το Λύρειο Ίδρυμα, 
ο Άγιος Ανδρέας καθώς επί-
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σης και το σημείο δειγματο-
ληψίας επί της οδού Αγίας 
Ειρήνης.

Ο υπεύθυνος της μελέτης 
λέει πως «δεν υπάρχει λόγος 
να ανησυχούμε υπερβολικά , 
όμως κάποιες περιοχές είναι 
πιο βεβαρημένες και πρέπει 
να γίνει άμεση απομάκρυνση 
απορριμμάτων που περιέχουν 
αμίαντο με ασφαλείς διαδικα-
σίες από εξειδικευμένες εται-
ρείες στη διαχείριση επικίν-
δυνων αποβλήτων.

Πράξη νομοθετικού περι-
εχομένου προβλέπει τη δημι-
ουργία αστικής μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας για την 
προώθηση δράσεων αποκατά-
στασης στο χώρο που σημει-
ώθηκε η πυρκαγιά. Η εταιρεία 
θα έχει την επωνυμία «Μάτι 
Ξανά» και θα υποβάλει προτά-
σεις και εισηγήσεις στις αρμό-
διες Αρχές ενώ με πρωθυπουρ-
γική απόφαση θα οριστούν οι 
πόροι και η διαχείριση της. 
Επίσης προβλέπει ότι με από-
φαση του υπουργού Υποδο-
μών μπορεί να προχωρούν η 
απομάκρυνση απορριμμάτων, 
αποβλήτων και κάθε επικίν-
δυνου υλικού, η αποξήλωση 
αμιάντου από οποιαδήποτε 
κατασκευή και κάθε αναγκαία 
ενέργεια αποκατάστασης των 
πληγεισών περιοχών με σκο-
πό την προστασία της υγείας 
των πολιτών και τη διαφύλα-
ξη του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, προβλέπεται η 
κατάρτιση ειδικού χωρικού 
σχεδίου για τις περιοχές της 
Ανατολικής Αττικής που επλή-
γησαν με τη συνδρομή του 
ΤΕΕ. Το ΤΕΕ θα υπογράψει 
προγραμματική σύμβαση με 
τον υπουργό Περιβάλλοντος 
με καταληκτική ημερομη-
νία παράδοσης του σχεδίου 
την 23η Ιουλίου 2020. Για 
την υλοποίηση του έργου «το 
ΤΕΕ μπορεί να προβαίνει σε 
αναθέσεις κατά παρέκκλιση 
από οποιαδήποτε άλλη διά-
ταξη που αφορά διαδικασία 
κατάρτισης συμβάσεων έργου, 
υπηρεσίας και προμήθειας. 
Οι βασικές κατευθύνσεις του 
ΤΕΕ είναι:

• Φυσικό περιβάλλον: προ-
ώθηση αντιπυρικής – αντι-
πλημμυρικής προστασίας, 
αντιμετώπιση δευτερογενών 
επιπτώσεων των κατολισθή-
σεων και προστασία από διά-
βρωση στο παράκτιο μέτωπο, 
αποκατάσταση του χαρακτή-
ρα της περιοχής που ήταν 

δενδρώδης – θαμνώδης βλά-
στηση.

• Χρήσεις γης: ρύθμιση 
βάσει του χαρακτήρα της περι-
οχής παραθερισμού – κατοι-
κίας – τουρισμού – αναψυχής

• Οδικό δίκτυο – Κυκλο-
φορία: ιεράρχηση οδικού 
δικτύου, προγραμματισμός 
της αναγκαίας κυκλοφοριακής 
υποδομής και ρύθμισης της 
κυκλοφορίας των οχημάτων, 
δημιουργία δικτύου κίνησης 
πεζών και ποδηλάτων

• Θαλάσσιο μέτωπο: διεύ-
ρυνση και ενίσχυση του κοι-
νόχρησττου δημοσίου χαρα-
κτηρα της παραλιακήςζώνης, 
απομάκρυνση ασυμβίβαστων 
χρήσεων και δραστηριοτήτων

Εδώ πρέπει να αναφερθεί 
πως η απομάκρυνση των επι-
κίνδυνων αμιαντούχων υλι-
κών που έμειναν εκτεθειμένα 
στα καμένα σπίτια, τις αυλές 
και τους δημόσιους χώρους 
θα έπρεπε να είχε ολοκλη-
ρωθεί έως τις 30/12/2018, 
βάσει της συμφωνίας μεταξύ 
της προηγούμενης κυβέρνη-
σης και τεσσάρων εξειδικευ-
μένων εταιρειών. Οι εργασί-
ες περισυλλογής αμιάντου 
σταμάτησαν τον Ιανουάριο. 
Ακολούθως, την άνοιξη 2019 
υπεγράφη νέα σύμβαση και 
οι εργασίες ξεκίνησαν μετά 
το Πάσχα, αλλά σταμάτησαν 
πάλι λόγω εκλογών.

Κατόπιν παρέμβασης του 

υπουργού Υγείας συνεδρίασε 
έκτακτα το Ανώτατο Υγειο-
νομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) και 
αποφασίστηκε ότι οι εγκαυ-
ματίες στο Μάτι θα παίρνουν 
με διαδικασίες fast track και 
δωρεάν τα αναλώσιμα υλι-
κά που χρειάζονται από τον 
ΕΟΠΥΥ, με βάση τα υλικά που 
κρίνονται αναγκαία από τους 
θεράποντες ιατρούς.. 

Επιμνημόσυνη δέηση τελέ-
στηκε στις 23/07/2019 στο 
Μάτι στο σημείο όπου πριν 
από ένα χρόνο γράφτηκε η τρα-
γική ιστορία μιας από τις πιο 
μαύρες σελίδες στην ελληνική 
ιστορία. Παρών ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης 
αλλά και μέλη της κυβέρνη-
σης, εκπρόσωποι της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και του 
εφοπλιστικού κόσμου. 

Οι εκδηλώσεις μνήμης 
συνεχίστηκαν το απόγευμα 
όπου άνθρωποι όλων των 
ηλικιών περπάτησαν σιωπη-
λά στους δρόμους από τους 
οποίους πέρασαν οι πληγέ-
ντες το απόγευμα της 23ης 
Ιουλίου 2018, στην προσπά-
θειά τους να βρουν ένα τρό-
πο διαφυγής από τη φωτιά. 
Αλγεινή εντύπωση και πολ-
λά ερωτήματα προκάλεσε η 
απουσία εκπροσώπων της 
προηγούμενης κυβέρνησης 
τόσο στην επιμνημόσυνη δέη-
ση όσο και στις υπόλοιπες 
εκδηλώσεις.
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Λιστερία:  
Σκορπά  
το θάνατο για να 
αισχροκερδούν 
μερικοί

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα διαμαρτύ-
ρεται για την έλλειψη των απαραίτητων 
μέτρων προστασίας από την λιστερία που 
μερικές φορές είναι θανατηφόρο μικρό-
βιο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
χρήση αλλοιωμένων μη συσκευασμένων 
αλλαντικών που για να είναι νόστιμα 
ρίχνουν αλάτι, τεχνικές χρωστικές και 
άλλα συντηρητικά που να έχουν …γεύ-
ση και χρώμα. Για αυτό καλό θα είναι 
ιδιαίτερα για τα παιδιά να αποφεύγο-
νται γενικά τα αλλαντικά ακόμη και τα 
συσκευασμένα επειδή πολλές φορές η 
συσκευασία…χάνει, όπως περιγράφε-
ται παρακάτω.

Ένας στους δύο Έλληνες δεν γνωρίζει 
το παθογόνο Listeria monocytogenes 
ούτε τον πιθανό κίνδυνο για λιστερίω-
ση και το πως σχετίζεται με την κατανά-
λωση μη προσυσκευασμένων αλλαντι-
κών. Ακόμα όμως και όσοι είχαν κάποια 
πληροφόρηση, δεν γνώριζαν τις τροφές 
στις οποίες αναπτύσσεται το μικρόβιο.

 Η εμφάνιση του μικροβίου αυτού 
παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρό-
νια και αυτό οφείλεται, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες, στο ότι σκοτώνεται 
αφενώς όταν μαγειρεύουμε το φαγητό 
σε θερμοκρασία άνω των 65οC, αφετέ-
ρου αγαπά το αλάτι και έτσι μπορεί να 
βρεθεί σε προϊόντα που συντηρούνται 
στο αλάτι και επίσης επιζεί σε θερμο-
κρασίες μεταξύ 2-4 οC .

Το μικρόβιο αυτό προκαλεί συμπτώ-
ματα σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης 
που είναι πιθανό να είναι θανατηφόρα. 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τις 
εγκύους και τα άτομα με εξασθενημέ-
νο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύου-
με και διατηρούμε τα μη συσκευασμένα 
αλλαντικά που κόβονται σε φέτες στο 
σούπερ μάρκετ παρουσία του πελάτη, 
έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την 
προστασία της υγείας μας. Οι περισσό-
τεροι καταναλωτές φροντίζουν να μην 
αφήνουν για περισσότερο από μισή ώρα 
τα αλλαντικά εκτός ψυγείου και δεν τα 
διατηρούν πάνω από μία εβδομάδα.

Τα μη συσκευασμένα αλλαντικά δεν 
μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο 
για περισσότερο από δύο εβδομάδες. 
Επιπλέον επιβάλλεται το καλό πλύσι-
μο των χεριών, των σκευών και των 
πάγκων που έρχονται σε επαφή με τα 
αλλαντικά που καλό είναι να φυλάσσο-
νται σε ξεχωριστά δοχεία μακριά από 
άλλα προϊόντα όπως τυριά. 

Είναι τραγικό για μια χώρα 
που ακόμη τα σημάδια 
της καταστροφής των 

οικοσυστημάτων της, είναι απτά 
με χιλιάδες Ιάπωνες ακόμη να 
έχουν μείνει ανάπηροι από την 
καταστροφή στη Χιροσίμα και 
στο Ναγκασάκι και πρόσφα-
τα με το δυστύχημα στη Φου-
κοσίμα, να καταστρέφει αλόγι-
στα το περιβάλλον και το ζωι-
κό βασίλειο με την προαναφε-
ρόμενη σφαγή ελεφάντων που 
εάν εξαφανιστεί σαν είδος θα 
ακολουθήσουν - η κυβέρνη-
ση στην Ιαπωνία το γνωρίζει – 
και άλλες τουλάχιστον εξήντα – 
εβδομήντα εξαφανίσεις άλλων 
ειδών και αυτό αλυσιδωτά θα 
έχει τεράστιες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Για αυτό το ΠΑΚΟΕ μέσω της 

πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθή-
να θα στείλει επιστολή – καταγγε-
λία στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας 
και στον ΟΗΕ (UNΕP), με το δεδο-
μένο ότι πολλά ήθη και έθιμα στη 
σημερινή Ιαπωνία έχουν καταρ-
γηθεί και πιστεύουμε και αυτό της 
σφραγίδας «χάνκο».

Το «φιλέτο» του ελεφαντόδοντου 
βρίσκεται στη μέση του χαυλιόδο-
ντα εκεί που είναι σκληρός και αψε-
γάδιαστος. Συχνά οι λαθροκυνηγοί 
σφάζουν πρώτα τους μεγαλύτερους 
ελέφαντες – συνήθως τις μάνες, 
αφήνοντας τα μωρά απροστάτευτα. 

Στις μέρες μας το εμπόριο ελε-
φαντόδοντου ακμάζει στην Ιαπω-
νία σε γνώση της τοπικής κυβέρνη-
σης και δεκάδες χιλιάδες ελέφαντες 
κατακρεουργούνται. 

Υπάρχει όμως μία μοναδική 
ευκαιρία για να σταματήσει αυτό 

το αρρωστημένο εμπόριο. Και αυτή 
είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 
που θα λάβουν χώρα στην Ιαπωνία 
η οποία περιμένει 10 εκατ. επιπλέον 
τουρίστες για αυτή τη χρονιά λόγω 
των Ολυμπιακών.

Ειδικοί εκτιμούν ότι περισσότε-
ροι από 250.000 ελέφαντες έχουν 
σφαχτεί για να προμηθευτεί η Ιαπω-
νική αγορά ελεφαντόδοντου και 
προειδοποιούν ότι αυτά τα υπέ-
ροχα πλάσματα κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν μέσα στη γενιά μας.

Αν δείξουμε στους Ιάπωνες 
«υπεύθυνους» ότι με το να επιτρέ-
πουν το εμπόριο ελεφαντόδοντου 
βάζουν σε κίνδυνο την τουριστική 
φήμη της χώρας και το στόχο που 
έχουν θέσει, είναι δυνατό να αλλά-
ξουν πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. 
Το ΠΑΚΟΕ ψηφίζει την καταγγελία 
του Avaaz χωρίς κανένα δισταγμό.

Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει 
στο μυαλό ενός σωστά σκεπτόμε-
νου «ανθρώπου» είναι «πώς έχουν 
το θράσος οι κυβερνήσεις να τολ-
μούν να συζητούν την κλιματική 
αλλαγή όταν πραγματικά συμβαί-
νουν όχι μόνο αυτά αλλά και άλλα 
τραγικά»;

Η λεοπάρδαλη του χιονιού ζει 
στις ψηλές απομονωμένες πλαγιές 
των Ιμαλάϊων και σήμερα είναι από 
τα πιο απειλούμενα μεγάλα αιλου-
ροειδή του πλανήτη.

Το Νεπάλ είναι ένα από τα τελευ-
ταία της καταφύγια αλλά οι ντόπιες 

αρχές ετοιμάζονται να φτιάξουν 
αυτοκινητόδρομο που θα κόψει το 
σπίτι της στα δύο.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
θέλοντας να βοηθήσουν την επι-
βίωση αυτού του είδους, έχουν 
ξεκινήσει καμπάνια όπου καθένας 
μπορεί να δώσει χρήματα ώστε να 
αγοραστούν οι εκτάσεις που ζουν 
οι λεοπαρδάλεις και με αυτό τον 
τρόπο να τις προστατέψουν.

Το εύθραυστο αυτό ορεινό οικο-
σύστημα είναι μία από τις πιο πλού-
σιες σε βιοποικιλότητα περιοχές του 
Νεπάλ. Η λεοπάρδαλη του χιονιού 

και πολλά άλλα είδη, όπως κόκκινα 
πάντα, παγκολίνοι και εκατοντάδες 
είδη πεταλούδων, απειλούνται όχι 
μόνο από τη διάνοιξη του δρόμου, 
αλλά και από τις εξορύξεις,

Πρέπει να σημειωθεί ότι πλέ-
ον απομένουν λιγότερες από 7.000 
λεοπαρδάλεις του χιονιού κάτι που 
θεωρείται ως αποτέλεσμα της 6ης 
μαζικής εξαφάνισης των ειδών που 
προκαλεί ο άνθρωπος ανοίγοντας 
χιλιάδες νέους δρόμους και ορυ-
χεία που διαταράσσουν τα οικο-
συστήματα και αφήνουν αυτά τα 
απροστάτευτα είδη χωρίς σπίτι.

Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε;

Οι Ιάπωνες και οι …ελέφαντες
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Καταγγελίες  
για τη Δούρου

Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί και επαυξάνει 
τις καταγγελίες του κυρίου Σγουρού, 
περιφερειάρχη πριν την κυρία Δούρου. 
Το ΠΑΚΟΕ είχε υποβάλλει δύο προτά-
σεις για τον καθαρισμό του Σαραντα-
πόταμου – που ακόμα δυστυχώς δεν 
έχει γίνει-, και του Πεδίου του Άρεως.

Ακόμη περιμένουμε απάντηση για τις 
δύο αυτές δράσεις του ΠΑΚΟΕ.

Ώμος τα «δικά της παιδιά» τα «βόλευε» 
με τις απευθείας αναθέσεις και τα 20χίλια-
ρα που τους έδινε.

Για αυτά και πολλά άλλα οι κάτοικοι της 
Αττικής την έστειλαν σπίτι της.

Το ΠΑΚΟΕ εύχεται ο νέος περιφερει-
άρχης να μην ακολουθήσει την κακή και 
«κενή» πεπατημένη της Δούρου, όπως 
περιγράφεται παρακάτω.

Η απερχόμενη διοίκηση της Περιφέρει-
ας Αττικής πραγματοποίησε την 5ετία που 
πέρασε μέσω του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης συναυλίες, συμμετοχές σε δεκά-
δες συνέδρια και εκδηλώσεις, συμμετοχές 
σε τουριστικές και πάσης φύσεως εκθέ-
σεις, βραβεία, διαφημιστικές καταχωρή-
σεις και αμοιβές για μελέτες με δυσδιάκρι-
το αντικείμενο και πολλές άλλες δαπάνες 
που το κόστος τους αθροιστικά ξεπερνά 
τα 3εκ. ευρώ.

Κατά την τελευταία πενταετία η απερ-
χόμενη διοίκηση χρησιμοποίησε τους 
πόρους του Ταμείου για να πραγματοποι-
ήσει σειρά δαπανών που κάθε άλλο παρά 
αναπτυξιακό χαρακτήρα είχαν. Πρόκειται 
για δαπάνες που το ύψος τους δεν ξεπερ-
νά αυτοτελώς τα 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 
κάτι που σημαίνει ότι γίνονται όχι με δια-
γωνισμό αλλά με απευθείας ανάθεση.

Ο κ. Σγουρός αναφέρει: «Σε μια δύσκο-
λη συγκυρία για την ελληνική κοινωνία 
οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με φειδώ και κυρί-
ως με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απο-
δοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους 
ώστε να επιστρέφουν στην κοινωνία πολ-
λαπλασιαστικά. Το να ξοδεύονται χρήματα 
δεξιά και αριστερά ή για «δημόσιες σχέ-
σεις» δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή σε 
μια χώρα που πέρασε 10 χρόνια μνημονί-
ων και σκληρών οικονομικών πολιτικών 
και περικοπών».

Το ΠΑΚΟΕ το 2018 πραγ-
ματοποίησε έρευνα σε 
πενήντα οικότοπους της 

λίστας των 239. Από αυτούς 
οι 45 ήταν μη χωροθετημένοι 
ουσιαστικά (πινακίδες ορίων, 
μονοπάτια, πινακίδες προστα-
σίας κ.α. δεδομένα) γεμάτοι 
σκουπίδια και άναρχα δομη-
μένοι και εγκαταλελειμμένοι. 
Δεν γνωρίζουμε τα χρήματα 
που με διάφορα «δήθεν» προ-
γράμματα τα αρπακτικά των 
«δήθεν» ΜΚΟ προστατεύουν 
τους οικότοπους αυτούς αλλά 
και οι δήθεν φορείς διαχεί-
ρισης τους. Καιρός δεν είναι 
εκτός από την Ε.Ε. που βάζει 
πρόστιμα και μας οδηγεί στα 
Ευρωπαϊκά δικαστήρια, να 
ασχοληθεί με αυτά και η ανε-
ξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη.

Τους οικοτόπους θα έπρεπε να 
τους περιφρουρούμε για να έχου-
με κάτι …να δείξουμε στις επερχό-
μενες γενιές.

Η Ελλάδα θα «πληρώσει» τη 
χαρακτηριστική καθυστέρησή της 
σε ζητήματα επαρκούς προστασίας 

των φυσικών οικοτόπων και των 
ειδών με την παραπομπή της στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πιθα-
νόν νέα πρόστιμα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρέπεμψε τη χώρα μας 
με την αιτιολογία ότι «δεν προστα-
τεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα». 

Αν και η Ελλάδα έχει ορίσει 
ειδικές ζώνες διαχείρισης για την 
προστασία των φυσικών οικοτό-
πων και των ειδών που περιλαμ-
βάνονται στο δίκτυο Natura 2000, 
δεν έχει όμως καθορίσει τους ανα-
γκαίους στόχους διατήρησης και 
μέτρα που να ανταποκρίνονται 
στις οικολογικές απαιτήσεις των 
τύπων φυσικών οικοτόπων και των 
ειδών που ζουν σε όλους αυτούς 
τους τόπους. 

Οι στόχοι
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τα μέτρα και οι στόχοι 
που θα έπρεπε να έχουν καθορι-
στεί έχουν στόχο να διατηρήσουν 
ή να αποκαταστήσουν τα προστα-
τευόμενα είδη και τους οικοτόπους 
σε ικανοποιητική κατάσταση δια-
τήρησης. Τα κράτη - -μέλη προτεί-

νουν τόπους κοινοτικής σημασίας 
όπου απαντώνται οι τύποι φυσι-
κών οικοτόπων και οι οικότο-
ποι ειδών που παρατίθενται στην 
Οδηγία. Στη συνέχεια ο κατάλο-
γος των τόπων εγκρίνεται από την 
Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για 
την εδραίωση του πανευρωπαϊκού 
δικτύου προστατευόμενων φυσι-
κών περιοχών Natura 2000. Για 
την Ελλάδα η Επιτροπή ενέκρινε 
(19.07.2006) κατάλογο 239 τόπων.

Βάσει της διαδικασίας η χώρα 
μας είχε στη διάθεσή της έξι χρό-
νια για να καθορίσει τα απαραίτη-
τα μέτρα, αλλά η προθεσμία έληξε 
και δεν είχαν θεσπιστεί οι ανα-
γκαίοι στόχοι και τα μέτρα δια-
τήρησης. Από τότε είχε ζητηθεί 
επανειλημμένα από τη χώρα μας 
η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της χωρίς καμιά εξέλιξη όμως. 
Παρά τις επιστολές το 2015, το 
2016 και το Μάρτιο 2018 η Ελλά-
δα δεν γνωστοποίησε το χρονοδι-
άγραμμα για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας και έτσι αποφασίστη-
κε η παραπομπή της χώρας στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ευρωδικαστήριο…  
οικότοποι και …σκουπίδια
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Η παραπληροφό-
ρηση που την 
έχει νοιώσει στο 

«πετσί» του το ΠΑΚΟΕ 
σαράντα (40) χρόνια τώρα, 
αποτελεί ΑΠΕΙΛΗ για τις 
κοινωνίες που δυστυχώς 
τα παιδιά μας «ρουφάνε» 
σαν σφουγγάρια. Αυτή 
μας έχει φέρει δυστυχώς 
χρόνια πίσω και μας έχει 
ξεριζώσει από την ψυχή 
μας όλες τις «ηθικές αξί-
ες» που πίστευαν οι αρχαί-
οι μας πρόγονοι αλλά και 
όλοι όσοι αγωνίστηκαν 
ενάντια σε κάθε είδους 
στέρηση της Ελευθερίας 
μας. ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!!!

Λίγες μέρες πριν τις Ευρω-
εκλογές 2019, η Ακροδεξιά 
μπορεί να σαρώσει και να 
γεμίσει το Ευρωκοινοβού-
λιο με φασίστες, ρατσιστές 
και αρνητές της κλιματικής 
αλλαγής. Είναι σαν αυτά τα 
κόμματα να εμφανίστηκαν 
απ' το πουθενά, και τώρα οι 
δημοσκοπήσεις τους δίνουν 
προβάδισμα σε αρκετές Ευρω-
παϊκές χώρες! Ποιο είναι λοι-
πόν το μυστικό τους όπλο; 

 Λίγες μέρες πριν τις 
Ευρωεκλογές, και η Ευρώ-
πη πνίγεται στα fake news: 
ότι δήθεν η Παναγία των 
Παρισίων θα ξαναχτιστεί 
με μιναρέ ή ότι συμμορί-
ες προσφύγων επιτίθενται 
στην αστυνομία. Η κίνηση 
Avaaz επί μήνες διερευνά το 
τσουνάμι των fake news που 
κατακλύζει την Ευρώπη, και 
αποκάλυψε μια σοκαριστική 
αλήθεια: το υλικό που προω-
θούν τα δίκτυα παραπληρο-
φόρησης έχει ήδη εμφανιστεί 
σε ψηφοφόρους εκατοντάδες 
εκατομμύρια, ίσως και δισε-
κατομμύρια φορές!

Όπως φαίνεται απ' τις 
μελέτες, κανείς δεν μπορεί 
να γλιτώσει απ' αυτά τα τοξι-
κά ψέματα. Αλλά αν ξέρουμε 
τι να προσέχουμε, μπορούμε 
να προστατευτούμε.

1. Τροφοδοτεί το 
φόβο και εξαπλώνεται 
γρήγορα

Είναι στη φύση του 

ανθρώπου να συγκρατεί 
κυρίως τις αρνητικές πλη-
ροφορίες και όχι τόσο τις 
θετικές -- έτσι έχει μάθει να 
προστατεύεται απ' τις απει-
λές. Αυτοί που διακινούν την 
παραπληροφόρηση το γνω-
ρίζουν καλά αυτό και ποντά-
ρουν σε βαθιά συναισθήμα-
τά μας όπως ο φόβος και ο 
θυμός, για να μας κάνουν 
να κοινοποιούμε fake news 
στα κοινωνικά δίκτυα. Γι' 
αυτό οι ψεύτικες ειδήσεις 
εξαπλώνονται μέχρι και έξι 
φορές πιο γρήγορα από τις 
πραγματικές! 

2. Μέσα απ' 
τα κοινωνικά 
δίκτυα, φτάνει σε 
δισεκατομμύρια κόσμο

Όσο περισσότερο χρόνο 
ξοδεύουμε στα κοινωνικά 
δίκτυα, τόσο περισσότερα 
χρήματα κερδίζουν αυτές οι 
εταιρείες. Γνωρίζοντας ότι 
το ακραίο και σοκαριστικό 
περιεχόμενο μαγνητίζει την 
προσοχή μας, προγραμμα-
τίζουν τις ιστοσελίδες τους 
για να το προωθούν. Και 

καταλήγει να εμφανίζεται 
σε δισεκατομμύρια χρήστες. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι μεγαλύτε-
ρες εφημερίδες του κόσμου 
πωλούν μερικά εκατομμύρια 
αντίτυπα, ενώ οι ειδήσεις 
στο Facebook εμφανίζονται 
σε περισσότερους από ένα 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ χρή-
στες ημερησίως.

3. Είναι το όπλο τους 
εναντίον μας

Ηγέτες απολυταρχικών 
κυβερνήσεων, από την Τουρ-
κία και την Βραζιλία ως την 
Κίνα, χρησιμοποιούν την 
παραπληροφόρηση ως τη 
νεότερη εκδοχή της παλιάς 
γνωστής πολιτικής του «διαί-
ρει και βασίλευε». Αλλά η 
Ρωσία ξεχωρίζει -- διαθέτει 
τεράστια «εργοστάσια τρολ», 
όπου ορδές ανθρώπων στρα-
τολογούνται για να δημιουρ-
γήσουν εκατομμύρια ψεύτι-
κους λογαριασμούς, με σκοπό 
τη διάδοση fake news. Και 
το κρατικό κανάλι ρωσικής 
προπαγάνδας RT είναι ένα 
απ' τα πιο δημοφιλή κανά-

λια ειδήσεων στο YouTube, 
με περίπου 2 δισεκατομμύ-
ρια προβολές!

4 Σκοτώνει ανθρώπους 
και δηλητηριάζει  
τη δημοκρατία.

Η παραπληροφόρηση 
έχει πυροδοτήσει τη βία 
στην Ινδία, τη Βραζιλία και 
την Ελλάδα, αλλά και την 
μακάβρια εθνοκάθαρση στην 
Μιανμάρ. Επίσης δηλητηρι-
άζει την πολιτική: Τα fake 
news υποκίνησαν φαινό-
μενα όπως Brexit, Μπολ-
σονάρο και Τραμπ. Και μας 
κάνουν να μην εμπιστευό-
μαστε τους δημοκρατικούς 
θεσμούς, τον Τύπο και τους 
πολιτικούς στο σύνολό τους, 
δημιουργώντας έτσι εύφο-
ρο έδαφος για να ανέβουν 
στην εξουσία ακραία στοι-
χεία. Λόγω της παραπλη-
ροφόρησης, τα κοινωνικά 
δίκτυα θεωρούνται πλέον 
απειλή για τη δημοκρατία.

5. Κανείς δε γλιτώνει
Είμαστε στο στόχαστρο, 

ανεξαρτήτως των πολιτικών 

μας πεποιθήσεων, ως μέρος 
μιας στρατηγικής που απο-
σκοπεί στην πόλωση και τη 
διάβρωση των κοινωνιών 
μας. Στις ΗΠΑ, ο ρωσικός 
στρατός των τρολ δημιούρ-
γησε μια ψεύτικη σελίδα για 
το αμερικανικό κίνημα Black 
Lives Matter, η οποία συγκέ-
ντρωσε περισσότερους fans 
απ' την αληθινή! Μπορεί να 
σκέφτεσαι «εγώ όμως δεν την 
πατάω». Και όμως! Σύμφωνα 
με μελέτες, ακόμη και οι πιο 
μορφωμένοι άνθρωποι τεί-
νουν να πιστεύουν τις ψεύ-
τικες ειδήσεις, ενώ οι άνω 
των 65 ετών είναι πολύ πιο 
πιθανό να τις διαδώσουν

5 τρόποι να 
προστατευτούμε 
απ' την 
παραπληροφόρηση

1. Αν δεις κάτι, 
κατάγγειλέ το! 

Μην πιστεύεις ό,τι δια-
βάζεις στο διαδίκτυο. Βρή-
κες μια τυχαία ανάρτηση 
στο Facebook με σοκαριστι-

Πέντε (5) βασικοί κανόνες  
για την παραπληροφόρηση
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κές πληροφορίες για έναν 
υποψήφιο; Μη βιαστείς να 
πιστέψεις όσα λέει! Τσέκαρε 
ότι προέρχονται από αξιόπι-
στες πηγές και αν νομίζεις 
ότι πρόκειται για παραπλη-
ροφόρηση, κατάγγειλέ το στα 
κοινωνικά δίκτυα.

2. Διάβαζε έγκυρα 
μέσα ενημέρωσης

Οι κανονισμοί και ο κώδι-
κας δεοντολογίας που ισχύ-
ουν για τις μεγάλες εφημερί-
δες, τις καθιστούν πολύ πιο 
αξιόπιστο μέσο από έναν 
τυχαίο τύπο που ποστάρει 
κάτι στο διαδίκτυο. Καμία 
εφημερίδα δεν είναι τέλεια, 
αλλά τουλάχιστον διασταυ-
ρώνουν τις πληροφορίες που 
δημοσιεύουν και φέρουν 
ευθύνη! Η συνδρομή σε μια 
σοβαρή εφημερίδα με ποι-
οτική δημοσιογραφία είναι 
μία απ' τις σημαντικότερες 
πολιτικές δράσεις της επο-
χής μας

3. Πάρε μέρος στην 
εκστρατεία για να 
καθαρίσουμε τα 
κοινωνικά δίκτυα απ' 
τα fake news.

Το Avaaz έχει ένα απλό 
και αποτελεσματικό σχέδιο 
για να πιέσει τα κοινωνικά 
δίκτυα να βάλουν φρένο στην 
επιδημία της παραπληρο-
φόρησης: να εμφανίζονται 
διορθώσεις σε κάθε χρήστη 
που εκτίθεται σε fake news.

4. Μην εγκαταλείπεις  
τη δημοκρατία!

Ο στόχος των τρολ είναι 
να δημιουργήσουν ένα κλίμα 
δυσπιστίας, για να απομα-
κρύνουν τους απλούς πολί-
τες απ' τη δημοκρατία. Όταν 
συμβαίνει αυτό, οι φανατι-
κοί εξτρεμιστές κυριαρχούν. 
Πρέπει να συνεχίσουμε να 
δίνουμε το παρόν και να 
ψηφίζουμε, κινητοποιώντας 
τους φίλους και τους συγ-
γενείς μας να κάνουν το 
ίδιο -- και στη συνέχεια να 
κρατάμε υπόλογους όσους 
εκλέγουμε.

5. Έχε ελπίδα  
στην ανθρωπότητα

Η παραπληροφόρηση 
τροφοδοτεί τους βαθύτε-
ρους φόβους μας, ευνοεί τη 
φυσική μας τάση προς την 
αρνητικότητα και φέρνει 
στην επιφάνεια την οργή και 

τον κυνισμό που κρύβουμε 
μέσα μας. Αλλά αν μάθου-
με να συζητάμε με όσους 
δεν σκέφτονται όπως εμείς, 
με επιχειρήματα, ενσυναί-
σθηση, προσοχή και σοφία, 
μπορούμε να παραμερίσου-
με τις διαφορές μας. Έχου-
με περισσότερα κοινά από 
αυτά που οι φόβοι μας, μας 
κάνουν να πιστεύουμε.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται 
στην πιο πετυχημένη φάση 
της σε πολλά επίπεδα: απ' 
τα ανθρώπινα δικαιώματα 
μέχρι τη δημοκρατία. Είμα-
στε σε καλό δρόμο για να 
εξαλείψουμε την παγκόσμια 
φτώχεια μέσα στη γενιά μας, 
και πολύ κοντά στην επίτευ-
ξη οικουμενικής παιδείας. 
Είναι σαφές ότι είμαστε σε 
αυτό σημείο της ιστορίας 
ακριβώς επειδή η δημοκρα-
τία, η σωστή δημοσιογραφία, 
υπεύθυνοι πολιτικοί ηγέτες 
και οι συμπολίτες μας, μας 
έφεραν ως εδώ. 

Αλλά οι δυνάμεις που 
σπέρνουν την παραπληρο-
φόρηση είναι ισχυρές και 
απειλούν να μας γυρίζουν 
πίσω. Θέλουν να σκίσουν 
τις διεθνείς συμφωνίες για 
το κλίμα, να θαλασσοπνί-
ξουν τους πρόσφυγες και να 
δώσουν το τελειωτικό χτύ-
πημα στο περιβάλλον. 

Εθνικιστές σε όλο τον 
κόσμο αρπάζουν την εξου-
σία με ψέματα. Επειδή γνω-
ρίζουν ότι η πλειοψηφία 
δεν συμφωνεί μαζί τους, 
χρησιμοποιούν εξελιγμένα 
δίκτυα παραπληροφόρησης 
στο ίντερνετ για να πορώ-
σουν τη βάση τους και ταυ-
τόχρονα να αποθαρρύνουν 
τον πιο προοδευτικό κόσμο 
απ' το να ψηφίσει. Γι' αυτό 
κι ο μεγαλύτερος φόβος τους 
είναι η υψηλή προσέλευση! 
Τώρα έχουν βάλει στο μάτι 
τον τελευταίο φάρο ελπίδας 
-- την Ευρώπη. Είτε ζούμε 
στη Ευρώπη είτε όχι, έχου-
με βιώσει την αξία της: Απ' 
την υπεράσπιση των δικαιω-
μάτων των γυναικών, μέχρι 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος, η ΕΕ είναι μια στα-
θερή δύναμη προόδου για 
τον κόσμο μας. Αν υποκύ-
ψει στο μίσος, ο αγώνας για 
ένα καλύτερο μέλλον θα γίνει 
πολύ, πολύ πιο δύσκολος.

Παρακάτω ακολουθούν 
τρία πραγματικά παρα-
δείγματα παραπληροφό-

ρησης.
• Όταν η παραπληροφό-

ρηση χρησιμοποιείται για 
να τροφοδοτήσει μια γενο-
κτονία

Ο στρατός της Μιανμάρ 
χρησιμοποίησε το Facebook 
για να διαδώσει ψέματα 
μίσους ενάντια της μειονό-
τητας των Ροχίνγκια. Ψεύτι-
κες κατηγορίες για δολοφο-
νίες και κανιβαλισμό έγιναν 
viral και χρησιμοποιήθη-
καν από την κυβέρνηση για 
να δικαιολογήσει την εθνο-
κάθαρση. Τα στρατεύματα 
έσφαξαν χιλιάδες οικογέ-
νειες Ροχίνγκια δολοφονή-
θηκαν, βίασαν τις γυναίκες 
και πυρπόλησαν ολόκληρα 
χωριά. Ο ΟΗΕ το χαρακτή-
ρισε γενοκτονία.

• Όταν ψεύτικες ειδήσεις 
χρησιμοποιούνται ενάντια 
ολόκληρων ομάδων, όπως 
οι πρόσφυγες

Σχεδόν 10 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι είδαν αυτό 
το βίντεο που δείχνει πρό-
σφυγες να λεηλατούν ένα 
περιπολικό. Είναι εντελώς 
ψεύτικο – η σκηνή είναι από 
μια ταινία, και αυτό αποκα-
λύφθηκε πριν από χρόνια! 
Αυτό όμως δεν εμπόδισε 
τις ακροδεξιές ομάδες στην 
Ιταλία και σε όλη την Ευρώ-
πη να το διαδώσουν ξανά, 
ακόμα και πριν λίγες εβδο-
μάδες. Και το Facebook δεν 
έκανε τίποτα, την ώρα που 
το βίντεο έκανε το γύρο του 
διαδικτύου, προκαλώντας 
καχυποψία, εχθρότητα και 
μίσος απέναντι στους πρό-
σφυγες. 

• Όταν η παραπληροφό-
ρηση χρησιμοποιείται για 
να πολώσει και να προκα-
λέσει οργή

Στη Γαλλία, χρήστες του 
Facebook κοινοποίησαν 
πάνω από 251.000 φορές 
μια επικριτική επιστολή 
του Γάλλου ηθοποιού Ζεράρ 
Λανβάν προς τον πρόεδρο 
Μακρόν και την κυβέρνησή 
του. Ήταν τελείως ψεύτικη, 
με τον ίδιο τον ηθοποιό να 
ισχυρίζεται ότι χρησιμοποί-
ησαν παράνομα το όνομά 
του. Αυτό είναι ένα κλασι-
κό παράδειγμα για το πώς 
η παραπληροφόρηση χρη-
σιμοποιείται για να δημι-
ουργήσει δυσπιστία προς 
μια κυβέρνηση, και γι' αυτό 
είναι και τόσο μεγάλη απει-
λή για τη δημοκρατία.

Και η επέκταση του 
ΧΥΤΑ Φυλής έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανάθε-
ση στους «σκουπιδάρ-
χες» που αλωνίζουν χρό-
νια τώρα στο αλώνι που 
λέγεται «χρυσός τα σκου-
πίδια» επειδή η τιμή 
είναι με τον τόνο και 
όσα περισσότερα σκου-
πίδια τόσο…αυξάνει ο 
θησαυρός. Τα παρακά-
τω το αποδεικνύουν!!

Ο σύλλογος εργαζομέ-
νων του Ειδικού Διαβαθ-
μιδικού Συνδέσμου Νομού 
Αττικής (ΕΔΣΝΑ) καταγγέ-
λει τη Ρένα Δούρου για ηθε-
λημένη καθυστέρηση στη 
χωροθέτηση νέων χώρων 
διαχείρισης απορριμμά-
των με αποτέλεσμα η επέ-
κταση του ΧΥΤΑ Φυλής να 
αποτελεί τη μόνη δυνατή 
λύση. Επίσης τονίζει ότι σε 
συνάντηση με το διοικητι-
κό συμβούλιο των εργαζο-
μένων είχε δεσμευθεί ότι 
έως τα μέσα Ιουνίου 2018 
θα είχε ανακοινώσει τις 
χωροθετήσεις στο πλαίσιο 
του Περιφερειακού Σχεδια-
σμού για τα Απορρίμματα 
(ΠΕΣΔΑ). 

Η κ. Δούρου πετάει το 

μπαλάκι των αποφάσεων 
στη νέα διοίκηση της περι-
φέρειας η οποία θα αναλά-
βει τα ηνία της Περιφέρειας 
από τον ερχόμενο Σεπτέμ-
βριο. Παρά τις επανειλημ-
μένες οχλήσεις και ανακοι-
νώσεις από την πλευρά της 
ΠΟΕ ΟΤΑ και των εργαζο-
μένων του ΕΔΣΝΑ για τον 
κορεσμό του ΧΥΤΑ Φυλής 
και την ανάγκη εξεύρεσης 
άμεσης εναλλακτικής λύσης 
η κ. Δούρου «προτίμησε να 
σφυρίζει αδιάφορα υποσχό-
μενη χωροθετήσεις». 

Έτσι, αποδίδουν στην 
περιφερειάρχη όχι άγνοια 
ή αδιαφορία, αλλά πρό-
θεση, καθώς επέλεξε να 
μη λαμβάνει αποφάσεις 
ούτος ώστε να φτάσουν τα 
πράγματα στο απροχώρη-
το και να προκύψει η επέ-
κταση του ΧΥΤΑ Φυλής 
ως μόνη λύση στο αδιέξο-
δο που έχει δημιουργηθεί. 
Αν και είχε κάνει σημαία 
της κατά τον προεκλογι-
κό αγώνα το κλείσιμο του 
ΧΥΤΑ Φυλής σήμερα λέει 
ότι υπάρχουν δυνατότητες 
με επεμβάσεις εντός του 
ΧΥΤΑ για παράταση της 
διάρκειας ζωής του

Συνεχώς …κατηγορείται  
η τέως
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Το ΠΑΚΟΕ σε συνερ-
γασία με το Avaaz 
βοήθησε σημαντι-

κά στην ήττα αυτή.
Λίγο πριν τις πρόσφατες 

ευρωεκλογές η Ευρώπη πνι-
γόταν στα fake news και τη 
ρητορική μίσους. Έμοιαζε ότι 
μετά τον Τραμπ, το Brexit και 
τον Μπολσονάριο είχε έρθει η 
σειρά της Ευρώπης να κάνει 
ακροδεξιά στροφή.

Το κίνημα Avaaz προσπα-
θώντας να καταπολεμήσει 
αυτή την απειλή, ξεσκέπασε 
και έκλεισε τα μεγαλύτερα 
κυκλώματα παραπληροφό-
ρησης των οποίων το περι-
εχόμενο είχε προβληθεί στα 
κοινωνικά δίκτυα 3 δισεκα-
τομμύρια φορές μέσα σε ένα 
χρόνο (που αντιστοιχεί σε 20 
προβολές για κάθε Ευρωπαίο 
ψηφοφόρο).

Επίσης προέβαλε σποτάκια 
προκειμένου να κινητοποιήσει 
τους Ευρωπαίους πολίτες να 
πάνε να ψηφίσουν (100 εκατ. 
φορές σε λίγες μόνο μέρες πριν 
τις εκλογές). Στόχος ήτανε το 
υψηλό ποσοστό προσέλευσης 
στις εκλογές, καθώς είναι γνω-
στό το ότι τα ακροδεξιά κόμ-
ματα ποντάρουν στη χαμηλή 
προσέλευση των ψηφοφόρων 
για να περάσουν από το περι-
θώριο στην εξουσία.

Αποτέλεσμα αυτής της 
κινητοποίησης ήταν το μεγα-
λύτερο ποσοστό προσέλευσης 
στις κάλπες των τελευταίων 25 
χρόνων και έτσι το «τσουνάμι» 
της ακροδεξιάς έσκασε τελι-
κά σαν κυματάκι. Εντός της 
νέας Ευρωβουλής οι σοσιαλ-
δημοκράτες και οι κεντροδε-
ξιοί παρέμειναν τα ισχυρότε-
ρα κόμματα, ενώ οι Πράσινοι 

υπέρμαχοι του κλίματος και 
οι Φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές 
αύξησαν σε σημαντικό βαθμό 
τα ποσοστά τους κρατώντας 
με αυτό τον τρόπο την ισορ-
ροπία των δυναμεων.

Η νίκη του κινήματος ένα-
ντι στην παραπληροφόρηση 
έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον 
κόσμο. Η καμπάνια του Avaaz 
εκτεινόταν από την Ισπανία 
μέχρι τη Silikon Valley και 
χρηματοδοτήθηκε από μικρο-
δωρεές 80.000 μελών και στη-
ρίχτηκε από 80.000 εθελοντές 
και 3 εκατ. μέλη.

Η ακροδεξιά έχει ως όπλο 
την παραπληροφόρηση που 
θεωρείται δολοφόνος της 
δημοκρατίας. Κάθε της πρό-
σφατη νίκη ανά τον κόσμο 
στηρίχτηκε στη διάδοση fake 
news μέσω κοινωνικών δικτύ-
ων. Η Ευρώπη ήταν η τελευ-
ταία μεγάλη δύναμη που δεν 
είχε πέσει ακόμη στα νύχια 
τους. Αν την έπαιρναν, το μέλ-
λον θα ήταν σκοτεινό για τη 
δημοκρατία.

Έτσι, συγκροτήθηκε μια 
ομάδα από έμπειρα «»χόμπιτ» 
για να καταπολεμήσουν τα 
ακροδεξιά τρολ – ξεσκεπά-
ζοντας και κλείνοντας ένα 
– ένα τα κυκλώματα παρα-
πληροφόρησης που έσπερ-
ναν τοξικά ψέματα σε όλη την 
Ευρώπη. Καταγγέλθηκαν 700 
σελίδες στο facebook και απο-
καλύφθηκε η λειτουργία των 
κυκλωμάτων των τρολ χρη-
σιμοποιώντας ψεύτικα προ-
φίλ για να παραπλανήσουν 
τους ψηφοφόρους. Με αυτό 
τον τρόπο το facebook ανα-
γκάστηκε να κλείσει σελίδες 
που είχαν συγκεντρώσει 3 δις. 
προβολές μέσα σε ένα χρόνο.

Οι αποκαλύψεις του κινή-
ματος δημοσιεύθηκαν σε όλο 
τον κόσμο σε πρωτοσέλιδα 
(New York Times, Guardian, 
Le Monde, der Spiegel, El 
Mundo) προειδοποιώντας εκα-
τομμύρια ευρωπαίων για την 
απειλή της παραπληροφόρη-
σης ενόψει των ευρωεκλογών.

Προκειμένου να αποφευ-

χθεί η χαμηλή προσέλευση 
των ψηφοφόρων στις κάλ-
πες ξεκίνησε η προεκλογική 
καμπάνια με τίτλο «Ψηφίστε 
για να σώσουμε την Ευρώπη» 
Συγχρόνως το κίνημα επικοι-
νώνησε με μεγάλους οργανι-
σμούς όπως το Spotify για να 
παροτρύνουν τους χρήστες 
τους να ψηφίσουν. Ο γενικός 
διευθυντής επικοινωνίας του 
Ευρωκοινοβουλίου λέει χαρα-
κτηριστικά: «το Avaaz ήταν 
κινητήριος δύναμη στην προ-
σπάθεια του Ευρωκοινοβολίου 
να κινητοποιήσει τους πολί-
τες να ψηφίσουν στις εκλογές 
του 2019. Μαζί καταφέρα-
με να αυξήσουμε τον αριθμό 
των πολιτών που ψήφισαν για 
πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει 
δημοκρατία».

Κατόπιν αυτών μπορούμε 
να πούμε ότι η Ευρώπη είναι 
ασφαλής. Η ακροδεξιά ανέ-
βηκε λίγο, αλλά είναι ακόμη 
στο περιθώριο χωρίς πραγ-
ματική εξουσία. Η Ευρώπη 
όχι μόνο δε διασπάται, αλλά 

θα είναι πιο δυνατή και ενω-
μένη για τα επόμενα 5 χρό-
νια. Κάτι που είναι καλό για 
την ανθρωπότητα, το περι-
βάλλον, τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και την καταπολέμη-
ση των fake news.

Παρακάτω φαίνεται πόσοι 
άνθρωποι έπεσαν θύματα στα 
δίκτυα παραπληροφόρησης 
και το κίνημα πέτυχε:

• Γαλλία: βρέθηκε παρα-
πληροφόρηση στο facebook 
σχετικά με τα Κίτρινα Γιλέκα 
που είχε προβληθεί 100 εκατ. 
φορές. Το facebook έκλεισε μία 
τεράστια εθνικιστική σελίδα 
και υποβάθμισε άλλες δύο που 
διέδιδαν fake news.

• Ισπανία: λίγες μέρες 
πριν τις εθνικές εκλογές, το 
facebook έκλεισε σελίδες που 
είχαν 1,6 δις. προβολές σε 
ένα χρόνο,

• Ιταλία: το facebook έκλει-
σε σελίδες με 4 εκατ. ακόλου-
θους και 900 εκατ. προβολές 
το χρόνο

• Γερμανία: ψεύτικοι λογα-
ριασμοί και σελίδες διέδιδαν 
παραπληροφόρηση για να 
ενισχύσουν το νεοναζιστι-
κό κόμμα AfD. To facebook 
τα έκλεισε – είχαν 100 εκατ. 
προβολές το χρόνο

• Πολωνία: πολύ καλά 
οργανωμένο κύκλωμα που 
διέδιδε ρατσιστικό υλικό και 
fake news. Το facebook έκλει-
σε τις σελίδες που είχαν 1,9 
εκατ. ακόλουθους και 200 εκατ. 
προβολές το χρόνο

• Βρετανία: το facebook 
διέγραψε αναρτήσεις που είχαν 
προβληθεί 100 εκατ. φορές σε 
ένα χρόνο οι οποίες προωθού-
σαν νεοναζί τύπους όπως ο 
Τόμι Ρόμπινσον

Μεγάλη Νίκη… η ήττα της ακροδεξιάς

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην 
ουρά στον παγκόσμιο χάρτη αντα-
γωνιστικότητας καθώς καταλαμβά-
νει τη 58η θέση σε σύνολο 63 θέσεων. 
Κατά τα έτη 2017 και 2018 βρισκό-
ταν στη 57η θέση , ενώ το 2015 στη 
50η θέση και το 2016 στην 56η. Η 
Κροατία είναι η μοναδική χώρα της 
Ευρώπης που έχει χειρότερη επίδο-
ση από την Ελλάδα καθώς είναι 60η, 
ενώ χώρες όπως η Βουλγαρία και η 

Ρουμανία βρίσκονται στην 48η και 
49η θέση αντίστοιχα.

Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται 
η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και οι 
ΗΠΑ. Για τη δημιουργία της κατάτα-
ξης αυτής, λαμβάνονται υπόψη στα-
τιστικά όπως η ανεργία, το ΑΕΠ, οι 
δημόσιες δαπάνες για την υγεία και 
την εκπαίδευση, η κοινωνική συνο-
χή και η διαφθορά. Οι δείκτες αυτοί 
αρθρώνονται γύρω από τέσερεις βασι-

κούς άξονες: οικονομικές επιδόσεις, 
υποδομές, αποδοτικότητα της κυβέρ-
νησης και επιχειρηματική απόδοση.

 Η Ελλάδα εμφανίζει τις καλύτερες 
επιδόσεις , σε σχέση με τις υπόλοι-
πες στον τομέα των υποδομών. Στις 
βασικές υποδομές βρίσκεται στην 
54η θέση, στις τεχνολογικές υποδο-
μές την 48η, στις επιστημονικές υπο-
δομές την 41η, την 34η όσο αφορά 
το περιβάλλον της υγείας και την 45η 

στις υποδομές εκπαίδευσης.
Η Ευρώπη έχει σημαντική εκπρο-

σώπηση στις δέκα πρώτες θέσεις της 
λίστας, καθώς η Ελβετία είναι στην 4η 
θέση, η Ολλανδία στην 6η, η Ιρλαν-
δία στην 7η, η Δανία στην 8η και η 
Σουηδία στην 9η.

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 
Βενεζουέλα, ελαφρώς καλύτερη θέση 
έχει η Μογγολία και η Αργεντινή είναι 
τρίτη από το τέλος.

Ουραγός στην ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα
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Και μετά συζητά-
με, διαβάζουμε 
και γράφουμε 

χιλιάδες σελίδες για 
την κλιματική αλλα-
γή. Το έλλειμα του CO2 
από τα παρακάτω φτά-
νει να δημιουργήσει κλι-
ματικές και ανώμαλες 
αλλαγές σχεδόν στο ½ 
του νότιου Ημισφαιρίου. 
Αλλά η Νότια Αμερική και 
ιδιαίτερα η Βραζιλία με 
τον φασίστα πρόεδρό της 
μπορεί να καταστρέψει 
ανεπιστρεπτί τον πλανή-
τη, όπως με τον λιγνίτη 
ο…Τσίπρας την Ελλάδα.

Μισό δισεκατομ-
μύριο δέντρα κόπηκαν 
στον Αμαζόνιο μέσα σε 
ένα χρόνο, έκταση που 
αντιστοιχεί σε 500.000 
γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι 
εκμεταλλευτές του δάσους 
εισβάλλουν με όπλα σε 
προστατευόμενες ζώνες 
και δολοφονούν τους ιθα-
γενείς ηγέτες που αντι-
στέκονται. 

Επίσης έχουν λάβει 
χώρα πτήσεις αεροπλά-
νων που καταρρίπτουν 
βενζίνη με σκοπό να 
κάψουν το δάσος. Και 
αυτά συμβαίνουν τη στιγ-
μή που ο νέος πρόεδρος 
της Βραζιλίας ξεγύμνωσε 

τον Αμαζόνιο από όποια 
προστατευτικά μέτρα του 
είχαν απομείνει.

Ευτυχώς που κάποιοι 
Βραζιλιάνοι βουλευτές 
εξετάζουν νέα ισχυρά 
μέτρα για την προστασία 
του πολύτιμου δάσους. 
Συγχρόνως, οι ομάδες 
ιθαγενών που αγωνίζο-
νται να σώσουν το σπίτι 
τους ζητάνε παγκόσμια 
στήριξη.

Ο πρόεδρος της Βρα-
ζιλίας έκοψε τα κονδύλια 
για τα προγράμματα προ-
στασίας του δάσους και 
απείλησε να διώξει ολό-
κληρες κοινότητες ιθαγε-
νών από τα πατρογονικά 
τους εδάφη. Σε περίπτω-
ση που χαθεί το δάσος 
θα υπάρχουν αρνητικές 
συνέπειες στο παγκόσμιο 
πρόβλημα της κλιματικής 
αλλαγής καθώς ο Αμαζό-

νιος εισπνέει και αποθη-
κεύει τεράστιες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα.

Για το λόγο αυτό Βρα-
ζιλιάνοι βουλευτές ετοι-
μάζονται να προτείνουν 
μέτρα που θα μπορού-
σαν να εκμηδενίσουν 
την παράνομη αποψίλω-
ση και ιθαγενείς ηγέτες 
καλούν τον κόσμο να στη-
ρίξει τον αγώνα για την 
προστασία του δάσους.

Στηριζουμε με 
πάθος τη Νεμόντε!

Και βέβαια την υποστηρίζουμε, όχι 
μόνο αυτή αλλά και όλους τους ακτι-
βιστές που αγνοώντας πολλές φορές 
τον κίνδυνο, μπαίνουν μπροστά και 
…αποτελεσματικά πολλές φορές. 

Η κυβέρνηση του Εκουαδόρ σκοπεύ-
ει να ξεπουλήσει εκατομμύρια στρέμμα-
τα παρθένου δάσους σε εταιρείες πετρε-
λαίου. Υπάρχει όμως μία νέα μητέρα από 
τη φυλή Χουαοράνι που είναι πιθανό να 
γίνει το κλειδί για τη σωτηρία του Αμα-
ζονίου, καθώς καθοδηγεί το λαό της έξω 
από το δάσος προκειμένου να αγωνιστούν 
για τα πατρογονικά τους εδάφη.

Η Νεμόντε κέρδισε πριν λίγο καιρό 
μία δίκη ενάντια στην κυβέρνηση και 
κατά του ξεπουλήματος της πατρίδας της 
και ήταν ορόσημο για όλους τους αγωνι-
στές του Αμαζονίου. Η κυβέρνηση όμως 
θα προχωρήσει σε έφεση και για αυτό η 
Νεμόντε ζητάει την οικονομική ενίσχυ-
ση από το διαδικτυακό κοινό προκειμέ-
νου να βρει τους καλύτερους δικηγόρους, 
να φέρει φυλές από το δάσος να καταθέ-
σουν στο δικαστήριο και να βοηθήσει και 
άλλες ιθαγενείς κοινότητες να προστατέ-
ψουν το δάσος. 

Ο Αμαζόνιος είναι μείζονος σημασί-
ας δάσος, γιατί παράγει το 20% του οξυ-
γόνου και απορροφάει και αποθηκεύει 
διοξείδιο του άνθρακα όπως κανένα άλλο 
μέρος στη Γη, αλλά και γιατί φιλοξενεί το 
10% των ειδών του πλανήτη.

Το σύνταγμα του Εκουαδόρ και η διε-
θνής νομοθεσία προβλέπουν ότι οι αυτό-
χθονες λαοί έχουν δικαίωμα λόγου πριν 
πουληθεί οποιαδήποτε γη τους, αλλά στην 
πράξη αυτά τα δικαιώματα καταπατού-
νται. Ο δικαστικός αγώνας των Χουαο-
ράνι είναι πιθανό να είναι το κλειδί για 
τη σωτηρία του Αμαζονίου.

Καραφλός ο …Αμαζόνιος
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Το ΠΑΚΟΕ με την ευκαιρία της 
παρακάτω είδησης θέλει να επι-
σημάνει ότι στο «Θριάσειο Πεδίο» 
τέτοια εργοστάσια «τοξικοί τάφοι» 
υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) 
και κανείς δεν κάνει τίποτα. 

Επίσης η χωματερή της Φυλής 
πραγματικά είναι ένας υγρός τάφος. 
Για αυτό χρειάζεται προσοχή και οι 
δημοσιογράφοι καλό θα είναι να συν-
δυάζουν τις ξένες «ειδήσεις» με τα 
ελληνικά δεδομένα.

Η πρόεδρος του ρωσικού οργα-
νισμού εποπτείας φυσικών πόρων 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για εργοστάσιο στο οποίο κυριαρχεί 
η αδιαφορία των υπεύθυνων και βρί-
σκεται στην περιοχή του Ιρκούτσκ. 
Η πρόεδρος αναφέρει ότι πρόκειται 
για μία περιοχή οικολογικής κατα-
στροφής και οι δράσεις που πρέπει 
να γίνουν πρέπει να είναι άμεσες 
αλλιώς θα έχουμε ένα οικολογικό 
Τσερνόμπιλ. Στο χώρο του εργοστα-

σίου βρίσκονται υπολείμματα που 
περιέχουν υδράργυρο, δεξαμενές 
που είναι γεμάτες με επικίνδυνες 
χημικές ουσίες και απόβλητα πετρε-
λαίου. Τονίζει επίσης ότι το εν λόγω 

εργοστάσιο είναι το πλέον ζωντανό 
παράδειγμα ανεύθυνης συμπεριφο-
ράς των ιδιοκτητών του οι οποίοι το 
εγκατέλειψαν αφού πρώτα το εκμε-
ταλλεύτηκαν μέχρις εσχάτων.

Σε σύσκεψη του Διοι-
κητικού Συμβουλί-
ου της Κεντρικής 

Ανθαγοράς Αθηνών, που 
ακολούθησε την εθιμοτυ-
πική-ουσιαστική ενημέ-
ρωση του Περιφερειάρχη 
& υποψηφίου Δημάρχου 
Αθηναίων, κου Κ. Μπακο-
γιάννη, καθώς και άλλων 
πολιτειακών παραγόντων 
- στα stands της Κεντρικής 
Ανθαγοράς Αθηνών την 
1η Μαΐου 2019, καταγρά-
φηκαν πολλές και ενδια-
φέρουσες προτάσεις για 
το αναπτυξιακό πρόγραμ-
μα και τον εκσυγχρονισμό 
της σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων, καθώς 
και τον μηχανοργανωτι-
κό, ηλεκτρονικό και διοι-
κητικό εκσυγχρονισμό 
του Αγροτικού Ανθοπα-
ραγωγικού Συνεταιρισμού 
Αθηνών. 

Οι προτάσεις της 
μόνης κεντρικής πανελ-
λήνιας αγοράς δρεπτών & 
πρασινάδων στην Αθήνα, 
που λειτουργεί εδώ και 
57 χρόνια, στην περιο-
χή Προμπονά, συμβάλ-

λουν στην αναβάθμισή 
της αλλά εξασφαλίζουν και 
την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των Αθηναί-
ων, με δράσεις και εκδη-
λώσεις «εργαλεία» για τον 
τουρισμό και τον πολιτι-
σμό, όπως το «Ανθοχαλί» 
στην Πλατεία Συντάγμα-

τος την άνοιξη, ανθοσυν-
θέσεις στο Πεδίο Άρε-
ως και στις γειτονιές της 
Αθήνας σε συνεργασία 
με τους ανθοπώλες, κ.ά.

Επίσης, σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της Ανθαγο-
ράς κο Αθανάσιο Κελμά-
γερ, παρεμβάσεις στο ιδι-

όκτητο οικόπεδο 4.300 τμ 
με δημιουργία υπογείου 
χώρου στάθμευσης και 
της επισκέψιμης χαμη-
λής ταράτσας-ανθόκηπου, 
μπορούν να αποτελέσουν 
πόλο έλξης για οργανω-
μένες επισκέψεις μαθη-
τών αλλά και τουριστών. 

Θα διακόψει  
τις εκπομπές 
άνθρακα  
η Βρετανία

Η Μεγάλη Βρετανία έγινε η πρώ-
τη μεγάλη βιομηχανική χώρα που 
δεσμεύεται να διακόψει εντελώς 
τις εκπομπές άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα έως το 2050. Η δέσμευση 
αυτή , αν και φιλόδοξη, απέχει πολύ 
από τη ριζική τομή που απαιτείται, 
προκειμένου να αποτραπούν οι 
χειρότεροι κίνδυνοι από την 
κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
οι μεγαλύτερες αλλαγές πρέπει να 
λάβουν χώρα εντός της προσεχούς 
δεκαετίας, ώστε να μην ξεπεραστεί 
το όριο πέρα από το οποίο ξεκινούν 
αυτοτροφοδοτούμενοι κύκλοι υπερ-
θέρμανσης – τήξης των πάγων – 
νέας υπερθέρμανσης. Το πρόγραμμα 
δεν προβλέπει την πλήρη διακοπή 
εκπομπών άνθρακα από τη Βρετα-
νία, αλλά τη μείωση τους με παράλ-
ληλη εξαγορά δικαιωμάτων ρύπαν-
σης από φτωχότερες χώρες.

Η Βρετανίδα πρωθυπουρ-
γός δήλωσε πρόσφατα: «αυτή η 
χώρα βρέθηκε στην πρωτοπορία 
της καινοτομίας στη βιομηχανική 
επανάσταση. Τώρα πρέπει να είμαστε 
πρώτοι στο δρόμο της καθαρότερης, 
πιο πράσινης ανάπτυξης. 

Δεν έχουμε την επιλογή της 
αδράνειας. Οι μηδενικές καθαρές 
εκπομπές το 2050 είναι ένας 
φιλόδοξος στόχος, αλλά είναι 
σημαντικό να τον επιτύχουμε, για 
να προστατέψουμε τον πλανήτη, ώστε 
να τον παραλάβουν οι μελλοντικές 
γενιές».

Τοξικός τάφος στη Ρωσία. Στην Ελλάδα;!!!

Νέες προοπτικές για την 
κεντρική ανθαγορά αθηνών
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Το ΠΑΚΟΕ επιβεβαι-
ώνει και καταγγέλ-
λει χρόνια τώρα τις 

παραβάσεις και τις εγκλη-
ματικές αδιαφορίες των 
«αρμοδίων» των εκάστο-
τε κυβερνήσεων ανά τον 
κόσμο. 

Πιστεύει ότι «εάν ο πολί-
της δεν συνειδητοποιήσει 
τα προβλήματα, τότε θα 
είναι αργά για τις σημε-
ρινές και επόμενες γενιές. 
Πρώτα από όλα πρέπει να 
καταργηθούν οι επικίν-
δυνες καρκινογόνες και 
τοξικές μορφές ενέργειας 
όπως…ο λιγνίτης όπου στη 
χώρα μας …χτίζεται σήμε-
ρα και ένας άλλος λιγνιτι-
κός σταθμός με …υπογρα-
φή Τσίπρα και Κινέζων.

Ακόμη και από το διά-
στημα είναι ορατές οι φλό-
γες της πυρκαγιάς που καίει 
την Αρκτική. Από την άλλη, ο 
περασμένος Ιούλιος ήταν ο πιο 
ζεστός μήνας που έχει κατα-
γραφεί στην ιστορία. Κάποιοι 
μιλούν όχι πια για κλιματι-
κή αλλαγή, αλλά για κλιματι-
κό ψήσιμο. 

Είναι όμως δυνατό, να 
μετατρέψουμε αυτό το εφιαλ-
τικό σενάριο που διαμορφώ-
νεται, σε ένα όμορφο, καθα-
ρό, οικολογικό και πράσινο 
μέλλον για τα παιδιά και τα 
εγγόνια μας.

Κάποιες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, όπως το Avaaz, 

(που το ΠΑΚΟΕ είναι μέλος 
του) ξεκινούν ένα 16μηνο σχέ-
διο κινητοποίησης με αρχή τη 
Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ 
τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και 
κορύφωση στα τέλη του επό-
μενου έτους οπότε θα γίνουν 
οι πιο καθοριστικές διαπραγ-
ματεύσεις για το κλίμα από 
την υπογραφή της Συμφω-
νίας του Παρισιού. Αυτό το 
σχέδιο μπορεί να στεφθεί με 
επιτυχία εφόσον γίνουν οι 
παρακάτω ενέργειες.

Πιέζοντας τις κυβερνή-
σεις να κηρύξουν κατάστα-
ση έκτακτης κλιματικής 
ανάγκης και να δεσμευτούν 
για στροφή σε 100% καθαρή 
ενέργεια

Κινητοποιώντας εκα-
τομμύρια πολίτες να ενώ-
σουν τις φωνές τους με τους 
μαθητές και τις μαθήτρι-
ες του πλανήτη στη μεγαλύ-
τερη παγκόσμια απεργία για 
το κλίμα που ετοιμάζουν για 
τον Σεπτέμβρη

Προσφέροντας εκπαί-
δευση στις πιο υποσχόμενες 
νέες ακτιβίστριες και ακτιβι-
στές που ηγούνται στον παγκό-
σμιο αγώνα για το κλίμα 

Αναχαιτίζοντας το λόμπι 
των πετρελαϊκών και του 
λιγνίτη, και τις πολιτικές 
μαριονέτες τους, κάθε φορά 
που προσπαθούν να ανέβουν 
στην εξουσία 

Υπάρχουν πια στις μέρες 
μας όλα τα εργαλεία για τη 

δημιουργία μιας πετυχη-
μένης, καθαρής, πράσινης 
παγκόσμιας οικονομίας. 
Ήδη η ανανεώσιμη ενέργεια 
είναι συχνά πιο οικονομική 
απ› τα ορυκτά καύσιμα.

Σε όλο και περισσότερες 
χώρες του πλανήτη υπάρχει 
ένα παγκόσμιο κίνημα νέων 
ηγετών, αποφασισμένο να 
εξασφαλίσει 100% καθαρό 
μέλλον για όλους μας. 

Δυστυχώς όμως δέχονται 
σκληρό πόλεμο απ› τους αρνη-
τές της κλιματικής αλλαγής 
και τη βιομηχανία ορυκτών 
καυσίμων. Μαζί μπορούμε να 
τους στηρίξουμε, αρχίζοντας 
δυναμικά με τη Διάσκεψη 
Κορυφής τον επόμενο μήνα 
και συνεχίζοντας αδράζο-
ντας κάθε σημαντική πολι-
τική ευκαιρία μέσα στους 
επόμενους 16 μήνες, για 
να  υπερασπιστούμε όσα 
αγαπάμε!!

Πριν απ› τις διαπραγματεύ-
σεις για το κλίμα στο Παρίσι, 
είχε ειπωθεί ότι ο στόχος για 
100% καθαρή ενέργεια ήταν 
αδύνατος. 

Με παγκόσμιες μαζικές 
διαδηλώσεις, εντυπωσιακές 
δράσεις και έξυπνη στρατη-
γική έγινε το αδύνατο δυνα-
τό.. Τώρα χώρες σε όλο τον 
κόσμο δημοσιεύουν πλάνα 
για στροφή σε 100% καθα-
ρή ενέργεια! Αλλά πάρα πολ-
λές άλλες έχουν μείνει πίσω, 
βάζοντας τα πάντα σε κίνδυνο.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Αρκτική στις φλόγες

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΑΠΟ ΠΥΛΩΝΕΣ  
ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΦΥΛΗ

Μετά από καταγγελίες της Επιτροπής κατοίκων της Φυλής 
στο ΠΑΚΟΕ για την ύπαρξη και επικινδυνότητα πυλώνων της 
ΔΕΗ στη συνοικία Γεννηματάς ΙΙ και των πυλώνων που εφά-
πτονται σχεδόν με σχολεία και ταυτόχρονα προγραμματιζόμε-
νη κατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Δροσούπολη 
της Φυλής, επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ επισκέφθηκε 
την περιοχή και μέτρησε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
που εκπέμπουν οι προαναφερόμενοι πυλώνες.

Τα αποτελέσματα τραγικά και οι επιπτώσεις ανάλογες. Παιδιά 
με λευχαιμία και καρκινοπαθείς κυκλοφορούν στην περιοχή.

S.O.S. ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποί-
ησε επιτόπια έρευνα σε Δήμους της Αττικής και δυστυχώς 
διαπίστωσε ότι σε πολλούς (Μαρκόπουλο, Παλλήνη, Ραφή-
να, Παιανία, Ωρωπός, Βούλα κ.α.) υπάρχουν ξεραμένα χόρτα 
και κλαδιά με έντονη την επικινδυνότητα για την δημιουρ-
γία εστιών φωτιάς. Μάλιστα χθες το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη σε συνεργασία με τον εισαγγελέα, έδωσαν εντολή 
στους «υπεύθυνους» Δήμους άμεσα να προχωρήσουν στον 
καθαρισμό των δρόμων από τα σκουπίδια που αποτελούν 
βραδυφλεγή βόμβα.

Σίγουρα οι Δήμαρχοι θα βρουν όσες δικαιολογίες μπορούν 
για να ξεπεράσουν τα ενδεχόμενα πυρκαγιών που το αποτέλε-
σμα τους θα έχουν επιπτώσεις στους ταλαίπωρους κατοίκους.

Το ΠΑΚΟΕ από την πλευρά του ζητά από τους Δημάρ-
χους να επιδείξουν την απαιτούμενη φροντίδα και προσοχή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό 

για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων συνεργατών 
(Χημικού, Βιολόγου, Γραμματέα, Δημοσιογράφου), για ένα 
τριετές πρόγραμμα.
Προϋποθέσεις:
• Ηλικία μέχρι 35 ετών ανεξαρτήτως φύλλου
• Πτυχιούχοι αντίστοιχα με πενταετή τουλάχιστον ακαδημα-
ϊκή ή επαγγελματική εμπειρία
• Πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ
• Πέντε (5) μονάδες στις είκοσι (20) στη βαθμολογία λαμβά-
νει όποιος έχει  Ph.D.

Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών μέχρι 10/07/2019 στο 
e-mail pakoe@pakoe.gr
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια 
φωνάζει για την αδι-
αφορία των «υπεύ-

θυνων» του ενεργειακού, 
περιβαλλοντικού σχεδια-
σμού της Ελλάδας.

Όταν διαβάζουμε τα 
παρακάτω και καθημερι-
νά διαπιστώνουμε τις έντο-
νες κλιματικές και μετε-
ωρολογικές συνθήκες να 
αλλάζουν, αναρωτιόμα-
στε γιατί ακόμη οι «σοφοί» 
της εξουσίας συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούν το λιγνίτη, το 
μαζούτ και τα σκουπίδια ως 
καύσιμα; Είναι εγκληματίες 
γιατί δημιουργούν απόλεμες 
γενοκτονίες. Αίσχος.

Μεγάλο τμήμα της 
ευρωπαϊκής ηπείρου βρί-
σκεται σε κλοιό καύσωνα 
για πολλοστή φορά αυτό 
το καλοκαίρι με τις θερμο-
κρασίες να χτυπούν κόκ-
κινο φτάνοντας σε επίπε-
δα ρεκόρ.

Στη Γερμανία σημειώ-
νεται καύσωνας για τέταρ-
τη φορά σε διάστημα δύο 
μηνών και είναι υπαρκτό 
το ενδεχόμενο να φτάσει η 
θερμοκρασία τους 41οC. Ο 
εκπρόσωπος της γερμανι-
κής μετεωρολογικής υπη-
ρεσίας λέει «αν επαληθευτεί 
η πρόγνωση θα μιλάμε για 
έναν πραγματικά ιστορικό 
καύσωνα. Εγώ πάντως ως 
μετεωρολόγος δεν έχω ξανα-
ζήσει κάτι τέτοιο». Το φαινό-
μενο οφείλεται στο ότι αέριες 
μάζες από τη Σαχάρα σαρώ-
νουν περιοχές κυρίως της 
Δυτικής Γερμανίας κοντά στα 
γαλλογερμανικά σύνορα, ανε-
βάζοντας τον υδράργυρο στα 
ύψη. Το προηγούμενο γερμα-
νικό ρεκόρ καταγράφηκε στη 
Βαυαρία το 2015 με το θερ-
μόμετρο να δείχνει 40,3 οC . 

Επίσης πολλές περιοχές 
της Γαλλίας έχουν μετα-
τραπεί σε «καμίνι» , ενώ 
στο Παρίσι είναι πιθανό 
να φτάσει η θερμοκρασία 
τους 42οC κάτι που σημαίνει 
ότι αν επαληθευτεί η πρόγνω-
ση, θα καταρριφθεί το μέχρι 
σήμερα ρεκόρ των 40,4οC 
που επιβιώνει από το 1947.

Ιστορικά υψηλές θερ-
μοκρασίες που καταρρί-
πτουν ρεκόρ με διάρκεια 

πολλών δεκαετιών σημει-
ώνονται στην Ολλανδία 
και στο Βέλγιο.

Στη Μεγάλη Βρετανία η 
θερμοκρασία είναι πιθανό 
να ξεπεράσει το όριο των 
38,5οC που είχε σημειωθεί 
στο Κεντ το 2003. Επιπλέ-
ον στην Ιταλία λαμβάνουν 
χώρα ανησυχητικά υψηλές 

θερμοκρασίες σε όλες σχε-
δόν τις μεγάλες πόλεις της 
χώρας, ενώ σε Πορτογαλία 
και Ισπανία οι αρχές βρίσκο-
νται σε συναγερμό κάτω από 
το φόβο εκδήλωσης πυρκα-
γιών λόγω των υψηλών θερ-
μοκρασιών.

Ο περασμένος Ιούνιος 
ήταν επίσης ανησυχητικά 

«καυτός» σε χώρες όπως η 
Τσεχία, η Σλοβακία, η Αυστρία, 
το Λουξεμβούργο και η Πολω-
νία.

Το γερμανικό «Potsdam 
Institute for Climate 
Impact Research» ανακοί-
νωσε ότι τα πέντε πιο θερ-
μά καλοκαίρια που έχουν 
καταγραφεί στην Ευρώπη 

μετά το 1500, καταγράφη-
καν όλα μέσα στον 21ο αιώ-
να και συγκεκριμένα τα έτη 
2002, 2003, 2010, 2016 και 
2018. Ζώντας μέσα σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον έρχονται 
ως φυσικά επακόλουθα στη 
σκέψη, όροι όπως η κλιμα-
τική αλλαγή και η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη.

Καύσωνες… πλημμύρες και… χαλάζι
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Η άτυπη κατάθλιψη 
συνήθως αρχίζει 
στην εφηβεία και 

εμφανίζεται συχνότερα στις 
γυναίκες παρά στους άντρες. 
Δεν είναι σπάνια μορφή κατά-
θλιψης παρά την ονομασία 
της. Όπως και με άλλες μορ-
φές κατάθλιψης, η θεραπεία 
περιλαμβάνει φαρμακευτική 
αγωγή, ψυχολογική υποστή-
ριξη και αλλαγές στον τρό-
πο ζωής. Συμπτώματα της 
νόσου είναι:
• Προσωρινή ευεξία στο άκου-
σμα μιας καλής/ευχάριστης 
είδησης, αλλά στη συνέχεια 
αίσθημα βαθιάς λύπης/από-
γνωσης
• Αυξημένη όρεξη με ακού-
σια αύξηση του σωματικού 
βάρους
• Αυξημένη επιθυμία για ύπνο, 
συνήθως πάνω από δέκα ώρες 
την ημέρα
• Αίσθηση ότι τα χέρια και τα 
πόδια είναι πολύ «βαριά» κάτι 
που διαρκεί τουλάχιστον μια 
ώρα την ημέρα
• Αδυναμία διατήρησης 
μακροχρόνιας σχέσης, λόγω 
της ευαισθησίας στην απόρ-
ριψη ή στην κριτική η οποία 
επηρεάζει τις σχέσεις , την 
κοινωνική ζωή και την εργα-
σία του ασθενούς

Οι παράγοντες κινδύνου 
που αυξάνουν την πιθανότη-
τα ανάπτυξης ή «ενεργοποί-
ησης» της κατάθλιψης (άτυ-

πης ή μη) είναι:
• Κατάθλιψη που ξεκίνησε 
σε παιδική ή εφηβική ηλικία 
• Ιστορικό διπολικής διατα-
ραχής
• Κατάχρηση αλκοόλ ή ναρ-
κωτικών ουσιών
• Σωματική ή σεξουαλική 
κακοποίηση
• Τραυματικές εμπειρίες στην 
παιδική ηλικία
• Κάποια χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας, όπως 
η χαμηλή αυτοεκτίμηση ή 
η υπερβολική εξάρτηση από 

άλλα άτομα
• Σοβαρή ασθένεια, όπως ο 
καρκίνος ή η καρδιακή νόσος
• Ορισμένα φάρμακα, όπως για 
την υψηλή πίεση του αίματος 
ή υπνωτικά χάπια
• Οικονομικά προβλήματα
• Πρώτου βαθμού συγγενείς 
με ιστορικό κατάθλιψης, διπο-
λικής διαταραχής ή αλκοο-
λισμού
• Στρεσογόνα γεγονότα , όπως 
ο θάνατος ενός αγαπημένου 
προσώπου
• Κατάθλιψη μετά τον τοκετό

• Πιθανή αυτοκτονία κάποιους 
μέλους της οικογένειας
• Περιορισμένες φιλικές επα-
φές ή άλλες προσωπικές σχέ-
σεις

Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφερθεί ότι η άτυπη 
κατάθλιψη είναι μια σοβα-
ρή ασθένεια που μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικά προ-
βλήματα όπως συναισθημα-
τικά, συμπεριφορικά και άλλα 
προβλήματα υγείας τα οποία 
επηρεάζουν κάθε τομέα της 
ζωής του ατόμου. Τέτοια προ-

βλήματα είναι:
• Υπερβολικό βάρος που είναι 
δυνατό να προκαλέσει καρδια-
κή νόσο και διαβήτη
• Υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ ή χρήση ναρκωτι-
κών ουσιών
• Άγχος και διαταραχή πανι-
κού ή κοινωνική φοβία
• Οικογενειακές εντάσεις, 
δυσκολίες στις σχέσεις και 
την εργασία ή προβλήματα 
στο σχολείο.
• Κοινωνική απομόνωση
• Αυτοκτονικές σχέσεις

Άτυπη κατάθλιψη: Αυτά είναι τα σημάδια 
που πρέπει να γνωρίζετε

Το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε στην δεκα-
ετία του 1970, ένα σοβαρό αντικα-
πνιστικό κίνημα σε συνεργασία με 
άλλους φορείς. 

Η αδιαφορία όμως των «αρμόδι-
ων» και των ίδιων των πολιτών ιδι-
αίτερα για τους παθητικούς καπνι-
στές ήταν απερίγραπτη. Με αφορμή 
την πολύ σωστή εξαγγελία του πρω-
θυπουργού το κίνημα αυτό από το 
Σεπτέμβριο ξεκινά πάλι τη δράση 
του και θα συμπαρασταθεί σε όλους 
όσους πιστεύουν στην ελεύθερη δια-
κίνηση ιδεών και σε αυτή εντάσσε-
ται και το κάπνισμα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκι-
νά από τα δημόσια κτίρια η αυστη-
ρή απαγόρευση του καπνίσματος σε 
κλειστούς χώρους. Αρχικά οι Αρχές 
θα εστιάσουν τις προσπάθειες τους 
για χώρους ελεύθερους από καπνό 
στη Βουλή – την οποία εμβληματι-
κώς υπέδειξε ως πρώτο χώρο καθο-
λικής απαγόρευσης του καπνίζειν ο 
πρωθυπουργός- στα υπουργεία, στα 
νοσοκομεία, στα σχολεία και γενικά 
στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε σύσκεψη του πρωθυπουρ-
γού με τον υπουργό Υγείας και τον 
υφυπουργό, συζητήθηκαν οι δρά-

σεις που πρέπει να ληφθούν άμε-
σα και μεσοπρόθεσμα για τη μείω-
ση του καπνίσματος στη χώρα μας. 
Αποφασίστηκε η έναρξη καμπάνιας 
για την ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών σχετικά με τις 
επιπτώσεις του ενεργητικού και του 
παθητικού καπνίσματος, ιδίως σε 
κλειστούς χώρους μπαρ, εστιατορί-
ων και καφετεριών. 

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι στην 
προσπάθειά της αυτή θα έχει σύμ-
μαχο την κοινή γνώμη, καθώς τρεις 
στους τέσσερις Έλληνες (76%) δηλώ-
νουν θυμωμένοι για το γεγονός ότι 

η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της 
Ε.Ε. στην οποία δεν εφαρμόζεται 
η νομοθετημένη απαγόρευση του 
καπνίσματος σε κλειστούς χώρους 
και το 83,8% πιστεύουν ότι αυτή η 
κατάσταση αποτελεί σημάδι πολιτι-
σμικής παρακμής της χώρας.

Την ευθύνη των ελέγχων έχουν η 
δημοτική αστυνομία, το Λιμενικό, οι 
επόπτες δημόσιας υγείας των ΟΤΑ 
και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας, ενώ η αστυνομία δύναται να 
εμπλακεί μόνο επικουρικά και κατό-
πιν αιτήματος συνδρομής από τους 
άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Το τσιγάρο …βλάπτει σοβαρά την ΥΓΕΙΑ
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Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
(Πολλαπλή Σκλήρυνση) 
ονομάζουμε μια σημα-

ντική νευρολογική νόσο που 
καταστρέφεται η μυελίνη των 
νευρικών ινών και σχηματί-
ζονται πολλές μικρές πλάκες. 

Μπορούμε να φανταστού-
με ένα ηλεκτρικό σύρμα που 
είναι μονωμένο (καλώδιο) και 
φθείρεται σιγά - σιγά . Το ίδιο 
ακριβώς συμβαίνει και με το 
νευρικό ιστό: η απώλεια μονω-
τικού ελύτρου μυελίνης, που 
είναι μίγμα λιποειδών-λευκω-
μάτων, εμποδίζει τη φυσιο-
λογική μετάδοση των νευρι-
κών ώσεων.

Σχεδόν το σύνολο των 
περιστατικών προσβολής από 
ΠΣ εμφανίζεται στη Λευκή 
φυλή, σε αντίθεση με την κίτρι-
νη και πολύ περισσότερο με 
τη μαύρη φυλή, όπου ακόμα 
και αν διαμένουν σε περιοχές 
«υψηλού κινδύνου», εμφανί-
ζουν ισχυρή ανθεκτικότητα 
στην πάθηση αυτή. Επίσης 
προσβάλει περισσότερο τις 
γυναίκες από τους άνδρες σε 
αναλογία 3:2 ή και μεγαλύτε-
ρη. Οι προδιαθεσικοί παράγο-
ντες είναι γενετικοί αλλά και 
περιβαλλοντικοί. Οι τελευταί-
οι φαίνεται ότι έχουν μεγα-
λύτερη επίδραση στα πρώτα 
χρόνια της ζωής, όπως απο-
δεικνύουν μελέτες που έγι-
ναν σε μετανάστες.

Οι μελέτες
Μελέτες που έγιναν τα 

τελευταία χρόνια δείχνουν 
ολοένα και συχνότερα ότι δια-
τροφικοί παράγοντες συσχετί-
ζονται τόσο με την πρόληψη, 
όσο και με την αντιμετώπι-
σή της.

Η αρχή έγινε όταν μελέτη 
από τη Νορβηγία, αποκάλυψε 
ότι οι έντονες αποκλίσεις στη 
συχνότητα εμφάνισης της ΠΣ 
μεταξύ αγροτικών και παρά-
κτιων περιοχών δεν εξηγού-
νται απλά και μόνο από το 
γεωγραφικό πλάτος.

Οι μεγαλύτερες σε ποσοστά 
επίπτωσης αγροτικές περιο-

χές, στο εσωτερικό της χώρας, 
παρουσίαζαν υψηλότερη κατα-
νάλωση ζωικού λίπους, κρέα-
τος και γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων, σε σύγκριση με τις 
παράκτιες περιοχές όπου η 
διατροφή ήταν πλούσια σε 
ψάρι και θαλασσινά.

Οι διάφορες μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν σε περι-
οχές υψηλού κινδύνου, σχετι-
κά με την επίδραση των δια-
τροφικών παραγόντων στην 
αιτιοπαθογένεια της νόσου, 
συσχέτισαν θετικά την υψηλή 
κατανάλωση ενέργειας, ζωι-
κού λίπους, κρέατος, αλλαντι-
κών, γλυκών, πλήρους (full fat) 
μη παστεριωμένου γάλακτος, 
λαρδιού, με την εκμυελίνω-
ση και φυσικά με τον κίνδυ-
νο εμφάνισης ΠΣ.

Πράγματι, πειράματα που 
έγιναν σε ζώα, έδειξαν ότι οι 
δίαιτες πλούσιες σε κορεσμένο 
λίπος, διαταράσσουν τη σύν-
θεση της μυελίνης. Ο σίδηρος 
ως αιτιολογικός παράγοντας 
στη ΠΣ Είναι απαραίτητος για 
τη μεταφορά οξυγόνου και 
για τη σύνθεση πολλών αμι-
νοξέων, ορμονών και νευρο-
διαβιβαστών.

Ωστόσο η υψηλή συγκέ-

ντρωση σε ελεύθερη μορφή, 
αυξάνει το οξειδωτικό στρες, 
στον οργανισμό, δημιουργώ-
ντας ιδιαίτερα δυναμικές κατα-
στροφικές ελεύθερες ρίζες.

Η υπόθεση αυτή ενισχύ-
εται τόσο από την αποδε-
δειγμένη σχέση μεταξύ της 
κατανάλωσης κρέατος (που 
είναι πλούσιο σε σίδηρο) με 
τη προδιάθεση ή επιδείνωση 
της νόσου.

Ερευνητές από το πανε-
πιστήμιο του HARVARD, το 
2004, επιβεβαίωσαν το ρόλο 
και τη σπουδαιότητα της βιτα-
μίνης D στην αιτιολογία της 

ΠΣ, δίνοντας έμφαση στη 
σχέση που διέπει το βαθμό 
έκθεσης στο ηλιακό φως και 
τη σύνθεση της.

Χορήγηση βιταμίνης
Ταυτόχρονα, χορηγώντας 

βιταμίνη D διαπίστωσαν ότι ο 
κίνδυνος εμφάνισης ΠΣ μει-
ωνόταν κατά 40%. 

Επιπρόσθετα, βιταμίνες 
που επίσης η έλλειψη τους, 
ιδιαίτερα κατά την προγεν-
νητική και βρεφική περίοδο, 
μπορεί να αυξάνει την προ-
διάθεση για ΠΣ είναι οι Β6 
και Β12.

Πολλαπλές μελέτες, παρα-
τήρησαν ότι η υψηλή κατα-
νάλωση ψαριών και θαλασ-
σινών, που είναι πλούσια σε 
ω-3 λιπαρά οξέα, μειώνει τον 
κίνδυνο προσβολής από ΠΣ.

Επιπλέον, η αυξημένη 
λήψη χυμών φρούτων παρου-
σιάζει αντίστροφη σχέση με 
τον κίνδυνο νόσησης.

Προστατευτικές επιδρά-
σεις επισημάνθηκαν για τα 
δημητριακά και το ψωμί ολι-
κής αλέσεως.

Επιπλέον, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των ερευνών 
επιδεικνύουν αυξημένη κινη-
τικότητα ελεύθερων ριζών 
(οξειδωτικού στρες) στους 
πάσχοντες.

Κατά συνέπεια, το κόκ-
κινο κρέας, λιπαρά τρόφιμα, 
αλκοόλ και κάπνισμα θα πρέ-
πει να αποφεύγονται.

Με δεδομένο ότι η μέχρι 
στιγμής φαρμακευτική αντι-
μετώπιση έχει αποτύχει να 
παράσχει ολοκληρωμένη λύση 
στην ΠΣ, ο ρόλος της διατρο-
φής, σε κάθε περίπτωση, λει-
τουργεί συμπληρωματικά, 
συμβάλλοντας στην καθυστέ-
ρηση της πορείας και στη ύφε-
ση των συμπτωμάτων

Η Διατροφή βασικός παράγοντας στην 
ανάπτυξη της «Σκλήρυνσης κατά Πλάκας»

Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί και συμφωνεί με τα παρακάτω
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Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει 
ότι με τέτοιες δίαι-
τες θησαυρίζουν 

μερικοί «αετονύχηδες» 
, όπως και με τα αναβο-
λικά για τα παιδιά μας.

Συχνά βλέπουμε το φαι-
νόμενο ένα άτομο να πανι-
κοβάλλεται με το βάρος του 
και να ψάχνει απεγνωσμένα 
γρήγορη λύση για να χάσει τα 
περιττά κιλά. Έτσι καταφεύ-
γει στις λεγόμενες «δίαιτες 
αστραπή» οι οποίες υπόσχο-
νται γρήγορα αποτελέσματα.

Όμως αυτές οι δίαιτες 
προκαλούν απώλεια μυϊκού 
ιστού κάτι που σημαίνει μεί-
ωση του βασικού μεταβολι-
σμού με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατό να χαθεί λίπος.

Συνήθως μία τέτοια δίαι-
τα είναι υπερπρωτεϊνική και 
είναι παράγοντας παθήσε-
ων όπως η νεφροπάθεια, 
τα καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα και διαταραχών όπως 
η αυξημένη χοληστερόλη, 
το ουρικό οξύ, η ηπατική 
δυσλειτουργία και οι δια-
ταραχές του εντέρου, ενώ 
προκαλεί έντονα τα αίσθη-
μα αδυναμίας, ζαλάδες και 
κόπωση. Καθώς συχνά λεί-
πουν τρόφιμα όπως δημη-
τριακά, φρούτα, γαλακτο-
κομικά κ.α. οι δίαιτες αυτές 
δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
του οργανισμού σε θρεπτι-
κά συστατικά. Εξαιτίας των 
παραπάνω, η υγεία μας εκτί-

θεται σε μεγάλο κίνδυνο.
Προκειμένου ο οργανι-

σμός να «κάψει» λίπος και 
να μην χάσει μυϊκή μάζα και 
υγρά πρέπει ο ρυθμός απώ-
λειας βάρους να είναι της 
τάξης 0,5 – 1 κιλό την εβδο-
μάδα. Δεν είναι σπάνιο το 
φαινόμενο άτομα που είχαν 
ακολουθήσει τέτοιου είδους 
δίαιτα να επαναπροσλάβουν 

όχι μόνο το χαμένο βάρος 
αλλά και επιπλέον κιλά. 

Μπορεί λοιπόν η δίαιτα 
να υπόσχεται γρήγορη απώ-
λεια βάρους για το σύντομο 
χρονικό διάστημα που ορί-
ζει, αλλά δεν αναφέρει τίπο-
τα για την επαναπρόσληψη 
βάρους που παρατηρείται.

Αρνητικές συνέπειες 
στον οργανισμό μας από 

μία τέτοια δίαιτα μπορεί 
να είναι αφυδάτωση, ζαλά-
δα, ορμονικές διαταραχές, 
πονοκεφάλους, τριχόπτω-
ση, ξηροδερμία, αδυναμία 
συγκέντρωσης, διαταραχές 
μνήμης, πτώση του ανοσο-
ποιητικού. Επίσης εμφανί-
ζονται ραγάδες και χαλάρω-
ση μυών στο σώμα.

Συμπερασματικά, μία 

δίαιτα αστραπή προκαλεί 
στον οργανισμό μόνο αρνη-
τικές συνέπειες για αυτό 
το λόγο είναι προτιμότερο 
το άτομο να υιοθετήσει μια 
ισορροπημένη διατροφή με 
ποικιλία τροφών που θα στο-
χεύει κυρίως στη μείωση του 
σωματικού λίπους και συγ-
χρόνως στην εκμάθηση του 
σωστού τρόπου διατροφής.

ΔΙΑΙΤΕΣ ΑΣΤΡΑΠΗ: 
Πάντοτε επιζήμιες για την υγεία μας

Η κατανάλωση ολόκληρων φρού-
των και πιο συγκεκριμένα μήλων, 
σταφυλιών και μούρων φάνηκε πως 
συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο 
για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
σύμφωνα με μία νέα μελέτη που 
διεξήχθη από τους ερευνητές του 
Harvard School of Public Health 
(HSPH).

Επίσης, φάνηκε ότι η υψηλότε-
ρη κατανάλωση χυμών συνδέεται 
με υψηλότερο κίνδυνο για σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομέ-
να που συλλέχθηκαν από 187.382 

συμμετέχοντες σε 3 μακροχρόνι-
ες μελέτες κατά το διάστημα 1984-
2008. Εξέτασαν τη συνολική κατα-
νάλωση φρούτων, καθώς και την 
κατανάλωση συγκεκριμένων φρού-
των αλλά και χυμών. Οι άνθρωποι 
που έτρωγαν τουλάχιστον δύο ολό-
κληρα φρούτα την εβδομάδα- ιδιαί-
τερα βατόμουρα, σταφύλια και μήλα 
- μείωσαν τον κίνδυνο για διαβήτη 
τύπου 2 κατά 23% σε σύγκριση με 
εκείνους που κατανάλωναν λιγότε-
ρο από 1 φρούτο το μήνα. Αντίθετα, 
όσοι κατανάλωναν 1 ή περισσότε-
ρους χυμούς καθημερινά, αύξησαν 

τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2 κατά τουλάχιστον 21%. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 
αντικατάσταση 3 χυμών την εβδο-
μάδα με ολόκληρα φρούτα θα οδη-
γούσε σε 7% μείωση του κινδύνου 
για διαβήτη.

Αναρωτιέσαι όμως πως εξηγεί-
ται αυτή η σύνδεση;

Ο γλυκαιμικός δείκτης δεν φάνη-
κε να είναι σημαντικός παράγοντας 
στα αποτελέσματα της έρευνας. 

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα 
ευεργετικά αποτελέσματα ορισμέ-
νων μεμονωμένων φρούτων θα 

μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα 
ενός συγκεκριμένου συστατικού. 
Προηγούμενες μελέτες έχουν συν-
δέσει, για παράδειγμα, τις ανθοκυ-
άνες που βρέθηκαν στα μούρα και 
στα σταφύλια με μειωμένο κίνδυ-
νο καρδιακής προσβολής‼ Ωστό-
σο, είναι απαραίτητη περισσότερη 
έρευνα για να προσδιοριστεί ποια 
συστατικά των φρούτων επηρεάζουν 
τον κίνδυνο για διαβήτη. Το σίγου-
ρο είναι ότι η κατανάλωση φρούτου 
αντί για χυμό είναι πιο ωφέλιμη. 
Για αυτό την επόμενη φορά ξέρεις 
τι να διαλέξεις.

Προσοχή στον…διαβήτη Το ΠΑΚΟΕ προτείνει για το καλοκαίρι
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια 
τώρα έχει ασχολη-
θεί με τα θαλασσι-

νά ύστερα από καταγγελί-
ες για δηλητηριάσεις και 
άλλα συμπτώματα εξαιτί-
ας μολυσμένων και ρυπα-
σμένων θαλασσινών από 
μικρόβια και βαρέα μέταλ-
λα ιδιαίτερα υδράργυρο, 
μόλυβδο και νικέλιο. Για 
αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή και μην ξεχνάτε. 
Πάντοτε ρωτάμε την προ-
έλευσή τους που πρέπει να 
αναγράφεται απαραίτητα.

Τα θαλασσινά αποτελούν 
μια εξαιρετική πηγή άπαχης, 
εύπεπτης και υψηλής βιο-
λογικής αξίας πρωτεΐνης. Η 
κατανάλωση 100γρ. θαλασ-
σινών μπορεί να προσδώσει 
στον οργανισμό ενός ενήλι-
κα σχεδόν τη μισή ποσότητα 
από την ημερήσια ανάγκη του 
σε πρωτεϊνη με ταυτόχρονη 
παροχή μόνο 200 θερμίδων. 

Διατροφικές πηγές Ω-3
Τα θαλασσινά έχουν χαμη-

λή περιεκτικότητα σε κορεσμέ-
να λιπαρά και αλάτι και απο-
τελούν πλούσια πηγή πολλών 
απαραίτητων βιταμινών και 
μετάλλων. Επίσης θεωρούνται 
μια από τις λίγες διατροφικές 
πηγές Ω-3 λιπαρών οξέων με 
οφέλη για την υγεία όπως την 
ανάπτυξη του νευρικού συστή-
ματος και του αμφιβληστρο-
ειδούς χιτώνα του ματιού. Σε 
σύγκριση με τα λίπη του κόκ-
κινου κρέατος, των πουλερι-
κών και των αβγών πρέπει να 
προτιμούνται τα έλαια των 
θαλασσινών προκειμένου να 
μην παρατηρείται αύξηση των 
λιπιδίων του αίματος, αύξη-
ση του καρδιαγγειακού κιν-
δύνου, αύξηση του κινδύνου 
για αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο και για ορισμένες μορ-
φές καρκίνου.

Η κατανάλωση θαλασσινών 
προστατεύει από όλα τα παρα-
πάνω, καθώς επίσης και από 
αύξηση του σωματικού βάρους 
και από εμφάνιση υπέρτασης. 
Τα κύρια Ω-3 λιπαρά οξέα των 
θαλασσινών είναι το EPA και 
το DHA και μπορεί να τα βρει 

κανείς στο σολομό, στις σαρδέ-
λες, στο σκουμπρί, στη ρέγκα 
και στην πέστροφα. Αυτά τα 
Ω-3 μπορούν να μειώσουν τα 
επίπεδα των τριγλυκεριδίων 
(που αποτελούν παράγοντα 
καρδιαγγειακού κινδύνου) στο 
αίμα και να επιβραδύνουν τα 
ρυθμό ανάπτυξης της αθηρω-
ματικής πλάκας. Καταναλώ-
νοντας δύο μερίδες (περίπου 
225γρ.) θαλασσινών εβδομαδι-
αίως μπορεί κάποιος να προ-
σλάβει κατά μέσο όρο ημερη-
σίως 250 χιλιοστόγραμμα EPA 
και DHA που έχουν φανεί πως 
μειώνουν τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο. Επιπλέον, κατά την 
εγκυμοσύνη, παίζουν σημα-
ντικό ρόλο καθώς μπορούν 

να συμβάλουν στην ανάπτυ-
ξη της όρασης και του εγκε-
φάλου των νεογνών.

Τα θαλασσινά περιέχουν 
βιταμίνες και μέταλλα όπως 
η νιασίνη, η Β6, η θειαμίνη, 
η ριβοφλαβίνη, ο ψευδάργυ-
ρος, ο φώσφορος, το μαγνή-
σιο, ο σίδηρος, ο χαλκός, το 
κάλιο και το σελήνιο. Επι-
προσθέτως περιέχουν βιτα-
μίνη D και βιταμίνη Α, ενώ 
τα ψάρια με κόκαλα, όπως οι 
σαρδέλες και ο σολομός, απο-
τελούν καλές πηγές ασβεστί-
ου. Τα ψάρια αποτελούν επί-
σης καλή πηγή ιωδίου. 

Τα θαλασσινά ιχθυοτροφεί-
ου μπορεί να περιέχουν ίσες 
ή μεγαλύτερες ποσότητες Ω-3 

λιπαρών οξέων σε σχέση με τα 
αντίστοιχα «άγρια είδη». Αυτό 
εξαρτάται από τη σύσταση της 
διατροφής με την οποία εκτρέ-
φονται. Συνήθως τρέφονται με 
διατροφή πλούσια σε EPA και 
DHA ώστε το διατροφικό τους 
προφίλ να είναι παρόμοιο με 
αυτό των «άγριων μορφών».

Κίνδυνοι
Σε ομάδες καταναλωτών 

που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο τροφογενούς δηλη-
τηρίασης θα πρέπει να απο-
φεύγονται τα αμαγείρευτα ή 
μερικώς μαγειρεμένα θαλασ-
σινά. Τέτοιες ομάδες είναι οι 
εγκυμονούσες γυναίκες, τα 
μικρά παιδιά, τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας, τα άτομα με 
μειωμένη έκκριση γαστρικών 
ειδών και οι ανοσοκατεσταλ-
μένοι. Ένας κίνδυνος ακόμη 
μπορεί να προέλθει από τα 
κατεψυγμένα θαλασσινά στα 
οποία συναντάται το βακτή-
ριο της λιστέριας.

Ο καλύτερος τρόπος για 
να αποφευχθούν δηλητηριά-
σεις από θαλασσινά είναι να 
μαγειρεύονται ενδελεχώς. Τα 
βαρέα μέταλλα βρίσκονται σε 
μικρές ποσότητες στα θαλασ-
σινά και άρα δεν συντρέχει 
σοβαρός λόγος ανησυχίας. Τα 
θαλασσινά του ιχθυοτροφείου 
περιέχουν ακόμα μικρότερες 
ποσότητες περιβαλλοντικών 
μετρήσεων.

Μεγάλη η διατροφική αξία  
των θαλασσινών…αλλά
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