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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μεγάλη έρευνα 
στα σχολικά και 

νοσοκομειακά κυλικεία

Πανελλήνια έρευνα 
για τις κεραίες  

του θανάτου

Το δράμα 
στους Δελφούς 
...συνεχίζεται

Το φυσικό αέριο.  
Η λύση για  

το άμεσο μέλλον

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

Η ΦΥΛΗ…
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ…ΦΥΛΕΣ

Η Δυτική Αττική και ιδιαίτερα ο Δήμος 
Φυλής που περιλαμβάνει τώρα και 
άλλους Καποδιστριακούς Δήμους 
έχει γίνει η χαβούζα των πέντε 
και όχι μόνο εκατομμυρίων 
κατοίκων της περιφέρει-
ας Αττικής με αρχηγό το 
«κλεινόν» άστυ, την Αθήνα. 
Εν τούτοις εδώ και μισό 
αιώνα που λειτουργεί η 
μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη 
σκουπιδοχωματερή στην 
Ευρώπη, έχει προκαλέσει 
θανάτους, αρρώστιες και 
έχει δημιουργήσει εστίες 
μόλυνσης για μεταδοτικές 
με τον αέρα άλλες ασθένει-
ες που δυστυχώς…η νεκρο-
ψία θα τις αποδείξει.

Με μικρά παιδιά να παίζουν 
δίπλα στα σκουπίδια, και το ένα 
τρίτο του πληθυσμού να είναι Ρομά 
και τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης 
των σαράντα πέντε χιλιάδων να σέρνονται και να 
μη μπορούν να διεκδικήσουν το αναφαίρετο δικαί-
ωμά τους για ανθρώπινη ποιότητα ζωής τέτοια που 
θα έχει ως αποτέλεσμα …τη δημιουργία υγιών κοι-

νωνιών. Όμως αντίθετα προσθέτουν οι εξουσίες και 
ένα άλλο πρόβλημα, των πυλώνων της ΔΕΗ 

που πραγματικά δημιουργούν λευχαιμί-
ες στον παιδικό πληθυσμό. Και όλα 

αυτά γίνονται από διαπλεκόμε-
να συμφέροντα μιας «κάστας» 
ανθρώπων που «άδραξαν» την 
καρέκλα της μελιστάλαχτης 
εξουσίας. Αίσχος και έλεος.

Δυστυχώς οι περισσότεροι 
κάτοικοι της πόλης αυτής, 
είναι νομοταγείς και συνε-
πείς στις υποχρεώσεις τους 
και δεν έχουν καμία σχέ-
ση με το φαγοπότι των 37,6 

εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
Ζητάμε άμεσα από τον 

Δήμαρχο της Φυλής και τον 
περιφερειάρχη με διαφάνεια να 

καταθέσουν δημόσια την ανάλυση 
του λογαριασμού από τις εισροές του 

…φανταστικού προαναφερόμενου ποσού. 
Εάν δεν το πράξουν έχουμε τη δυνατότητα  να το 
πράξουμε εμείς μαζί με την Επιτροπή Αγώνα των 
κατοίκων της Φυλής.

Αναλυτικές έρευνες και ρεπορτάζ από τη σελίδα 
10 έως τη σελίδα 32.

ΑΡΤΑΚΗ!!! 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ 
ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗΣ. 

Η ΑΜΑΡΤΙΑ 
▶ ΣΕΛ. 5-9

ΔΕΗ:  
Το ιστορικό μιας 

εγκληματικής 
διαδρομής για την 
ενέργεια, πυλώνα 

της οικονομίας μας 
▶ ΣΕΛ. 33-43

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ 
▶ ΣΕΛ. 45

Κίνδυνος - θάνατος 
οι κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας 
▶ ΣΕΛ. 47

Τρίτος παγκόσμιος 
πόλεμος για το νερό 

και την ενέργεια 
▶ ΣΕΛ. 51

37,6 εκατομμύρια τον χρόνο για να βουλώνουν  
στόματα και να σκορπούν καρκίνο.
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Εκατόν δεκαοκτώ (118) ρέματα και παραρέματα  
στην Αττική ζητούν ιδιοκτήτη και φροντιστή. 
Χρόνιο το πρόβλημα να ερίζουν τα Υπουργεία, 
η Περιφέρεια,  η ΕΥΔΑΠ για να διαπιστώνεται 
συνεχώς, ότι ο ένας ρίχνει το …μπαλάκι στον 
άλλο, ούτως ώστε ανενόχλητοι οι αετονύχηδες 
(βιομήχανοι, βιοτέχνες, δήμαρχοι και ασυνείδητοι 
πολίτες) ρίχνουν τα κάθε λογής απόβλητα τους, 
επικίνδυνα και τοξικά, χωρίς τα ρέματα να μπορούν 
να αντιδράσουν.

Τα ρέματα αυτά διασχίζουν κεντρικούς και εθνικούς 
δρόμους (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Νέα Χαλκηδόνα, 
Μεταμόρφωση, Χαλάνδρι, Μαρούσι και πολλούς 
άλλους Δήμους της Αττικής), προκαλώντας 
εστίες μόλυνσης και πολλές φορές μεταδίδουν 
μολυσματικές αρρώστιες. Το ΠΑΚΟΕ τρία χρόνια 
τώρα με έρευνες, καταγγελίες – αναφορές στη 
Δικαιοσύνη, την Περιφέρεια, την ΕΥΔΑΠ και τους 
Δήμους, έχει παρέμβει… αλλά δυστυχώς το…βαθύ 
κράτος καλά… κρατεί. Έλεος κύριοι της εξουσίας.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Επιμέλεια ύλης: 
Αλίκη Χουλιάρα 
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

ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
edito 
rial

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 70€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 35 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 200€ - 10.000€



#110 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ATMOΣΦΑΙΡΑ / 3

To ΠΑΚΟΕ, από την 
πρώτη ημέρα της ίδρυ-
σής του ασχολήθηκε 

έντονα με την ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση. Ήταν ο πρώ-
τος ανεξάρτητος μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός που 
έβγαλε στην επιφάνεια τα 
πρώτα αποτελέσματα για το 
καρκινογόνο φωτοχημικό 
νέφος πάνω από την Αθή-
να. Το 1979, που ιδρύθηκε 
το ΠΑΚΟΕ, κυκλοφορούσαν 
ανεξέλεγκτα 3.500.000 βενζι-
νοκίνητα και πετρελαιοκίνη-
τα αυτοκίνητα με μολυβδού-
χο βενζίνη και ταυτόχρονα 
λειτουργούσαν 350 βιομη-
χανίες στο Θριάσειο Πεδίο, 
και γενικότερα στην Αττική. 

Το ΠΑΚΟΕ, σε συνεργασία 
με τον καθηγητή Επιδημιο-
λογίας Δημήτρη Τριχόπου-
λο και τον Κώστα Χατζάκη 
πραγματοποίησαν την πρώ-
τη επιδημιολογική μελέτη 
το 1980, η οποία απέδειξε 
με στοιχεία μετρήσεων ενός 
χρόνου ότι τα ολικά αιωρού-
μενα σωματίδια, τα οξείδια 
του αζώτου, το διοξείδιο του 
θείου και οι καρκινογόνοι 
υδρογονάνθρακες βρέθηκαν 
σε επίπεδα τρεις με τέσσερις 
φορές πάνω από τα διεθνή 
επιτρεπτά όρια και η σχέ-
ση της νοσηρότητας και της 
θνησιμότητας με τα παραπά-
νω αποδείχθηκε εφιαλτική. 
Το ΠΑΚΟΕ στην πορεία των 
σαράντα χρόνων ερευνητικής 
εργασίας και δυνατών παρεμ-
βάσεων έχει προτείνει κατά 
καιρούς στην πολιτεία πολ-
λές και εφικτές λύσεις για το 
πρόβλημα αυτό, εκ των οποί-
ων αναφέρονται ενδεικτικά η 
καθιέρωση του δακτυλίου, η 
επιβολή της αμόλυβδης βεν-
ζίνης, η εγκατάσταση φίλ-
τρων σε λειτουργούσες βιο-
μηχανίες, η μετεγκατάσταση 
αρκετών βιομηχανιών από 
το Θριάσειο Πεδίο σε άλλες 
περιοχές (Οινόφυτα Βοιω-
τίας) και η σταδιακή τοπο-
θέτηση του φυσικού αερίου 
για οικιακή και βιομηχανι-

κή κατανάλωση κ.ά. 
Ακόμη, πριν από τρία χρό-

νια κατέθεσε πιλοτική πρό-
ταση για την αντικατάσταση 
των πετρελαιοκινητήρων σε 
χίλια ταξί, αλλά δυστυχώς ο 
τότε αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος κ. Φάμελ-
λος ούτε καν απάντησε στην 
τεκμηριωμένη αυτή μελέτη 
των 130 σελίδων, την οποία 
το ΠΑΚΟΕ του προσέφερε 
δωρεάν. Όλα αυτά, θα μεί-
ωναν κατά 10 – 12% τους 
τοξικούς αέριους ρύπους στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής, και 
συγκεκριμένα τα αιωρούμενα 
σωματίδια PM10 και PM2.5  
που θεωρούνται καρκινογό-
να, με αποτέλεσμα να περιο-
ριστούν οι θάνατοι 100-150 
συμπολιτών μας ετησίως από 
αναπνευστικά και καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, εξαιτίας 
της υλοποίησης αυτής της 
πρότασης. Αλλά ο κ. Φάμελ-
λος, αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, 
τη μελέτη μας την πέταξε στον 
κάλαθο των αχρήστων. Επί-
σης, πρότεινε την αντικατά-
σταση των πετρελαιοκινητή-
ρων γεννητριών στα μη δια-
συνδεδεμένα νησιά της ΔΕΗ 
για την ηλεκτροπαραγωγή με 
γεννήτριες φυσικού αερίου. 
Τα παρακάτω στοιχεία στα 
οποία κατέληξε ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας, 
μετά από εμπεριστατωμέ-
νες μελέτες, διαπιστώνουν 
περίτρανα την αγωνία και 
την πρόθεση του ΠΑΚΟΕ να 
βοηθήσει στην επίλυση ενός 
τέτοιου κοινωνικού προβλή-
ματος στην Αθήνα. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
μας απειλεί όλους, υποστήριξαν 
τα Ηνωμένα Έθνη με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος, με 9 στους 10 ανθρώπους 
στον πλανήτη να σημειώνεται 
ότι αναπνέουν μολυσμένο αέρα.

Το φαινόμενο αυτό έχει προ-
καλέσει μια εντεινόμενη, παγκό-
σμια κρίση υγείας, η οποία ήδη 
ευθύνεται για περίπου επτά 
εκατομμύρια θανάτους ετησί-
ως, σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο.

Η καύση ορυκτών καυσίμων 
για την παραγωγή ενέργειας, 
για τα μέσα μεταφοράς και για 
τη βιομηχανία συμβάλλει κατά 
κύριο λόγο στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση ενώ είναι και η κύρια 
πηγή των εκπομπών άνθρακα 
που προκαλούν την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη. Η αντι-
μετώπιση και των δύο αυτών 
προβλημάτων θα μπορούσε να 
ωφελήσει σημαντικά τη δημό-
σια υγεία.

Ορισμένα σημαντικά γεγο-

νότα αναφορικά με τις επιπτώ-
σεις της ρύπανσης του αέρα 
στον άνθρωπο:

1. Η ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση σκοτώνει 800 ανθρώπους 
την ώρα ή 13 το λεπτό, δηλαδή 
τρεις φορές περισσότερους από 
τον ετήσιο αριθμό των θυμάτων 
της φυματίωσης, της ελονοσίας 
και του AIDS μαζί.

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
οι ίδιοι ρυπαντές συμβάλλουν 
τόσο στην κλιματική αλλαγή όσο 
και στην τοπική ατμοσφαιρική 
ρύπανση, ανάμεσά τους ο μαύ-
ρος άνθρακας ή αιθάλη - που 
παράγονται από την αναποτε-
λεσματική καύση σε πηγές όπως 
οι φούρνοι και οι ντιζελοκινη-
τήρες - και το μεθάνιο.

3. Οι πέντε κυριότερες πηγές 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι η καύση ορυκτών καυσί-
μων σε εσωτερικούς χώρους, 
η χρήση ξύλων και άλλων βιο-
μαζών για το μαγείρεμα, η θέρ-
μανση και ηλεκτροδότηση των 
σπιτιών, η βιομηχανία, ανάμεσά 
τους και η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας όπως οι μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής με καύση άνθρα-
κα και οι γεννήτριες ντίζελ, τα 
μέσα μεταφοράς και ειδικά τα 
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, η 
κτηνοτροφία, περιλαμβανομέ-
νων των ζώων που παράγουν 
μεθάνιο και αμμωνία, οι ορυζώ-
νες που παράγουν μεθάνιο και 
η καύση των γεωργικών από-
βλητων, η καύση απόβλητων 
σε εξωτερικούς χώρους και η 
υγειονομική ταφή οργανικών 
απόβλητων.

4. Η μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας από τα νοικοκυριά προκα-
λεί κάθε χρόνο περίπου 3,8 εκα-
τομμύρια πρόωρους θανάτους, 
η πλειονότητα των οποίων στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, και σχε-
δόν το 60% από αυτούς αφο-
ρούν γυναικόπαιδα.

5. Το 93% των παιδιών σε 
όλο τον κόσμο ζουν σε περιο-
χές όπου τα επίπεδα της ατμο-
σφαιρικής μόλυνσης ξεπερνούν 
τα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει 
ο ΠΟΥ, με 600.000 παιδιά κάτω 
των 15 ετών να έχουν πεθάνει 

από λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού το 2016.

6. Η ρύπανση της ατμόσφαι-
ρας ευθύνεται για το 26% των 
θανάτων από ισχαιμική καρδι-
οπάθεια, το 24% των θανάτων 
από εγκεφαλικά, το 43% από 
χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια (ΧΑΠ) και το 29% από 
καρκίνο των πνευμόνων. Σε ό,τι 
αφορά τα παιδιά (η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας) σχετίζεται, μετα-
ξύ άλλων προβλημάτων υγείας, 
με τη γέννηση λιποβαρών βρε-
φών, άσθμα, παιδικούς καρκί-
νους, παχυσαρκία, ανεπαρκή 
ανάπτυξη των πνευμόνων και 
αυτισμό.

7. Το 97% των πόλεων σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισο-
δήματος με περισσότερους από 
100.000 κατοίκους δεν πληροί 
τα κατώτερα επίπεδα ποιότητας 
του αέρα που θέτει ο ΠΟΥ και 
στις χώρες υψηλού εισοδήμα-
τος το 29% των πόλεων αποκλί-
νει από τα επιτρεπόμενα όρια.

8. Σχεδόν το 25% της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης από την 
ύλη των μικρών σωματιδίων 
στα αστικά κέντρα προκαλείται 
από την κίνηση στους δρόμους, 
το 20% από την καύση οικια-
κών καυσίμων και το 15% από 
τη λειτουργία των βιομηχανιών, 
περιλαμβανομένης της παραγω-
γής ηλεκτρισμού.

9. Η διατήρηση των επιπέ-
δων της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη κάτω από τους 2 βαθμούς 
Κελσίου - όπως έχουν δεσμευ-
τεί με τη Συμφωνία των Παρι-
σίων για την Κλιματική Αλλαγή 
του 2015 να πράξουν οι κυβερ-
νήσεις - θα μπορούσε να σώζει 
κατά τις εκτιμήσεις περίπου 
ένα εκατομμύριο ζωές τον χρό-
νο έως το 2050 και μόνο μέσω 
της μείωσης της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης.

10. Στις 15 χώρες που εκπέ-
μπουν τα αέρια που ευθύνονται 
περισσότερο για την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, το κόστος 
της μόλυνσης της ατμόσφαιρας 
για τη δημόσια υγεία προσδιορί-
ζεται ότι ανέρχεται σε περισσό-
τερο από το 4% του ΑΕΠ.

Νοσογόνα και θανατηφόρα  
η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα  

και σε άλλες πόλεις της ευρώπης 
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Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει αυτή την 
τακτική της χελώ-

νας, που εφαρμόζει πάντο-
τε η σάπια κυβερνητική 
μηχανή συνεπικουρούμε-
νη από τους καρεκλοκέ-
νταυρους κρατικούς υπαλ-
λήλους, ώστε τα θέματα 
που στοιχίζουν ζωές με 
τις ακατάσχετες πυρκα-
γιές και τις πλημμύρες  να 
μπαίνουν στο χρονοντού-
λαπο της ιστορίας για να 
μην επιλύονται ουδέπο-
τε, έτσι ώστε οι ψηφοθή-
ρες να αρμέγουν καλά το…
γάλα της ισχνής αγελάδας 
που λέγεται ΛΑΟΣ.

Στον αέρα δεν αποκλείεται 
να βρεθούν δασικοί χάρτες σε 
διάφορες περιοχές της χώρας 
μετά την απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας με 
την οποία δικαιώνονται πολί-
τες που προσέφυγαν καθώς 
δεν τηρήθηκε η τυπική δια-
δικασία για τη διόρθωση των 
πρόδηλων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με το ΣτΕ κρί-
νεται παράνομη η μερική 
κύρωση δασικού χάρτη στη 
Λάρισα, γιατί δεν εξετάστηκαν 
από τις Επιτροπές Αντιρρήσε-
ων οι αιτήσεις των πολιτών 
κατά του περιεχομένου των 
δασικών χαρτών. Η απόφαση 
αυτή ανοίγει το δρόμο και σε 
άλλους ιδιοκτήτες που αντι-
μετώπισαν παρόμοια προβλή-
ματα. Το γεγονός ότι έχουν 

κριθεί αντισυνταγματικές οι 
οικιστικές πυκνώσεις και οι 
εκχερσωμένες εκτάσεις μόνο 
αισιόδοξο δεν είναι για την 
ολοκλήρωση του έργου εντός 
χρονικών πλαισίων.

Στο μεταξύ χιλιάδες είναι 
οι πολίτες που έκαναν χρή-
ση των εργαλείων που τους 
δίνει ο νόμος και υπέβαλαν 
αιτήματα διόρθωσης πρόδη-
λων σφαλμάτων, υποστηρί-
ζοντας ότι οι εκτάσεις τους 
αποτυπώνονται λανθασμένα 
στους χάρτες ως δασικές με 
ευθύνη της Πολιτείας. Το Ε’ 
τμήμα του ΣτΕ εκδίκασε από-
φαση σύμφωνα με την οποία 
πολίτης προσέφυγε κατά της 
ανάρτησης δασικού χάρτη 
υποστηρίζοντας πως ο χάρτης 
εμπεριέχει λάθη που θεωρού-
νται πρόδηλα σφάλματα και η 
διοίκηση μέσω της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Δασών απέρριψε 
το αίτημά του και προχώρη-
σε στην κύρωση του δασικού 
χάρτη συμπεριλαμβανομένης 
και της συγκεκριμένης έκτα-
σης ως δασικής. 

Οι εκατό δέκα (110) Επι-
τροπές που έχουν συσταθεί 
συνεχίζουν να κινούνται με 
καθυστερήσεις και αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα οι πολίτες να 
βρίσκονται προς το παρόν 
μετέωροι. Σύμφωνα με γνώ-
στες του θέματος, έχουν ήδη 
χαθεί δύο χρόνια και η όλη 
διαδικασία δεν πρόκειται να 
ολοκληρωθεί άμεσα. Με βάση 
το νόμο, αφού εξεταστούν όλες 
οι αντιρρήσεις, τότε θα γίνει 
η κύρωση του δασικού χάρ-
τη της περιοχής και έτσι θα 
γνωρίζουμε τελεσίδικα ποιες 
είναι δασικές και ποιες ιδιω-
τικές εκτάσεις.

Δασικοί χάρτες. Όχι…ευχαριστώ

Επικίνδυνος ο σταθμός  
της ΔΕΗ στο Γαλάτσι

Με βάση τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων και το σχεδιά-
γραμμα διαπιστώνεται ότι οι μετρήσεις της μαγνητικής επα-
γωγής (καρκινογόνος για τα παιδιά ιδιαίτερα) ξεπέρασαν πολ-
λές φορές τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Με το δεδομένο ότι η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη 
και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τους κατοίκους πιστεύ-
ουμε και θα κάνουμε κάθε ενέργεια ώστε να απομακρυνθεί ο 
συγκεκριμένος σταθμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (9/10/2019)

ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 
σε nT

1 13:40
Δεξί άκρο χώρου υποσταθμού επί της 
Πρωτοπαπαδάκη

145

2 13:43
Μέση χώρου υποσταθμού επί της 
Πρωτοπαπαδάκη

390

3 13:46
Αριστερό άκρο χώρου  υποσταθμού 
επί της Πρωτοπαπαδάκη

400

4 13:51
Εντός συνεργείου αυτοκινήτων 
Πρωτοπαπαδάκη 7

350

5 13:56 Οδός Ρόδου στη μέση 800
6 13:59 Ρόδου και Σύρου 850
7 14:04 Οδός Σύρου 120
8 14:07 Οδός Σύρου 080
9 14:10 Σύρου και Ύδρας 080

10 14:13 Οδός Ύδρας στη μέση 142
11 14:15 Ύδρας και Πρωτοπαπαδάκη 170
ΟΡΙΟ 20

Τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία απο-
δεικνύουν ότι:
• Ευρήματα δείχνουν πως ο αριθμός των ατό-
μων που διαγνώστηκαν με δυσανεξία στη 
γλουτένη και κοιλιοκάκη αυξήθηκε παράλ-
ληλα με την αυξημένη χρήση του glyphosate  
στη γεωργία. 
• Οι στατιστικές από την Αμερικανική Εταιρεία 
Καρκίνου δείχνουν αύξηση του λεμφώματος 
Hodgkin κατά 80% από την δεκαετία του 1970 
, όταν άρχισε να κυκλοφορεί το glyphosate. 
Τα προβλήματα αναπαραγωγής που σχετίζο-
νται με την κοιλιοκάκη, όπως η στειρότητα, 
οι αποβολές και οι γενετικές ανωμαλίες μπο-
ρούν επίσης να εξηγηθούν από την ίδια ουσία
• Και τρίτο δικαστήριο στην Καλιφόρνια επι-
δίκασε αποζημιώσεις και πρόστιμα δύο δισ. 
δολαρίων και πλέον στον Άλβα και Αλμπέρ-
τα Πίλιοντ που πάσχουν από καρκίνο κάτι 

που αποδίδεται στη χρήση του ζιζανιοκτό-
νου Roundup. 
• Μετά τη λήξη των δικαιωμάτων ευρεσιτε-
χνίας της Monsanto για την γλυφοσάτη , πολ-
λές εταιρείες παράγουν γλυφοσάτη ως ενεργό 
συστατικό ζιζανιοκτόνων με διάφορα εμπο-
ρικά ονόματα.
• Η γλυφοσάτη είναι ένα ζιζανιοκτόνο που 
παρασκευάστηκε το 1970 και κυκλοφόρη-
σε το 1974 με το εμπορικό όνομα Roundup 
και που καταστρέφει ζιζάνια και αγριόχορτα 
κάθε είδους.
• Η κατανάλωση γλυφοσάτης αυξήθηκε όταν 
η Monsanto συνέστησε σε γεωργούς σιτηρών, 
βρώμης, καλαμποκιού κλπ. να ραντίζουν όταν 
οι καρποί είναι ώριμοι (λίγο πριν τη συγκομι-
δή). Έτσι όλα τα αρτοσκευάσματα, που κατα-
ναλώνουν και μικρά παιδιά, περιέχουν αυξη-
μένη γλυφοσάτη.

Επικίνδυνα φυτοφάρμακα με την γλυφοσάτη
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ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ
Το πρόβλημα της χρόνιας περιβαλλοντικής μόλυνσης στη Νέα Αρτάκη, με βόθρους να καταλήγουν σε πηγάδια, 

στο δίκτυο ομβρίων και τη θάλασσα, και κατοίκους να διεκδικούν μακρόπνοη λύση, απευθυνόμενοι σε 
χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη δεκαετία διαδοχικά σε δημοτικές, περιφερειακές, λιμενικές, εισαγγελικές 
αρχές και τον Συνήγορο του πολίτη αναδεικνύουν δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και σχετικά έγγραφα που 

περιήλθαν μέσω των κοινωνικών φορέων στην κατοχή του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Σήμερα με το ενδεχόμενο επιβολής 
κυρώσεων να επικρεμάται πάνω από όσους δεν συμμορφώνονται, η δημοτική αρχή έδωσε οικονομικά 

κίνητρα, με πρόβλεψη για μειωμένο ποσό αναφορικά με την καταβολή του πρώτου χρηματικού μέρους και 
διευκόλυνση της εξόφλησης μέσω δόσεων του υπολοιπόμενου προκειμένου να προχωρήσει η σύνδεση όλων 

των κατοικιών στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. 
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Με επιστολή του στον Δήμο 
Νέας Αρτάκης τον Σεπτέμ-
βριο του 2007 ο Νίκος 

Καϊμάκης, κάτοικος της περιοχής και 
μέλος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου 
Η Γαία ενημέρωνε ότι μέσα στο και-
νούριο λιμάνι Νέας Αρτάκης κατέλη-
γε βόθρος μέσω του αγωγού ομβρίων 
υδάτων, στο βόρειο τμήμα του λιμα-
νιού. Υπογραμμιζόταν, ακόμη, ότι η 
ρύπανση είναι χρόνια. 

Τον Οκτώβριο του 2007 δια-
πιστώθηκε ότι κάτοικοι έχουν μετα-
τρέψει παλιά πηγάδια σε βόθρους - 
κάτι που μολύνει το υπέδαφος και 
τον υδροφόρο ορίζοντα και ακυρώ-
νει κάθε προσπάθεια λειτουργίας του 
αποχετευτικού δικτύου. 

Στις 08/10/07 ο Λιμενάρχης Χαλ-
κίδας έκανε γνωστό ότι το λιμεναρ-
χείο σε έλεγχο στις 26/03/07 διαπί-
στωσε διαρροή λυμάτων στη θάλασσα 
ενημερώνοντας άμεσα τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Χαλκίδας και συναρμόδι-
ες υπηρεσίες προκειμένου να συγκρο-
τηθεί ΚΕΠΠΕ, να εντοπισθεί ο υπαί-
τιος και να διερευνηθεί περαιτέρω η 
έκνομη πράξη. Επιπλέον, έγινε γνω-
στό ότι στις 17/05/07 οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες πραγματοποίησαν αυτοψία 
και απέδωσαν τη διαρροή αστικών 
λυμάτων ενδεχομένως σε παράνομη 
σύνδεση βόθρου στον αγωγό ομβρί-
ων υδάτων, ενώ η Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος Ν. Α. Εύβοιας έδωσε εντο-
λή στον Δήμο Νέας Αρτάκης για τις 
αρμόδιες δικές του ενέργειες. 

12/10/07 
Ο Νίκος Καϊμάκης μετέφερε στον 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με κοι-
νοποίηση στο Νομάρχη, την Υγειονο-
μική Υπηρεσία Νομού Εύβοιας και τον 
Δήμαρχο Ν. Αρτάκης ότι πολλά σπί-
τια της πόλης ρίχνουν βοθρολύματα 
στον αγωγό ομβρίων υδάτων, με απο-
τέλεσμα να καταλήγουν στη θάλασ-
σα όπου οι κάτοικοι κάνουν μπάνιο. 
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι τα πηγά-
δια μέσα στις αυλές σπιτιών όπου οι 
κάτοικοι έπιναν νερό όταν ήταν παιδιά 
μετατράπηκαν σε βόθρους, με τελικό 
αποδέκτη ξανά τη θάλασσα.

Όπως επισημάνθηκε πιο συγκε-
κριμένα «Ο υπόγειος υδροφόρος ορί-
ζοντας είναι ένας απέραντος βόθρος 
με την ανοχή και την αδιαφορία των 
αρμόδιων αρχών. Εμείς οι Αρτακιανοί 
πολίτες διαμαρτυρόμεθα και ζητούμε 
την παρέμβασή σας για να σταματή-
σει αυτή η χρόνια μόλυνση του περι-
βάλλοντος πριν να είναι πολύ αργά 
και τότε θα πούμε το νερό νεράκι.»

Σημειωνόταν, ακόμη, ότι ο τότε 
δήμαρχος κ. Πρατσόλης είναι γνώ-

στης του προβλήματος και στον απο-
λογισμό που έκανε στις 10/10/07 στην 
πλατεία της Νέας Αρτάκης χαρακτή-
ρισε εγκληματική την ως άνω ενέρ-
γεια ορισμένων από τους κατοίκους. 

30/04/09

Ευβοϊκή Γνώμη
Τέσσερις κάτοικοι απευθύνθηκαν 

στη Διεύθυνση Υγιεινής για να ζητή-
σουν διενέργεια δειγματοληψίας αλλά 
τους απάντησαν ότι θα προγραμμα-
τιστεί μετά από δεκαπέντε ημέρες. 
Οπότε, αποφάσισαν να ζητήσουν με 
δικά τους έξοδα ανάλυση δείγματος 
από νερό θαλάσσης της παραλίας 
Νέας Αρτάκης από ιδιωτικό χημικό 
φορέα, τα Χημικά Εργαστήρια Ανά-
λυσης και Έρευνας στη Χαλκίδα στις 
21/04/09. Η γνωμάτευση του χημικού 
Τάσου Τσαπουρνιώτη ήταν ότι πρό-
κειται για «νερό θάλασσας με σημα-
ντική ρύπανση βοθρολυμάτων». 

15/05/09

Ευβοϊκή Γνώμη
Δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώ-

μης αναφέρεται σε κύμα ρύπανσης 
στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Αρτά-
κης με τις ακτές της πόλης να εμφα-
νίζουν απόβλητα κοκκινωπού χρώμα-
τος, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες 
σύμφωνα με το Ν. Καϊμάκη.

Τον Οκτώβριο του ’13, ο Νίκος 
Καϊμάκης σε επιστολή στον Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
Λέανδρο Ρακιντζή, την οποία έστει-
λε στις 25/02/14 και στην Υγειονομι-
κή Υπηρεσία Χαλκίδας υποστηρίζει 
ότι στη Νέα Αρτάκη κάθε προσφυγι-
κό σπίτι έχει και ένα πηγάδι βάθους 
δέκα μέτρων περίπου. «Σήμερα με την 

ύδρευση της πόλης από την ΔΕΥΑΝΑ, 
πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν αυτά 
τα πηγάδια για βόθρους, με την ανο-
χή των αρμόδιων αρχών.»

04/11/13
Ο Νίκος Καϊμάκης επικαλούμε-

νος «ηθική υποχρέωση» με επιστο-
λή στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Εύβοιας - Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, 
την οποία κοινοποιεί και στη ΔΕΥΑΧ 
παρακαλεί σε διερεύνηση του εάν το 
φρέαρ αναφερόμενου συμπολίτη του 
έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευ-
σης της οικίας του με αποτέλεσμα να 
μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας της 
περιοχής, και όχι μόνο. 

24/09/15
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας 

απαντά στον κ. Καϊμάκη επικαλούμε-
νο την υπ. Οικ. 1147/4-5-2007 από-
φαση Νομάρχη για σύγκληση ΚΕΠΕ, 
σύμφωνα με την οποία πραγματο-
ποιήθηκε αυτοψία στις 17/05/07 στη 
θαλάσσια περιοχή όρμου Νέας Αρτά-
κης εντός τουριστικού λιμένα και δια-
πιστώθηκε ότι στο σημείο όπου γινό-
ταν η εκβολή του αγωγού ομβρίων 
υδάτων της οδού Καραολή παρατη-
ρήθηκε στη θάλασσα μικρή ποσότητα 
λυμάτων, καφέ χρώματος, αγνώστου 
προέλευσης, ενώ στο σημείο εκβολής 
του αγωγού ομβρίων υδάτων της οδού 
Κανάρη δεν διαπιστώθηκε ρύπανση.

08/09/16
Ο Νίκος Καϊμάκης απευθύνθηκε 

στον δήμαρχο Χαλκίδας με κοινοποίη-
ση στην Υγειονομική Υπηρεσία Εύβοι-
ας και στον Συνήγορο του Πολίτη 

με θέμα: «Ανικανότητα ή εγκλημα-
τική αδιαφορία για τη μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα» στην οποία υπεν-
θύμιζε ότι από το 2007 έχει καταγγεί-
λει τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζο-
ντα. Παρατηρούσε, ακόμη, ότι πολλοί 
Αρτακιανοί πολίτες χωρίς να γνωρί-
ζουν την περιβαλλοντική καταστρο-
φή που προκαλούν συνέδεσαν τον 
βόθρο του σπιτιού τους με πηγάδια 
που χρονολογούνται από την ίδρυ-
ση της πόλης για να πίνουν οι κάτοι-
κοι νερό. 

08/05/17
Εκ μέρους του Συνήγορου του 

Πολίτη σημειώθηκε ότι με προη-
γούμενα έγγραφα (υπ’ αρ. πρωτ. 
182978/31326/23-8-2016 και 
182978/2037/17-1-2017) ζητήθη-
καν οι απόψεις και τυχόν παρέμβαση 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Χαλκίδας σχετικά με 
βοθρολύματα στον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα της Νέας Αρτάκης. 

Επιπλέον, αναφορά γινόταν στο 
υπ. αρ. πρωτ. 4248/12-8-2014 έγγρα-
φο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγ-
χου της Π. Ε. Εύβοιας για οικία, στον 
αύλειο χώρο της οποίας διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη πηγαδιού και σε απόστα-
ση τριών μέτρων από αυτό βόθρου. 

Ζητήθηκε, στη συνέχεια, από το 
Τμήμα Πολεοδομίας Χαλκίδας η δια-
κρίβωση της στεγανότητας και των 
αποστάσεων σύμφωνα με το ΓΟΚ του 
εν λόγω βόθρου.

Εγγράφως η ΔΕΥΑ Χαλκίδας τον 
Μάιο του 2015 απευθυνόταν στον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου προκειμέ-
νου να προσέλθει στη ΔΕΥΑΧ ώστε να 
συνδεθεί το ακίνητό του με το δίκτυο 
αποχέτευσης. 

Όπως σημειωνόταν στο έγγραφο 
της Ανεξάρτητης Αρχής με τον δια-
μεσολαβητικό ρόλο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κτιριοδομικό Κανο-
νισμό του 1989, που συμπεριλαμβα-
νόταν στον Κώδικα Βασικής Πολεο-
δομικής Νομοθεσίας, ΠΔ 14/1999, 
άρθρο 369 παρ. 3ιγ κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 13 της Ε1β/221/65 Υγει-
ονομικής Διάταξης «Η σύνδεση της 
εγκατάστασης αποχέτευσης νέου 
ή υφιστάμενου κτιρίου ή χώρου με 
δημοτικό ή δημόσιο υπόνομο που να 
δέχεται ακάθαρτα (λύματα ή απόβλη-
τα) είναι υποχρεωτική εφόσον ο υπό-
νομος διέρχεται από τον δρόμο που 
έχει πρόσβαση στο κτίριο.» 

Στην προκειμένη περίπτωση – επι-
σημάνθηκε γραπτώς από τον Συνήγο-
ρο – ότι κατασκευάστηκε δημοτικός 
αγωγός αποχέτευσης, οπότε σύμφω-
να με την υποχρέωση που απορρέει 

Μικρό χρονικό των προσπαθειών για μόνιμη επίλυση του προβλήματος  
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από το ανωτέρω άρθρο, η σύνδεση 
με το δίκτυο αποχέτευσης καθίστα-
ται υποχρεωτική. Επιπρόσθετα, στο 
έγγραφο από τον Συνήγορο του Πολί-
τη υπογραμμιζόταν πως σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η παρα-
βίασή του επισύρει εκτός των άλλων 
διακοπή υδροδότησης. 

Στην επιστολή είχε καταγραφεί, 
ακόμη, ότι μολονότι είχε μεσολαβή-
σει σημαντικός χρόνος από το πρώτο 
έγγραφο του Συνήγορου δεν υπήρξε 
καμμία αρμόδια απάντηση, με απο-
τέλεσμα η Ανεξάρτητη Αρχή να υπεν-
θυμίζει ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσί-
ες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε 
τρόπο την έρευνά του και ότι η καθυ-
στέρηση προκαλούσε σοβαρά εμπό-
δια στη διερεύνηση της υπόθεσης. 

05/06/19
Ο κ. Καϊμάκης με έγγραφό του στον 

Συνήγορο του Πολίτη υπογράμμισε ότι, 
όπως είχε επισημάνει στον Δήμαρχο 
Χαλκιδέων, τα σπίτια που χρησιμο-
ποιούν τα πηγάδια για βόθρους είναι 
πολλά, όχι μόνο το συγκεκριμένο ένα 
στο οποίο γινόταν αναφορά

«Όλοι ασχολούνται με αυτό το ένα 
και αδιαφορούν για τα υπόλοιπα. Οι 
υπεύθυνοι αδιαφορούν .. Μετά από 
δέκα χρόνια αλληλογραφίας βρισκό-
μαστε στο μηδέν .. Εάν οι αρμόδι-
οι είχαν συνειδητοποιήσει τη μεγά-
λη περιβαλλοντική καταστροφή που 
συντελείται εις βάρος του υδροφό-
ρου ορίζοντα δεν θα έπρεπε να αδι-
αφορούν. Θα έκαναν κάτι απλό. Από 
σπίτι σε σπίτι.»– είχε παρατηρήσει. 

Τον Αύγουστο του 2017 ο κ. Καϊ-
μάκης απευθυνόμενος στον εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου και τον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας με θέμα 
τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 
από βόθρους διαπίστωνε πως μετά από 
δέκα χρόνια περίπου με διαμαρτυρί-
ες και καταγγελίες προς τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες «δεν έγινε τίποτα». Με 
την επιστολή είχε ζητηθεί παρέμβα-
ση προς τον Δήμο Χαλκιδέων και τη 
ΔΕΥΑΧ για μείωση του κόστους σύν-
δεσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέ-
τευσης και κατάργηση του εφάπαξ 
ύψους 20% επί του ποσού ως προ-
καταβολή. 

08/06/18

Ευβοϊκή Γνώμη
Σε δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώ-

μης μεταφέρονται φόβοι ότι ο ΧΥΤΑ 
Γραμματικού θα προκαλέσει σημα-
ντική οικονομική ζημιά στη νότια 
Εύβοια, απειλώντας το οικοσύστη-
μα του Ευβοϊκού. Αιτία, το ρέμα που 
περνά από το κύτταρο του ΧΥΤΑ και 

καταλήγει στην παραλία του Σέσι στο 
νότιο Ευβοϊκό Κόλπο. «Δε γίνεται να 
δημιουργηθεί ΧΥΤΑ σε χώρο με ρέμα 
γιατί θα μολυνθούν οι ιχθυοκαλλιέρ-
γειες του Ευβοϊκού» είχε σημειώσει 
ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα.  

13/07/18

Ευβοϊκή Γνώμη
Δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώ-

μης σημείωνε ότι ο βόρειος Ευβοϊ-
κός έχει μετατραπεί σε βόθρο, ότι ο 
ΒΙΟΚΑ Αιδηψού παραμένει ανενερ-
γός και τα λύματα καταλήγουν χωρίς 
καμμία επεξεργασία στη θάλασσα, 
ενώ βυτιοφόρα μπαίνουν ανεξέλεγκτα 
στον χώρο του ΒΙΟΚΑ και αδειάζουν 
τα φορτία τους. Το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος Εύβοιας έχει επιβεβαιώσει την 
πλήρη αχρηστία του ΒΙΟΚΑ και έχει 
επιβάλει πρόστιμο 30.000 ευρώ. 

08/10/18
Ο Νίκος Καϊμάκης  με επιστολή 

προς τη ΔΕΥΑΧ ζητούσε ενημέρωση 
για το ποια σπίτια δεν έχουν συνδε-
θεί με τον κεντρικό αγωγό αποχέ-
τευσης επί της οδού Κυζίκου και για 
ποιο λόγο, εφόσον η σύνδεση είναι 
υποχρεωτική. 

05/04/19

Ευβοϊκή Γνώμη
Δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώμης 

καταγράφει πως στη Σέττα Αμαρύν-
θου διαπιστώνεται πρόβλημα καθώς 
κάτοικοι αδειάζουν τους βόθρους των 
σπιτιών τους στο δίκτυο ομβρίων. Ο 
εργολάβος που είχε αναλάβει εργα-
σίες ανάπλασης της πλατείας του 
χωριού διαπίστωσε ότι στον κεντρικό 
αγωγό ομβρίων υδάτων καταλήγουν 
και λύματα. Τάπωσε τη σύνδεση του 
κεντρικού αγωγού με τα πέντε φρεά-
τια ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα 
τα λύματα να μην βρίσκουν διέξοδο 
και να αναβλύζουν έξω από τα σπί-

τια των κατοίκων. Πολίτες μετέφεραν 
στον τύπο την ενημέρωση που έλα-
βαν τότε από τη δήμαρχο ότι σκοπός 
ήταν να συνδεθούν ξανά τα φρεάτια 
με τον κεντρικό αγωγό ώστε τα λύματα 
να μην βγαίνουν στον δρόμο. Όμως, 
η εκτίμηση ήταν ότι θα κατέληγαν 
και πάλι στο ρέμα.

19/04/19

Ευβοϊκή Γνώμη
Σε δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώ-

μης σημειώνονται δηλώσεις του πρώην 
δημάρχου Χαλκίδας ότι «Δεν πρέπει 
να αλλαχθούν οι πλάκες στα πεζοδρό-
μια και να γίνουν άλλα έργα ανάπλα-
σης, αν δεν προηγηθεί έργο υποδομής 
για τα λύματα που καταλήγουν στη 
θάλασσα μαζί με τα όμβρια ύδατα».  

Ιούλιος/09
Το Λιμεναρχείο ξεκίνησε προκα-

ταρκτική εξέταση κατόπιν εντολής της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, 
ζητώντας να λάβει λίστα με ονόματα, 
διευθύνσεις και τηλέφωνα όσων δεν 
έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέ-
τευσης, ενώ ο Δήμος από την πλευ-
ρά του εμφανίστηκε διατεθειμένος 
να βοηθήσει οικονομικά όσους δεν 
μπορούν να συνδεθούν για οικονο-
μικούς λόγους. 

28/06/19

Ευβοϊκή Γνώμη
Σε δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώ-

μης αναφέρθηκε ότι η εισαγγελία Χαλ-
κίδας ψάχνει βόθρους που καταλήγουν 
στη θάλασσα, και γινόταν η προτρο-
πή να αναζητήσει ευθύνες και για τα 
δεκάδες σπίτια που έμειναν χωρίς απο-
χετευτικό δίκτυο. Οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που βρίσκονται επί της οδού 
Αρτάκη σημειώθηκε ότι ζήτησαν να 
συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης 
(για να σταματήσουν να πληρώνουν 
βυτιοφόρα για την εκκένωση των 

βόθρων τους) αλλά το αίτημά τους 
έμεινε αναπάντητο. 

Τον Ιούνιο του 2019 ο Λιμε-
νάρχης Χαλκίδας σε επιστολή του 
με θέμα: «Χορήγηση στοιχείων» στο 
πλαίσιο ενεργειών προκειμένου να 
ολοκληρωθεί ο φάκελος προκαταρ-
κτικής εξέτασης κάλεσε να προχωρή-
σει η καταγραφή ενός προς ένα των 
σπιτιών στην παραλία Νέας Αρτά-
κης ώστε στη συνέχεια να διακριβω-
θεί αρμοδίως εάν είναι συνδεδεμένα 
με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. 
Αναλυτικότερα, είχε ζητηθεί από τη 
ΔΕΥΑΣ κατάλογος με πλήρη στοι-
χεία των ιδιοκτητών (ονοματεπώνυ-
μο, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ) με την 
επισήμανση για το κάθε σπίτι του εάν 
είναι συνδεδεμένο ή όχι.

Ο Δήμος Χαλκίδας, από το γρα-
φείο του αντιδημάρχου τον Ιούνιο 
του 2019 με επείγον σημείωμά του 
και μετά από εισαγγελική παραγ-
γελία κάλεσε τους πολίτες να προ-
σέλθουν στα κεντρικά γραφεία της 
ΔΕΥΑΧ ώστε να καταθέσουν αίτηση 
σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 
λυμάτων της Νέας Αρτάκης. Στη σχε-
τική ενημέρωση σημειωνόταν ότι η 
ΔΕΥΑΧ από τον Δεκέμβριο του 2014 
προχώρησε σε σημαντική μείωση 
του κόστους σύνδεσης ακινήτου, που 
έφτανε το ποσοστό του 40% (ανάλο-
γα με τα τετραγωνικά του οικοπέδου 
και τον αριθμό των ορόφων). Γνω-
στοποιήθηκαν, ακόμη, αναλυτικά τα 
δικαιολογητικά για τη σύνδεση ακι-
νήτου στο δίκτυο αποχέτευσης λυμά-
των. Σε ό,τι αφορά τις μονοκατοικίες 
απαραίτητα είναι: άδεια οικοδομής, 
συμβόλαιο ιδιοκτησίας, λογαριασμός 
νερού, εκκαθαριστικό εφορίας ιδιοκτή-
τη, ενώ για τις πολυκατοικίες χρειά-
ζεται: άδεια οικοδομής, λογαριασμός 
νερού, εκκαθαριστικό εφορίας αυτού 
που κάνει την αίτηση, εσωτερικός 
κανονισμός – σύσταση ή συμβόλαιο 
αγοράς οικοπέδου, πίνακας χιλιοστών 
πολυκατοικίας 

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής 
διευκρινίζεται ότι το 20% είναι προ-
καταβολή και δέκα δίμηνες άτοκες 
δόσεις, οι οποίες ενσωματώνονται 
στον λογαριασμό ύδρευσης 

Η ενδεικτική τιμή σύνδεσης μιας 
οικοδομής τριών ορόφων σε οικόπε-
δο 500τμ με 8-10 διαμερίσματα προσ-
διορίστηκε γύρω στα 2.300 ευρώ. Το 
μέσο κόστος σύνδεσης ενός διαμερί-
σματος μεταφέρεται από το γραφείο 
του αντιδημάρχου ότι προσεγγίζει τα 
300 ευρώ, με την προκαταβολή στα 
60 ευρώ και το υπόλοιπο κάθε δύο 
μήνες από 24 ευρώ. 

Σημειωνόταν, τέλος, ότι η σε εξέ-
λιξη εισαγγελική παραγγελία συνε-
πάγεται σοβαρές συνέπειες με τέσ-
σερις κατοίκους να έχουν κληθεί για 
προανάκριση.
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ΠΧ: Πείτε μου, εσείς που 
έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε 
μεγαλώσει εδώ, έχετε δει να 
περνούν δήμαρχοι και δήμαρ-
χοι για ποιο λόγο – από τη 
στιγμή που ξεκίνησε το έργο 
του αποχετευτικού της Αρτά-
κης πριν από 25 χρόνια – δεν 
έχει ολοκληρωθεί; Για σας, τι 
φταίει; 

Απ: Για μένα, φταίει η αδι-
αφορία των αρμοδίων – ειδι-
κά του δημάρχου, της δημο-
τικής αρχής – η αδιαφορία 
τους για το περιβάλλον. 

ΠΧ: Όχι της σημερινής, 
εδώ και χρόνια… 

Απ: Ναι, από τότε που ξεκί-
νησε. Οι σωλήνες αποχέτευ-
σης εδώ που μένω εγώ, μπή-
καν εδώ και πέντε χρόνια. 

ΠΧ: Και ακόμη δεν έχουν 
συνδεθεί. 

Απ: Όχι. Υπάρχουν ακόμη 
εκατοντάδες σπίτια στην Αρτά-
κη που δεν έχουν σωλήνες 
αποχέτευσης. Κάνουν έκκλη-
ση προς τον δήμαρχο – προ-

φορικά και γραπτά – και του 
λένε, «να βάλετε σωλήνες να 
συνδεθούμε». Ο Δήμος απα-
ντάει: «Δεν έχουμε λεφτά, 
φτιάχτε  το μόνοι σας». 

ΠΧ: Σας πληροφορώ το 
εξής: τα λεφτά για τη σύνδε-
ση – όχι με τα σπίτια – αλλά 
για τη δημιουργία αποχετευ-
τικού στους δρόμους – είναι 
ένα πρόγραμμα που χρημα-
τοδοτείται 100% από ΕΣΠΑ 
(Εθνικά Στρατηγικά Προγράμ-
ματα) και, δυστυχώς, αυτό 
που ακούω τώρα είναι ότι ο 
Δήμος δεν έχει λεφτά. Έχει 
ζητήσει λεφτά από την αντι-
περιφέρεια, την περιφέρεια 
γι’ αυτή τη δουλειά; 

Απ: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν 
το ξέρω. 

ΠΧ:  Αυτό πρέπει να ερω-
τηθεί και να καταγγελθεί ο 
δήμαρχος, ο οποίος μέχρι 
τώρα δεν έχει κάνει απολύτως 
τίποτα, δεν έχει βάλει σωλήνες 
στους δρόμους που λέτε, με 

αποτέλεσμα να μη μπορούν 
να συνδεθούν οι κάτοικοι. 

Απ : Αυτό που λέτε το 
ακούω για πρώτη φορά, δεν 
το ‘ξερα … 

ΠΧ: Εβέβαια, όλοι οι βιο-
λογικοί καθαρισμοί και τα 
αποχετευτικά είναι χρημα-
τοδότηση από προγράμμα-
τα ευρωπαϊκά, με συμμετο-
χή ελληνική. Είναι λεφτά που 
μας χρωστάει ο δήμαρχος, μας 
χρωστάει η πολιτεία, ούτως 
ώστε να δημιουργήσει τις 
καλύτερες συνθήκες για να 
λειτουργήσει μια κοινωνία. 
Δεν μπορεί να λέμε – αν δεν 
έχουμε υποδομές – ότι φτιά-
ξαμε μια πόλη. Η πόλη στηρί-
ζεται στις υποδομές της και οι 
υποδομές είναι: η αποχέτευ-
ση, τα σκουπίδια και η ρυμο-
τομία. Τρία πράγματα είναι, 
τρεις πυλώνες είναι αυτοί που 
φτιάχνουν μια ευνομούμενη 
πολιτεία για να λειτουργεί η 
πόλις σωστά. Εσείς πόσες 
καταγγελίες έχετε κάνει και 

πού έχετε απευθυνθεί αυτά 
τα δώδεκα χρόνια, από το 
2007 μέχρι σήμερα; 

Απ: Από το 2007 μέχρι 
σήμερα, έχω καταγγείλει σε 
εισαγγελέα, Υγειονομικό, Δήμο, 
ΔΕΥΑΜ, Περιφέρεια. Καμμία 
απάντηση. Και στον Συνήγο-
ρο του Πολίτη. Μόνο από τον 
Συνήγορο του Πολίτη λάβαμε 
απάντηση .. 

ΠΧ: Η οποία ζητά από τον 
Δήμαρχο να κάνει τη δου-
λειά του 

Απ: Και αυτός δεν απα-
ντάει. 

ΠΧ: Εβέβαια. Ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη είναι ένα συμ-
βουλευτικό όργανο, δεν είναι 
τίποτε άλλο. Αλλά και αυτός 
ζητούσε την παρέμβαση του 
Δήμου. Ο Δήμος δεν έκανε 
παρέμβαση. Εμείς κάθε χρό-
νο κ. Καϊμάκη κάνουμε μετρή-
σεις σε όλες τις παραλίες όλης 
της Ελλάδας σαν ανεξάρτητος 
οργανισμός κάθε καλοκαίρι. 
Και μάλιστα πριν από οχτώ 

χρόνια – τότε ήτανε Νομάρ-
χης ο Μπουραντάς, ο οποί-
ος είναι τώρα δήμαρχος στην 
Κύμη. Και είχαμε κάνει και μία 
μελέτη για τον Κωλοβρέχτη, 
που είναι εδώ πιο πάνω και 
είναι όλα τα κοτοπουλάδικα 
εκεί, όλη η βρώμα, και είναι 
Natura περιοχή, που απαγο-
ρεύεται να κάνει παρέμβαση 
ο οποιοσδήποτε και εκεί τρέ-
χουν όλα τα απόβλητα από τα 
κοτοπουλάδικα. Άλλη ιστορία 
αυτή. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 
για την Αρτάκη. Πόσα σπίτια 
υπολογίζετε από τα 3.500 που 
είναι στην Αρτάκη ότι δεν 
έχουν συνδεθεί; 

Απ: Τουλάχιστον χίλια. 
ΠΧ: Δηλαδή, το 30% περί-

που. 
Απ: Αυτό μόνο η ΔΕΥΑΧ 

μπορεί να μας το πει ακριβώς. 
ΠΧ: Μα, έχει κάνει μελέτη. 

Υποτίθεται ότι η ΔΕΥΑΧ πρέ-
πει να έχει κάνει μία μελέτη.  

Απ: Εγώ υπολογίζω με το 
μυαλό μου ότι χίλια σπίτια 

Συνομιλία του κ. Ν. Καϊμάκη με τον πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
 Παναγιώτη Χριστοδουλάκη (Αύγουστος 2019)
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δεν έχουν συνδεθεί. 
ΠΧ: Δεν έχουν συνδε-

θεί επειδή δεν το θέλουν τα 
σπίτια ή επειδή δεν υπάρ-
χει αποχετευτικό στον δρό-
μο για να συνδεθούν; Είναι 
δύο τα κομμάτια. Το ένα ότι 
δεν θέλει ο πολίτης να συν-
δεθεί γιατί ίσως να μην έχει 
λεφτά να συνδεθεί γιατί τα 
λεφτά που σας λέω και πάλι 
τα δίνει το ΕΣΠΑ, είναι προ-
γράμματα ευρωπαϊκά που 
οφείλει ο Δήμος να τα βάλει 
αυτά τα χρήματα και άλλο το 
κομμάτι ότι δεν υπάρχει απο-
χετευτικό στον δρόμο ούτως 
ώστε να συνδεθεί ο πολίτης. 
Δύο κομμάτια είναι. 

Απ: Το ένα κομμάτι, που 
υπάρχει κεντρικός σωλήνας 
αποχέτευσης, οι άνθρωποι 
αυτοί που περνάει ο σωλή-
νας μπροστά από τα σπίτια 
τους, δεν έχουν την οικονο-
μική ευχέρεια να πληρώσουν 
τόσα χρήματα. Πάει αυτό. 

ΠΧ: Αυτό σας είπα προη-
γουμένως. Όχι, δεν πάει αυτό. 
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος 
σας λέω, να πληρώσει – όχι 
από τον βόθρο του σπιτιού 
μέχρι τον δρόμο, είναι  υπο-
χρεωμένος να πληρώσει τα 
έξοδα για να υπάρχει ο αγω-
γός μπροστά από τον δρό-
μο. Αυτό δεν το έχει κάνει, 
όμως, σε πολλούς δρόμους, 
έτσι δεν είναι;

Απ: Σε πολλούς δρόμους, 
όχι. Πολλά σπίτια, εκατοντά-
δες σπίτια είναι χωρίς αγω-
γό αποχέτευσης. Αυτοί που 
έχουν αγωγό και δεν έχουν 
συνδεθεί, δεν έχουνε χρήμα-
τα. Δεύτερον, βολεύονται …

ΠΧ: Εδώ να το ξεκαθα-
ρίσουμε. Δεν έχουν χρήμα-
τα να πληρώσουν αυτά που 
τους ζητά ο Δήμος ή αυτά 
που πρέπει να δώσουν στον 
εργολάβο για να τους φτιάξει; 

Απ: Και τα δύο μαζί. 
ΠΧ: Άρα, ο Δήμος τους 

ζητά λεφτά για να πληρώσουν 
για την αποχέτευση – πράγ-
μα το οποίο είναι απαράδεκτο 
γιατί αυτά είναι χρήματα της 
ΕΕ και οφείλει ο Δήμος να τα 
βάλει αφού έχει κάνει μελέτη 
– πρέπει να έχει κάνει μελέτη 
για αυτό και άλλο το να βάλω 
εγώ 500 ευρώ – 700 ευρώ – 
1.000 ευρώ για να συνδεθώ 
από τον βόθρο τον δικό μου 
εδώ πέρα μέχρι τον βόθρο. 
Είναι δύο τελείως διαφορε-
τικά πράγματα. 

Απ: Το δεύτερο είναι ότι 

αυτοί οι άνθρωποι που έχουν 
σωλήνα και δεν συνδέονται 
– εκτός από το οικονομικό – 
βολεύονται με τα πηγάδια. Τα 
πηγάδια που πίναμε από παι-
διά νερό, κατακάθαρο, γάργα-
ρο νερό από το βουνό, συν-
δέσανε τον βόθρο τους στο 
πηγάδι. Το πηγάδι, περνάει 
η φλέβα νερού από το βου-
νό, μαζεύει τα βοθρολύματα 
του πηγαδιού και τα πετάει 
στη θάλασσα. 

ΠΧ: Το βόλεμα, όμως, αυτό 
έρχεται μπούμερανγκ γιατί και 
ο ίδιος θα πάει στη θάλασσα 
να κάνει μπάνιο και τα παι-
διά του θα πάνε στη θάλασ-
σα να κάνουνε μπάνιο και τα 
εγγόνια του, με αποτέλεσμα 
εάν τυχόν μολυνθούν αυτοί 
οι άνθρωποι, τα λεφτά που 
θα δώσουν στους γιατρούς 
για να γίνουν καλά να είναι 
πολλαπλάσια από εκείνα για 
τη σύνδεση από το πηγάδι 
του μέχρι τον δρόμο. Άρα, λοι-
πόν, πρέπει να γίνει συνείδη-
ση στους πολίτες ότι πρέπει 
να συνδεθούν -  να δώσουν 
500 – 700 ευρώ από το πηγά-
δι μέχρι τον δρόμο γιατί αυτά 
μόνο υποχρεούνται να κάνουν 
– όχι τα άλλα που ζητάει η 
ΔΕΥΑΧ. Επίσης, είναι και το 
γεγονός ότι οι σωλήνες της 
ύδρευσης που είναι πάνω 
από την αποχέτευση, από το 

πηγάδι, με τις αναθυμιάσεις 
από το πηγάδι, από τα από-
βλητα, από τα αστικά λύμα-
τα τρυπάνε. 

Αυτοί οι σωλήνες είναι 
πλαστικοί – εάν τρυπήσουν – 
θα δημιουργηθεί ένα κοκτέιλ 
που μαζί με το πόσιμο νερό, 
θα έρθει στη βρύση και, αντί 
να πίνετε καθαρό νερό από 
τη γεώτρηση που είναι κοντά 
στην κάτω στενή και έρχεται 
με αγωγό και διοχετεύεται σε 
όλα τα σπίτια – εάν λοιπόν 
αυτοί οι σωλήνες ύδρευσης 
μολυνθούν ή γίνουν ένα με 
τα πηγάδια ή με τους βόθρους 
που έχουν οι άνθρωποι (…) και 
μπορεί να έχετε και προβλή-
ματα επιδημιολογικά με αυτή 
την ιστορία. Ας έρθουμε τώρα 
στο ότι η αμαρτία της ΛΑΡΚΟ 
είναι στα κεφάλια των κατοί-
κων της Εύβοιας, η αμαρτία 
του .. «Μανωλίου» είναι κι 
αυτό το ίδιο πράγμα, η σόγια 
είναι κι αυτή μία άλλη αμαρ-
τία. Έχει πολλές αμαρτίες, που 
δυστυχώς, εξαιτίας της δια-
πλοκής που υπάρχει μεταξύ 
των κυβερνώντων, της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και των 
ιδιοκτητών αυτών όλων των 
συστημάτων, δίνει το συγχω-
ροχάρτι ώστε να λειτουργούν 
οι ρυπαίνουσες αυτές βιομη-
χανίες. Ποιες άλλες περιοχές 
πιστεύετε ότι είναι μολυσμέ-

νες στην Εύβοια και χρήζουν 
άμεσης αποκατάστασης της 
ζημιάς που έχουν πάθει;

Απ: Εκτός από τα πηγά-
δια που έχουν γίνει βόθροι 
στην Αρτάκη και είναι πολ-
λά, τα πηγάδια που υπάρχουν 
στην παραλία της Αρτάκης, 
δεν αδειάζουν πολλοί από 
αυτούς τους βόθρους. Διότι 
η παραλία έρχεται…

ΠΧ: Μα, τα πηγάδια πρέπει 
να έχουν μετατραπεί σε στε-
γανούς χώρους, όχι σε απορ-
ροφητικούς. Αυτά τα πηγά-
δια επειδή είναι στη θάλασσα 
κοντά και επικοινωνούν με 
τη θάλασσα, έπρεπε να χτι-
στούν και να γίνουν στεγα-
νοί βόθροι. Έπρεπε, δηλαδή, 
ο Δήμος να αναγκάσει τους 
πολίτες, τα πηγάδια αυτά να 
μετατραπούν σε στεγανούς 
βόθρους, με αποτέλεσμα να 
αναγκάζονται να τα αδειά-
ζουν όποτε χρειάζεται. 

Απ: Συμφωνώ, αλλά πολ-
λά από αυτά δεν είναι στεγα-
νά. Η θάλασσα – και στεγανά 
που είναι – υπάρχουν φλέβες 
από δεξιά και αριστερά – που 
έρχεται η παλίρροια, παίρνει 
τα λύματα και τα πετάει στη 
θάλασσα. 

Πολυκατοικία, δάσκαλος, 
έχουμε βόθρο μου λέει, δεν 
αδειάζουμε βόθρο ποτέ γιατί 
τα παίρνει η θάλασσα. Απλά. 

Σε όλη την παραλία αυτή που 
είναι τα σπίτια έχουνε ή πηγά-
δια και αδειάζουνε μέσα τον 
βόθρο ή είναι βόθροι που φεύ-
γουνε και πάνε στη θάλασσα .. 

Το τρίτο, η άλλη μόλυν-
ση είναι οι βόθροι που έχουν 
συνδεθεί με τα όμβρια νερά. 
Μαζεύουν τους βόθρους, 
τους συνδέουν με τα όμβρια 
νερά και όλα καταλήγουν στη 
θάλασσα. Τρεις είναι οι πηγές 
μόλυνσης της θάλασσας: πηγά-
δια. Μετά την απογοήτευση 
και την αδιαφορία, αναγκά-
στηκα να αποταθώ στον αξι-
ότιμο εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου στις 21 Αυγούστου του 
2017 και στον αξιότιμο εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας 
με θέμα τη μόλυνση του υδρο-
φόρου ορίζοντα από βόθρους. 

Με κάλεσε η ανακρίτρια 
(2018) κα Μακρυγιάννη και 
έδωσα κατάθεση με όλα τα 
στοιχεία και το υλικό, φωτο-
γραφίες, επιστολές. 

ΠΧ: Τώρα είναι 2019. Σας 
έχει έρθει καμμιά απάντη-
ση; Όχι. Έτσι λειτουργεί το 
σύστημα. 

Πρέπει να περάσουν πέντε 
χρόνια για να βγάλουμε ένα 
συμπέρασμα, εννοώ με το 
θέμα του εισαγγελέα και του 
Αρείου Πάγου.  

Κι εσύ λαέ … βασανισμέ-
νε! αλλά και ΑΔΙΑΦΟΡΕ.
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ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ… ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ 
59 χρόνια εγκληματικής αδιαφορίας • Το οδοιπορικό της εγκατάλειψης 

Ο Πατούλης θα σπάσει … τον γόρδιο δεσμό; 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής κοντά στη χωματερή Φυλής 
έδειξαν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους καρκινογόνους υδρογονάνθρακες και τη φορμαλδεΰδη. 

Διαπιστώνεται σαφώς ότι τα αέρια από την ανοιχτή χωματερή επηρεάζουν τη δημόσια υγεία  
και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής με τους καρκινογόνους ρύπους.  

Από τους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν προκύπτουν τα αναφερόμενα. 
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Α/Α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΡΜ2,5 ΡΜ10 VOC FORM
1 10:15 Πύρρου Δήμα και Τσικλητήρα 5 10 0,92 0,03

2 10:20 Τσικλητήρα και Καχιασβίλι 4 9 0,73 0,05

3 10:25 Στέλιου Μιγιάκη 10 4 9 0,45 0,12

4 10:30 Στ. Μιγιάκη και Κακλαμανάκη 4 12 0,24 0,16

5 10:31 Σπύρου Λούη και Β. Λεωνίδη 3 6 0,19 0,14

6 10:35 Δεβετζή Φανή και Β. Πατουλίδου 3 6 0,19 0,12

7 10:40 Β. Πατουλίδου και Πύρρου Δήμα 4 7 0,26 0,13

8 10:41 Τσικλητήρα 20 3 7 0,73 0,18

9 10:45 Ιωάννη Μελισσανίδη και Τσικλητήρα 3 6 0,45 0,14

10 10:50 Πέτρου Γαλακτόπουλου 2 6 0,36 0,06

11 10:55 Διγενή Ακρίτα 38 2 3 0,09 0,05

12 11:00 Βυζαντίου και Ψελλού 2 3 0,09 0,04

13 11:10 Αγίας Σοφίας και Τσουκλιδίου 3 4 0,11 0,06

14 11:20 Νικ. Φωκά 19 2 4 0,11 0,03

15 11:40 Γήπεδο πάλης Άνω Λιοσίων 2 4 0,09 0,04

16 11:45 Καλλινίκου 76 3 6 0,05 0,03

17 11:55 Γήπεδο Ακράτητου 2 4 0,11 0,05

18 12:00 9ο Δημ. Σχολείο Άνω Λιοσίων 3 7 0,09 0,04

19 12:05 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων 2 6 0,09 0,03

20 12:10 Μ. Κωνσταντίνου και Εμ. Κομνηνού 3 7 0,09 0,06

21 12:12 Προποντίδας και Βυζαντίου 4 8 0,10 0,03

22 12:15 Ευαγγελίστριας και Προποντίδος 4 6 0,07 0,02

23 12:17 3ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 2 4 0,09 0,07

24 12:20 Λεωφ. Φυλής 358 2 4 0,08 0,09

25 12:22 Παναγία Κανάλα 3 4 0,07 0,09

26 12:25 Ανθέων και Ακάνθου 4 7 0,09 0,06

27 12:27 Μενεξέδων και Λεβάντας 3 4 0,06 0,06

28 12:29 5ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων 2 4 0,10 0,04

29 12:32 Παπαρούνας και Ρόδων 2 3 0,10 0,03

30 12:34 Νουφάρων και Ρόδων 2 4 0,08 0,05

31 12:37 Νυχτολούλουδων και Ροδοδάφνης 2 4 0,07 0,07

32 12:47 Βυζαντίου και Φυλής 2 3 0,07 0,06

33 12:50 Άγιος Δημήτριος Άνω Λιοσίων 2 3 0,07 0,06

34 12:52 Ιουστινιανού 7 2 3 0,07 0,05

35 12:55 Καλλίνικου και Ισαύρων 2 3 0,07 0,05

36 13:00 Ισαύρων 3 7 0,07 0,04

37 13:02 Ανθιμίου 15 3 6 0,09 0,04

38 13:07 Υλίκης 2 Κάτω Τσουκλίδι 2 3 0,19 0,11

39 13:12 Σουρμένων 3 2 4 0,12 0,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ   
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ (11/04/2019)
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40 13:15 ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων 2 3 0,21 0,11

41 13:20 Παλιό νεκροταφείο Αγ. Νικόλαος 3 7 0,09 0,08

42 13:23 Καρκαβίτσα και Μυριβήλη 3 5 0,09 0,06

43 13:25 Ροΐδη και Βενέτη 2 3 0,14 0,09

44 13:30 Δυναστείας Παλαιολόγου και Αναγέννησης 5 9 0,15 0,13

45 13:34 3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων 2 3 0,08 0,04

46 13:37 Σουρή Γεωργ. 3 2 4 0,09 0,04

47 13:40 Οδ. Ελύτη 3 –Φυλής 4 8 0,18 0,05

48 13:45 Δημαρχείο Άνω Λιόσια (Φυλή) 2 3 0,23 0,07

49 14:10 Σαράφη 3, Ζεφύρι 3 4 0,11 0,06

ΟΡΙΑ 12 20 0,1 0,01

Α/Α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΡΜ2,5 ΡΜ10 VOC FORM
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ΩΡΑ ΘΕΡΜ. ΥΓΡ. ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΡΜ2,5 ΡΜ10 VOC FORM
9:36 16,6 55 Λειψών και Πάτμου 3 6 0,65 0,01
9:41 16,1 59 Λειψών και Πάτμου 3 6 0,23 0,01
9:47 17,2 65 Λέρου και Πάτμου 4 7 -- 0,01
9:52 18 54 Λέρου και Πάτμου 4 7 -- 0,01
9:55 19,3 49,3 Κέας 3 4 -- 0,02
9:59 18 47,3 Κέας 3 6 -- 0,02

10:20 21,3 43,6 Τσικλητήρα και Κακιασβίλη 2 3 -- 0,03
10:24 48,1 Τσικλητήρα και Κακιασβίλη 1 2 -- 0,02
10:30 19,2 41,8 Ν. Κακλαμανάκη και Στ. Μηγιάκη 2 3 -- 0,02
10:35 22,1 44,3 Ν. Κακλαμανάκη και Στ. Μηγιάκη 2 3 -- 0,02
10:50 19,9 51,4 Τοίχος αρχαίος- Κροπιδών 2 4 -- 0,01
10:55 20,3 46,3 Τοίχος αρχαίος- Κροπιδών 2 4 -- 0,02
11:13 20,7 43,5 Πύλη χωματερής Άνω Λιόσια 2 3 -- 0,04
11:18 20,3 44,9 Πύλη χωματερής Άνω Λιόσια 2 3 -- 0,02
11:40 21,8 49,7 Δυτ. Κύρια πύλη χωματερής 5 9 -- --
11:45 Δυτ. Κύρια πύλη χωματερής 6 12 -- --

ΟΡΙΑ 12 20 0,1 0,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ (19/04/2019)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΘΕΡΜ: η θερμοκρασία σε βαθμούς Celcius ΥΓΡ: υγρασία 
%, FORM: φορμαλδεΰδη σε μg/m3  ΡΜ2,5 , ΡΜ10 : αιωρούμενα στερεά 
σωματίδια διαμέτρου 2,5 και 10 μικρών αντίστοιχα σε μg/m3  VOC: πτητικές 
οργανικές ενώσεις σε μg/m3

Επιπλέον, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστη-
μα αιματολογικές αναλύσεις πληθυσμιακού δείγματος εκατό ατόμων 
στην ευρύτερη περιοχή (ακτίνας ενός χιλιομέτρου) των κυττάρων της 
χωματερής του Δήμου Φυλής με βάση την ηλικία, το επάγγελμα και 
το βιοτικό επίπεδο μετά από τη συλλογή και επεξεργασία 500 ερω-
τηματολογίων. Θα γίνει αιμοληψία και αναλύσεις για μόλυβδο, καί-
σιο, βανάδιο, CO2, CO και τα συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν σε 
συνεργασία με τους συμμετέχοντες επιστήμονες και πανεπιστήμια 
για την ανακοίνωσή τους σε διεθνή συνέδρια και προς χρήση από 
τους αρμόδιους φορείς στο εσωτερικό. Αποτελούν συνέχεια των πρω-
τοβουλιών του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. να συνδράμει τους κατοίκους της περιοχής, 
όπως εκφράστηκαν και με τη συμμετοχή του σε ενημερωτική συζή-
τηση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 σχετικά με τη ρύπανση από τη 
χωματερή και τις επιπτώσεις στην υγεία, την πραγματοποίηση μετρή-
σεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ελέγχου ποιότητας νερού. 
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Δρόμοι σε πολλά σημεία 
άβατοι, χωρίς ονόματα 
και σήμανση. Άφραγα 

οικόπεδα γεμάτα σκουπίδια. 
Άνθρωποι που ψάχνουν στα 
σκουπίδια, φτώχεια, αρρώστει-
ες, συχνά συμβάντα παραβα-
τικότητας, ένταξη των τσιγ-
γάνων στον κοινωνικό ιστό 
εκκρεμής. Πυλώνες της ΔΕΗ 
χωρίς μελέτη ή σχέδιο υπο-
γειοποίησης, με υπερυψη-
λή τάση, με τα καλώδια να 
αγγίζουν σχεδόν τις στέγες 
των σπιτιών, κεραίες κινη-
τής τηλεφωνίας κοντά σε σχο-
λεία, παιδικές χαρές, γήπεδα. 
Τριγύρω, νεκροταφεία, αμα-
ξοστάσια, χυτήρια μετάλλων. 
Με αυτά τα λόγια περιγρά-
φουν οι κάτοικοι της Φυλής 
το μέρος που ζουν. Παλιότερα, 
από τα κατοικήσιμα σημεία, 
μέσα από ένα φυσικό άνοιγ-
μα – ένα διάσελο – φαινόταν 
η θάλασσα και η Σαλαμίνα. 
Τώρα αυτό έχει πια κλείσει 
με σκουπίδια. 

Η χωματερή στα Άνω 
Λιόσια-Φυλή υπάρχει από 
το 1960. Είναι πολύ κοντά σε 
κατοικημένες περιοχές, συχνά 
αναφέρονται πυρκαγιές εντός 
της. Μεταφέρεται ότι θάβονται 
σύμμεικτα, ενώ εκεί φτάνουν 
σκουπίδια όχι μόνο από την 
Αττική, αλλά και από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. Εναπο-
τίθενται τέφρα, νοσοκομειακά 
απόβλητα από όλη τη χώρα, 
λυματολάσπη δίπλα στο κανά-
λι του Μόρνου. Όταν άρχισε 
να λειτουργεί η χωματερή, 
γύρω υπήρχαν σπίτια, αργό-
τερα κάποιοι πολίτες που δεν 
είχαν την οικονομική δυνα-
τότητα να χτίσουν αλλού και 
που άκουγαν ότι η χωματερή 
θα κλείσει, ανήγειραν σπίτια – 
αλλά και το κράτος έχτισε τις 
εργατικές κατοικίες του Οικι-
σμού Γεννηματά ΙΙ, δίπλα στη 
χωματερή. 

Ο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής απο-
τελείται από δύο λεκάνες από-
θεσης των απορριμμάτων που 
καλύπτουν τις δύο φάσεις 
λειτουργίας του (Α’ και Β’ 
φάση). Η απόθεση ξεκίνησε 
με πλήρωση των κυττάρων 
της Β’ φάσης και η λειτουρ-
γία στη συγκεκριμένη λεκά-
νη είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 
2010. Η διάθεση των απορ-

ριμμάτων πραγματοποιεί-
ται πλέον στη λεκάνη της Α’ 
φάσης. Η συνολική χωρητικό-
τητα του ΧΥΤΑ της Α’ φάσης 
υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 
17.031.271,30 κ.μ. Καθημερι-
νά στις εγκαταστάσεις των 
ΕΜΑΚ και ΧΥΤΑ θεωρείται 
ότι εισέρχονται κατά μέσο 
όρο 6.000 τόνοι απορριμμά-
των. Η συνολική εισερχόμενη 
ποσότητα απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων στον ΧΥΤ φτά-
νει περίπου τους 1.900.000 
τόνους ετησίως.

Το αποτέλεσμα επεξερ-
γασίας των απορριμμάτων, 
μετά το 2014, προβλεπόταν 
να είναι το εξής: 93.000 τόνοι 
υπολείμματος ετησίως από το 
ΕΜΑΚ Ι, 105.000 τόνοι υπο-
λείμματος ετησίως από τη 
ΜΕΑ Δυτ. Αττικής, 101.500  
τόνοι υπολείμματος ετησίως 
από το ΕΜΑ ΙΙ. Τα υπολείμ-
ματα αυτά θα εισέρχονταν στο 
ΧΥΤ δεματοποιημένα, με τη 
συμπίεση στο 0,90-1,00 τον/
κ.μ. Με βάση αυτά τα δεδο-
μένα φαίνεται να προέκυψε 
ότι η εναπομείνουσα χωρη-
τικότητα του ΧΥΤ είναι αρκε-
τή μέχρι τα μέσα του 2021. 

Η ζωή και τα… ευρώ  
Ο Δήμος εισπράττει από 

άλλους Δήμους κάθε χρόνο 36 
εκατομμύρια ευρώ ως αντι-
σταθμιστικά για τη χωματε-
ρή. Ωστόσο, η συζήτηση για 
επέκταση της χωματερής – 
γνωστή ως Γ’ φάση – δημι-
ουργεί φόβους ότι μπορεί να 
γεμίσουν με σκουπίδια ακόμη 
και τα ανενεργά λατομεία που 
υπάρχουν κοντά της. 

Σε ό,τι αφορά την υγεία 
των κατοίκων, φαίνεται ότι 
εκλύονται δηλητηριώδεις 
ρύποι: διοξίνες, φουράνια, 
πολυπυρηνικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες, πολυχλω-
ριωμένα διφαινύλια, βαρέα 
μέταλλα, εξασθενές χρώμιο, 
κ.ά. σε συγκεντρώσεις που 
εκτιμάται ότι είναι τουλάχι-
στον 500 φορές μεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες, σε περι-
οχές μακριά από τη χωματε-
ρή. Η έκθεση των κατοίκων 
σε αυτούς, κυρίως του Δήμου 
Φυλής και των γύρω Δήμων, 
γίνεται με την αναπνοή των 
σωματιδίων που αιωρούνται 
στην ατμόσφαιρα και με την 
πρόσληψη τροφών, ενώ σημει-

ώνεται ότι δεν υπάρχει ασφα-
λές κατώτερο όριο έκθεσης 
στις καρκινογόνες ουσίες ούτε 
στο εξασθενές χρώμιο. 

Τοξικά τα… στραγγίδια 
Κατά τη διάρκεια αυτοψί-

ας το 2012, που πραγματο-
ποίησε η Ειδική Γραμματεία 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής 
διαπιστώθηκε εκροή υγρών 
αποβλήτων από το εσωτερι-
κό του ΧΥΤΑ προς τον περι-
βάλλοντα χώρο σε τέσσερα 
σημεία, ενώ από τα δείγμα-
τα που εστάλησαν προς ανά-
λυση στο Κ.ΕΡ.ΕΦ.Υ.Τ. και 
Έρευνας της ΕΥΔΑΠ και στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους, 
προέκυψε μεταξύ άλλων ότι 
τα πλεονάζοντα όμβρια και 
στραγγίδια που καταλήγουν 
εκτός ΧΥΤΑ είτε στο ρέμα της 
«Μαύρης Ώρας» είτε στην 
εδαφική κοιλότητα δίπλα στο 
Τείχος «Δέμα», ήταν ιδιαίτε-
ρα επιβαρυμένα.

Στον υδροφόρο ορίζοντα 
της ευρύτερης περιοχής του 
Θριάσιου και του Ασπρόπυρ-

γου, γύρω από τη χωματερή 
των Άνω Λιοσίων, μετρήσεις 
στο παρελθόν έχουν δείξει 
πως η ρύπανση είναι «ορι-
στική». Σύμφωνα με το Εργα-
στήριο Τεχνικής Γεωλογίας 
και Υδρογεωλογίας ΕΜΠ, το 
70-75% των παράνομων και 
ανεξέλεγκτων σκουπιδότο-
πων της Αττικής βρίσκονται 
σε υδροπερατά στρώματα. Το 
νερό της ευρύτερης περιοχής 
βρέθηκε παντού ακατάλλη-
λο προς πόση και σε αρκετά 
σημεία μη κατάλληλο ακόμα 
και για άρδευση ή βιομηχα-
νική χρήση. Σε άλλη μελέ-
τη (ΙΓΜΕ) οι συγκεντρώσεις 
νιτρικών και άλλων παραμέ-
τρων, όπως ολική σκληρότητα 
και ολικά διαλυμένα στερεά 
ήταν αρκετά υψηλές στο νότιο 
μισό του Θριάσιου Πεδίου.

Ο κάτοικος της Δημοτι-
κής Ενότητας Ζεφυρίου του 
Δήμου Φυλής Χαρίλαος Μαρ-
μάρος προσέφυγε εκ μέρους 
της Επιτροπής Αγώνα Φυλής 
για το άμεσο και οριστικό κλεί-
σιμο της χωματερής – ΧΥΤΑ 
Άνω Λιοσίων – Φυλής (ΟΕΔΑ 
Δυτικής Αττικής) τον Μάρτιο 
του 2016 με αντικείμενο τον 

Οι δρόμοι της ντροπής και του κινδύνου 
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«Έλεγχο νομιμότητας πράξε-
ων ΟΤΑ, αστική και πειθαρχι-
κή ευθύνη αιρετών μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτο-
τελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
ΟΤΑ», με σκοπό την ακύρωση 
της απόφασης του εντεταλμέ-
νου Περιφερειακού Συμβού-
λου σε θέματα περιβάλλοντος 
Αθανάσιου Αναγνωστόπουλου 
επί θητείας Ρένας Δούρου και 
κάθε συναφούς με αυτή πρά-
ξης, αναφορικά με τον επα-
νακαθορισμό της ισχύος (για 
τρία έτη) της απόφασης του 
τέως Νομάρχη Δυτικής Αττι-
κής Αριστείδη Αρκουδάρη, 
όπως αυτή παρατάθηκε επί 
πρώην Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιάννη Σγουρού (που 
ίσχυε για δύο επιπλέον έτη), 
και με την οποία χορηγήθη-
κε άδεια διάθεσης αστικών 
αποβλήτων για την Α’ Φάση 
του δεύτερου ΧΥΤΑ στη θέση 
Σκαλιστήρι. Στην προσφυγή 
σημειώνεται ότι η διάρκεια 
ισχύος της άδειας διάθεσης 
αστικών αποβλήτων έληξε στις 
15/9/2015, και ότι επιχειρεί-
ται η παράταση της λειτουργί-
ας της μέχρι τις 26/02/2021. 

Η επίδραση των χωματε-
ρών στη δημόσια υγεία απα-
σχόλησε τη δημόσια σφαίρα 
και της Φινλανδίας το 1999, 
όταν άρχισε το γκρέμισμα 
δώδεκα κοινωνικών κατοι-
κιών που είχαν οικοδομη-
θεί το 1975-1976 σε περιοχή 
που λειτουργούσε χωματε-
ρή το διάστημα 1954-1962 
(Pukkala, 2001).

ΕΜΑ … η αμαρτία 
Στο πρόσφατο παρελθόν, το 

Υπουργείο Οικονομικών είχε 
εγκρίνει έργα στη Φυλή που 
σχετίζονται άμεσα με το γήπε-
δο της ΑΕΚ για μετεγκατάστα-
ση στο κλειστό των Λιοσίων, 
εν ενώ σύμφωνα με ανάρτη-

ση της Διεύθυνσης Δημοσί-
ων Επενδύσεων προβλεπόταν 
ανάπλαση και αξιοποίηση απο-
κατεστημένων κυττάρων ΧΔΑ 
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Φυλής 
και δημιουργία Περιβαλλο-
ντικού Πάρκου και Πάρκου 
ΑΠΕ. Παράλληλα, είχε εγκρι-

θεί προϋπολογισμός για δημι-
ουργία φωτοβολταϊκών και 
αύξηση της δυναμικότητας 
του Εργοστασίου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομποστο-
ποίησης (ΕΜΑΚ) αφού σύμφω-
να με εκτιμήσεις μόνο το 4% 
από όσα φθάνουν στο ΕΜΑΚ 

ανακυκλώνονται, το υπόλοι-
πο θάβεται πάλι στη χωμα-
τερή. Ακόμη, είχε εξαγγελθεί 
πρόγραμμα διαλογής βιοαπο-
βλήτων στην πηγή (αποφάγια, 
κλαδέματα – κλαδοτεμαχιστές 
κλπ) και κομποστοποίηση βιο-
αποβλήτων σε έξι Δήμους της 
Δυτικής Αττικής (Περιστερί-
ου, Αιγάλεω, Νίκαιας – Ρέντη, 
Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, 
Κορυδαλλού) που αποτελούν 
το 11,8% του συνολικού πλη-
θυσμού της Περιφέρειας Αττι-
κής και συμμετέχουν κατά 
10,7% στη συνολική παραγω-
γή των αστικών αποβλήτων. Ο 
Σ. Φάμελλος είχε δηλώσει ότι 
η δημοτική ανακύκλωση είναι 
κάτω του 10% κατά βάρος, με 
8 από τα 10 κιλά των αστικών 
αποβλήτων να θάβονται. 

Διαμαρτυρίες οργανώθη-
καν με άξονα τη χωματερή της 
Φυλής τόσο κατά τη διάρκεια 
της ορκωμοσίας της νέας περι-
φερειακής σύνθεσης Αττικής 
(29/08) όσο και την επόμενη 
ημέρα (30/08) στην ορκωμο-
σία της δημοτικής αρχής της 
Φυλής, και με αφορμή την 
προγραμματισμένη συνεδρία-
ση του ΕΔΣΝΑ, η οποία τελι-
κά ματαιώθηκε.  

Από την επεξεργασία των στοιχείων 
της ΕΛΣΤΑΤ για τις αιτίες θανάτων 
το 2015 προκύπτει μια ανοδική 
τάση αναφορικά με τις νεοπλασίες 
στην Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Αττικής, όπου βρίσκεται η 
χωματερή Άνω Λιοσίων – ο ΧΥΤΑ 
Φυλής και οχλούσες βιομηχανικές 
κ.ά. δραστηριότητες πχ διυλιστήρια. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό θανάτων 
από νεοπλασίες παρουσιάζει αύξηση 
κατά 31,7% στην ΠΕ Δυτικής 
Αττικής έναντι 10,1% στη λοιπή 
Περιφέρεια Αττικής το διάστημα 
1999-2015. Σε ανάλυσή του ο 
Δημήτρης Μπουρίκος σημειώνει 
τη γειτνίαση συγκεκριμένων 
πολεοδομικών ενοτήτων και 
γειτονιών με επικίνδυνες χρήσεις 
(όπως χωματερή, διυλιστήρια, 

λατομεία, οικοδομικά υλικά) στις 
περιοχές Ζωφριά, Γεννηματάς, 
Τσουκλίδι (Δημοτική Ενότητα Άνω 
Λιοσίων),  Νέα Ζωή Ασπρόπυργου 
και Νεόκτιστα Ασπρόπυργου. 
Με σύνθημα «Πόσο επηρεάζει 
ο ΧΥΤΑ την υγεία μας; Εξετάσου 
δωρεάν - Βοήθησε τη μελέτη να 
φτάσει στους στόχους της», ο 
Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με την 
υποστήριξη της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας διεξήγαγε 
επιδημιολογική έρευνα σε μόνιμους 
κατοίκους γύρω από την χωματερή 
και εκτίμηση περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής και την ευρύτερη περιοχή. 
Τα ιατρικά αποτελέσματα των 
συμμετεχόντων  που δωρεάν 

υποβλήθηκαν σε πακέτο εξετάσεων 
που περιλάμβανε μέτρηση 
βιολογικών δεικτών (γενική 
αίματος, ολική χοληστερίνη, HDL, 
τριγλυκερίδια, γλυκόζη, θυροειδικές 
ορμόνες, ηπατικοί δείκτες, 
γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, 
βαρέα μέταλλα) και κλινική 
εξέταση θα συσχετίζονταν με άλλα 
περιβαλλοντικά δεδομένα και 
μετρήσεις σε επιλεγμένες περιοχές 
του Δήμου. 
Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού που κάλεσε τους δημότες 
του να συμμετέχουν (29-30/06), 
ανταποκρίθηκαν 70 κάτοικοι, τους 
οποίους γιατρός της εταιρείας 
CMT Προοπτική ενημέρωσε, αφού 
τους παρέδωσε εξατομικευμένα τα 
αποτελέσματα. 

Σε παλιότερη συνέντευξή του στο 
Ενημερωτικό Δελτίο Νέων Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου Μικροχωρίου ο Ε. Λέκκας 
(2007), καθηγητής Δυναμικής Τεκτο-
νικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, 
συντονιστής τότε του προγράμματος 
Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων που του είχε 
ανατεθεί από την ΚΕΔΚΕ, σε ερώτη-
ση για το ποια ήταν η κατάσταση στη 
χώρα με τις χωματερές, επικαλέστηκε 
στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ για το 2005, 
από τα οποία προέκυπτε ότι στη χώρα 
εκείνη τη χρονιά υπήρχαν 1.453 χώροι 
που χρησιμοποιούνταν για ανεξέλε-
γκτη ρίψη και ταφή απορριμμάτων και 
1.173 ανενεργοί. Ο ίδιος υπογράμμισε 
ότι η προθεσμία που είχε δώσει η ΕΕ 
για το κλείσιμο και την αποκατάστα-
σή τους έληγε στα τέλη του 2007. Σε 
σύνολο 2.626 ενεργών και ανενεργών 
χωματερών εκείνη την περίοδο στη 
χώρα, οι 312 (το 12% του συνόλου) 
βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη 
των εκατό μέτρων από ρέμα μόνιμης 
ροής και οι 638 (το 24,3%) σε από-
σταση μικρότερη των εκατό μέτρων 
από δασική έκταση. 

Επισημαίνοντας ότι η επιλογή των 

χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορ-
ριμμάτων (ΧΑΔΑ) έγινε χωρίς ειδικά 
κριτήρια – αφού χρειάζεται να έχει 
προηγηθεί έλεγχος για να διαπιστωθεί 
το είδος των πετρωμάτων, η ύπαρξη 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (ποτα-
μών και ρεμάτων), η απόσταση από 
κατοικημένες περιοχές - ο κ. Λέκκας 

παρατήρησε ότι το 1999 έκλεισε ο 
μεγαλύτερος αριθμός των ΧΑΔΑ λόγω 
της συνένωσης πολλών κοινοτήτων 
και της δημιουργίας καποδιστριακών 
δήμων. Πριν το 1999, κάθε κοινότητα 
είχε και τη δική της χωματερή πλησί-
ον του χωριού. Με τη συνένωση των 
κοινοτήτων οι περισσότερες χωματε-

Από ΧΑΔΑ σε ΧΥΤΑ και ίσως … ΧΥΤΥ

Καρκίνος και ΧΥΤΑ Φυλής
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Στο Ζάππειο κατά τη 
διάρκεια της ορκωμο-
σίας του νέου περι-

φερειάρχη Αττικής Γιώργου 
Πατούλη για λίγη ώρα επικρά-
τησε μικρής κλίμακας ένταση 
αφού οι διαδηλωτές που προ-
σπάθησαν να περάσουν στον 
χώρο της ορκωμοσίας, βρέθη-
καν αντιμέτωποι με αστυνο-
μικούς, οι οποίοι προχώρη-
σαν σε χρήση βίας και χημι-
κών για να τους διαλύσουν. Οι 
συγκεντρωμένοι ανταποκρί-
θηκαν σε κάλεσμα της συλλο-
γικότητας «Δυτικό Μέτωπο», 
που ζητά να κλείσει άμεσα ο 
ΧΥΤΑ Φυλής, όπως και άλλα 
σωματεία και φορείς από τη 
Δυτική Αθήνα και Αττική με 
σύνθημα: «Η ανάπτυξή τους 
τσακίζει τον λαό! Φτώχεια, 
ανεργία και σκουπιδαριό!», 
κάλεσαν σε κινητοποιήσεις. 

Επίμαχο θέμα, η πρόσφατη 
απόφαση του ΕΔΣΝΑ για την 
εναπόθεση απορριμμάτων και 
στις υπόλοιπες, καθορισμέ-
νες ήδη από το 2004, θέσεις 
στον ΧΥΤΑ Φυλής. Παρέστη-
σαν στελέχη του ΚΚΕ όπως 
ο Γιάννης Πρωτούλης και 
ο ευρωβουλευτής Κώστας 
Παπαδάκης, ενώ οι διαδη-
λωτές ήρθαν αντιμέτωποι με 
ισχυρές αστυνομικές δυνά-
μεις (της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και 
των ΤΑΕ, όλων των ομάδων 
της ΕΛΑΣ που είναι εγκατε-
στημένες στη Δυτική Αττική. 

Το θέμα που θα εξεταζόταν 
στη συνεδρίαση του ΕΣΔΝΑ 
της 30ης Αυγούστου ήταν η 
«αποκατάσταση λατομικών 
χώρων», δηλαδή η εξέταση 
επιλογών ανάμεσα σε έξι ανε-
νεργά λατομεία που φαίνε-
ται ότι θα αξιοποιηθούν ως 
χωματερές στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού 
και είναι τα εξής: «Μουσαμά» 
στην Πετρούπολη, «Μελετά-
νι» στη Μάνδρα, Κυριακού 
στο Κορωπί, ΤΙΤΑΝ στη Μάν-
δρα, Σταμέλου στα Μέγαρα και 
Μαυρινόρα («Ιντερμπετόν»).

Στις 27 Αυγούστου δημο-
σιεύθηκε από τον ΕΔΣΝΑ 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
κήρυξη για τη δημοπράτη-
ση νέου ΧΥΤΑ στη Δυτική 
Αττική, στη θέση Σκαλιστήρι, 
δίπλα στην υπάρχουσα χωμα-

τερή της Φυλής, με ελάχιστη 
χωρητικότητα 4.000.000 κυβι-
κά μέτρα και με δυνατότητα 
διπλασιασμού της, σε συνέ-
χεια απόφασης που ελήφθη 
στη συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ 
την 1η Αυγούστου.

Νέα χωματερή
Σύμφωνα με τους όρους 

του διαγωνισμού για τη νέα 
χωματερή, που προκύπτουν 
από την εισήγηση του ΕΔΣΝΑ, 
για την ανάδοχο εταιρεία: 
«Προβλέπεται η λειτουργία 
τριών ΧΥΤΥ (από ένας σε Δ. 
Αττική, ΒΑ Αττική και Ν. Αττι-
κή) όπου θα θάβεται υγειονο-
μικά το σύνολο των παραγό-
μενων αποβλήτων...». 

Η σπουδαιότητα που έχει 
η διαχείριση από τη δημοτική 
αρχή της Φυλής των δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ τον χρό-
νο που εισπράττει ως «αντι-
σταθμιστικό όφελος» για τη 
λειτουργία των εγκαταστά-
σεων της ΟΕΔΑ στη Φυλή, 
αποδεικνύεται και από την 

εμβόλιμη διάταξη σε άσχετο 
νομοσχέδιο, που κατέθεσε η 
κυβέρνηση (άρθρο 13) με τη 
διαδικασία του κατεπείγο-
ντος σε Επιτροπή της Βουλής. 
Ήρθε – όπως παρατηρείται - 
σε συνέχεια της απόφασης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ΕΔΣΝΑ να βάλει μπροστά τη 
διαδικασία για τη δημιουρ-
γία του 3ου «ΧΥΤΑ Δυτικής 
Αττικής», για όλα τα σκουπί-
δια της Αττικής, μέσα στην 
«Ολοκληρωμένη Εγκατάστα-
ση Διαχείρισης Αποβλήτων» 
(ΟΕΔΑ) Φυλής.  

Συγκεκριμένα, ορίζεται με 
βάση την Αιτιολογική Έκθεση, 
ότι τα «αντισταθμιστικά» ποσά 
«δύνανται να διατίθενται από 
τους δήμους για την κάλυψη 
οποιασδήποτε δαπάνης...» με 
την παραίνεση «... κατά προτε-
ραιότητα, όμως σχετιζόμενης 
με την περιβαλλοντική αντι-
στάθμιση από τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων». 

Σημειώνεται, ακόμη, ότι η 
απόφαση (υπ’ αρ. 248/1.8.19) 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του ΕΔΣΝΑ για τη δημιουρ-
γία και του 3ου «ΧΥΤΑ Δυτι-
κής Αττικής» μέσα στην ΟΕΔΑ 
Φυλής, κατά παραβίαση – 
όπως υπογραμμίζεται - και 
αυτού ακόμη του ΠΕΣΔΑ 
(Περιφερειακό Σχέδιο Δια-
χείρισης Αποβλήτων) Αττι-
κής, ελήφθη ομόφωνα από 
τα πέντε παρευρισκόμενα 
μέλη, με προεδρεύουσα την 
κα Δούρου (ΣΥΡΙΖΑ), και τον 
προηγούμενο και νυν δήμαρ-
χο Φυλής κ. Παππού (ΝΔ), 
τον πρώην δήμαρχο Φυλής κ. 
Μπουραΐμη (ΠΑΣΟΚ) και τους 
κ. Βρούστη (ΣΥΡΙΖΑ, περι-
φερειακό σύμβουλο Βόρειου 
Τομέα) και Δαμιανό (ΣΥΡΙ-
ΖΑ, περιφερειακό σύμβουλο 
Βόρειου Τομέα, αναπληρω-
ματικό μέλος της ΕΕ). Υπό-
ψη ότι σ’ ένα μήνα θα ανα-
λάμβανε την Περιφέρεια ο κ. 
Πατούλης. 

Το Εργατικό Κέντρο Λαυ-
ρίου και Ανατολικής Αττικής 
παρατήρησε από την πλευρά 
του μεταξύ άλλων ότι «Αυτός 
είναι, όπως φαίνεται, ο “εκσυγ-

χρονισμός” και η “κανονικό-
τητα” που μας τάζουν, σκουπί-
δια, καρκίνος και καταστολή 
για τον λαό από τη μία και 
τεράστια κέρδη για τα επι-
χειρηματικά συμφέροντα από 
την άλλη. (…) Για ένα να είναι 
σίγουροι, οι εργαζόμενοι και 
τα λαϊκά στρώματα δεν τρο-
μοκρατούνται, οργανωμένα 
με τα Συνδικάτα τους, μέσα 
από τους μαζικούς φορείς θα 
δώσουν την απάντηση που 
πρέπει στην τρομοκρατία και 
στο “νόμος και τάξη” που θέλει 
να περάσει η κυβέρνηση.»

Στα σχέδια λειτουργίας 
νέας χωματερής στη Φυλή 
με την έγκριση της ΕΕ, δίπλα 
– όπως επισημαίνεται - στην 
υπάρχουσα «υγειονομική βόμ-
βα» του ΧΥΤΑ και σε απόστα-
ση αναπνοής από τα λαϊκά 
νοικοκυριά, με αποτέλεσμα 
να διαιωνίζεται η αφόρητη 
κατάσταση για το ενάμιση εκα-
τομμύριο κατοίκους της Δυτι-
κής Αθήνας, αναφέρονται 
δημοσιεύματα του τύπου. 
Μπορεί να γίνεται λόγος για 

Πατούλη…  σε περιμένουμε 
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«μεταβατική φάση», όμως 
επισημαίνεται ότι πρόκειται 
για νέα παράταση στο θάψι-
μο των σκουπιδιών σε μια 
επιβαρυμένη περιοχή, με τη 
σύμβαση που προκηρύχθηκε 
να αφορά 4.000.000 κυβικά 
μέτρα σκουπιδιών, με δυνα-
τότητα διπλασιασμού τους. 

Υπογραμμίζεται, επιπλέ-
ον, ότι η επέκταση του ΧΥΤΑ 
Φυλής δεν είναι άσχετη με 
τον χωροταξικό - αναπτυξι-
ακό σχεδιασμό για την Αττι-
κή, που αφορά την ανάπτυξη 
βιομηχανικών ζωνών, δικτύ-
ων μεταφοράς και κέντρων 
logistics. 

Άτολμος σχεδιασμός
Σε ζοφερό μέλλον στον 

απόηχο ενός μεθοδευμένου 
αδιεξόδου που προδιαγράφε-
ται για τη Δυτική Αττική και 
τη Δυτική Αθήνα, αναφέρθη-
καν τα μέλη της συλλογικό-
τητας «Δυτικό Μέτωπο», στο 
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησαν για το θέμα 
της διαχείρισης απορριμμά-
των στην Αττική και των επε-
κτάσεων του ΧΥΤΑ Φυλής.

«Οπως είχαμε προβλέψει, ο 
ασαφής και άτολμος Περιφε-
ρειακός Σχεδιασμός που είχε 
εκπονήσει η Ρ. Δούρου μαζί 
με τη διαφαινόμενη απροθυ-
μία εφαρμογής του οδηγούσε 
με μαθηματική ακρίβεια σε 
κρίση σκουπιδιών στην Αττι-
κή. Κρίση που “ανακάλυψε” 
ο Γ. Πατούλης, αμέσως μετά 
την εκλογή του, αναγγέλλο-
ντας προσφυγή στη δικαι-
οσύνη, η οποία ξεχάστηκε 
μετά την πραξικοπηματική εν 

κρυπτώ απόφαση του ΕΣΔΝΑ 
για επέκταση της Φυλής. Μια 
απόφαση - ντροπή, χωρίς να 
προηγηθεί καμμία συζήτηση 
στα δημοτικά συμβούλια και 
χωρίς ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας που υποτίθεται ότι 
περίμενε οριστικό κλείσιμο 
της Φυλής», τονίζει το «Δυτι-
κό Μέτωπο», μέλη του οποίου 
θυμίζουν ότι προειδοποιούσαν 
συστηματικά την προηγούμε-
νη περιφερειακή αρχή ότι ο 
σχεδιασμός για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων στην 
Αττική «οδηγούταν στα βρά-

χια, λόγω ατολμίας και ασά-
φειας στον σχεδιασμό», αλλά 
«είχαν φτάσει στο σημείο να 
μας λοιδορούν», ανέφερε ο Ν. 
Σακούτης, μέλος της συλλο-
γικότητας.

Σύμφωνα με την απόφα-
ση 248/2019 του ΕΔΣΝΑ, στα 
μέτρα «μεταβατικής λύσης» 
προβλέπεται η κατασκευή κυτ-
τάρου με «τουλάχιστον διε-
τή» διάρκεια ζωής, με ελάχι-
στη χωρητικότητα 4.000.000 
κυβικά μέτρα. «Λέει με τον 
χειρότερο τρόπο αυτό για το 
οποίο εμείς προειδοποιού-

με: τη γ’ φάση», εξήγησε ο 
Τ. Κεφαλάς από το «Δυτικό 
Μέτωπο».

«Τα στενά χρονικά περι-
θώρια είναι τώρα δεδομένα, 
αλλά αυτό δεν μπορεί να απο-
τελεί δικαιολογία για να γίνει 
άλλη μια φορά νέα χωματερή 
στη Φυλή. Η συνέχιση της λει-
τουργίας της δεν είναι μονό-
δρομος», τονίζει το «Δυτικό 
Μέτωπο», προτείνοντας στον 
αντίποδα της παραπάνω επι-
λογής, ένα μοντέλο αποκε-
ντρωμένης διαχείρισης, με 
έμφαση στην ανακύκλωση 
και τη διαλογή στην πηγή, με 
μικρής κλίμακας εγκαταστά-
σεις, ανάμεσά τους και νέους 
χώρους ταφής με γεωγραφι-
κά και πληθυσμιακά κριτήρια, 
καθώς «χρειάζεται να αντιμε-
τωπιστεί η κρίση που υφέρ-
πει». «Αλλιώς θα οδηγηθεί 
η Αττική σε ακραίες λύσεις 
και μια από αυτές είναι και 
η καύση», προειδοποίησε ο 
κ. Κεφαλάς.

Σύμφωνα με τον Θ. Μπι-
ζά, μέλος του «Δυτικού Μετώ-
που», η γ’ φάση, πέρα από 
τις απαραίτητες μελέτες και 
αδειοδοτήσεις, απαιτεί και τη 
βαθιά εκσκαφή και κατεδάφι-
ση ενός βουνού. «Πολύ πιθα-
νό, χώροι για νέους χώρους 
ταφής να απαιτήσουν λιγό-
τερο χρόνο», εκτίμησε.

Οι κάτοικοι μέσω της Επι-

τροπής Αγώνα Φυλής ζητούν 
να αναδειχθούν οι αρχαιολο-
γικοί χώροι που υπάρχουν 
και είναι σχεδόν θαμμένοι 
με σκουπίδια: η αρχαία Τρι-
κωμία-Ευπυρίδων, Πηλήκων 
και Κρωπιδών – ο Δήμος της 
αρχαίας Οίης, το αμυντικό τεί-
χος Δέμα που χτίστηκε πριν 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 
Καλούν, επιπλέον, να φυτευ-
θούν στο λατομείο Μουσα-
μά δέντρα και λουλούδια και 
εξετάζουν να προχωρήσουν 
μόνοι τους σε κομποστοποίη-
ση οργανικών ουσιών, φρού-
των, τροφίμων, κλαδιών που 
αποτελούν το 40% των σκου-
πιδιών με ατομικούς κάδους 
ή ομαδικούς στις γειτονιές και 
αυτό το παραγόμενο κομπόστ 
να το διατεθεί σε κήπους και 
άλση κάθε Δήμου, στο βουνό. 
Ακόμη, σκέφτονται να κάνουν 
διαλογή του χαρτιού, των γυα-
λιών και των μετάλλων, και να 
τα διαθέτουν προς πώληση.   

Σημειώνεται γενικότερα 
ότι από την αρχή της χρονιάς 
είναι υποχρεωτική η ξεχωρι-
στή συλλογή των βιοαποδο-
μήσιμων (καφέ κάδοι) και 
θεωρείται ότι θα βοηθήσει 
η διανομή οικιακών κομπο-
στοποιητών. 

Περισσότερες πληροφο-
ρίες: epitropi-fylis.blogspot.
com, epitropi.fylis@gmail.
com
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ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ 
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ (ΔΕΗ) ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΟΒΑΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πόσο ακτινοβολούν οι πυλώνες, καλώδια και μετασχηματιστές της ΔΕΗ; Τι τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών 
πεδίων, που δεν υπήρχαν κατά την εξέλιξη της ζώσας ύλης στη γη, προκαλούν επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον; Οι εργασίες με αυτό το θέμα βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας.  

Οι πολλαπλές εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη σημερινή εποχή έχουν σαν αποτέλεσμα την καθημερινή έκθεση 
των ανθρώπων σε χ ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής τάσης. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική  

η ανάγκη για επιστημονική μελέτη των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στον ανθρώπινο οργανισμό.
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Η ανακάλυψη του ηλε-
κτρικού ρεύματος 
από τον Edison το 

1879 έφερε την έκρηξη της 
τεχνολογίας και, κατά συνέ-
πεια, οδήγησε στην ανάπτυξη 
τεράστιων εγκαταστάσεων -  
σταθμών παραγωγής  ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Από εκεί και 
πέρα, η μη ελεγχόμενη τεχνο-
λογική  πρόοδος αυξάνει όλο 
και περισσότερο με ιλιγγιώ-
δεις ρυθμούς την έκθεση του 
ανθρώπου και του περιβάλ-
λοντος σε τεχνητή ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία, που 
δεν υπήρχε κατά την εξέλι-
ξη της ζωής στη γη. Σήμερα, 
ακόμα είναι υπό διερεύνηση 
οι μηχανισμοί δράσης της μη 
ιονίζουσας ακτινοβολίας των 
ασθενών ηλεκτρομαγνητι-
κών πεδίων, και οι επιδράσεις 
τους στην ισορροπία του περι-
βάλλοντος, στις φυσικές  λει-
τουργίες όλων των ζωντανών 
οργανισμών και στη δημόσια 
υγεία, σε συνδυασμό με τους 
διάφορους παράγοντες, που 
συντελούν σε αυτό. 

Οι σταθμοί που χρησιμο-
ποιούνται στη χώρα μας είναι 
κυρίως θερμοηλεκτρικοί (καύ-
ση υλικών, όπως ο λιγνίτης, το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο) 
και υδροηλεκτρικοί (ενέργεια 
από τις υδατοπτώσεις). Ένα 
μικρό ποσοστό της συνολι-
κά παραγόμενης ενέργειας 
προέρχεται από την εκμετάλ-
λευση ήπιων μορφών ενέρ-
γειας (π.χ. στα αιολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα). Η ηλε-
κτρική ενέργεια μεταφέρεται 
στη συνέχεια από τους σταθ-
μούς παραγωγής στα κέντρα 
κατανάλωσης (μεγάλα αστικά 
κέντρα) μέσω των γραμμών 
υψηλής (150kV) και υπερυψη-
λής τάσης (400kV). Οι γραμ-
μές αυτές επιτρέπουν: α) να 
συνεχίζει να παρέχεται ηλε-
κτρική ενέργεια ακόμα και αν 
παρουσιαστεί κάποια βλάβη, 
β) την εξοικονόμηση ενέργει-
ας με τη λειτουργία μόνο των 
πιο οικονομικών σταθμών και 
γ) τη διασύνδεση με τα γει-
τονικά κράτη.   

Στη συνέχεια, η ηλεκτρι-
κή ενέργεια διανέμεται στους 
κατά τόπους καταναλωτές. Οι 
περισσότεροι καταναλωτές 

τροφοδοτούνται με μονοφα-
σικές παροχές χαμηλής τάσης 
(220V), άλλοι όμως που έχουν 
κάπως μεγαλύτερες ανάγκες, 
τροφοδοτούνται με τριφασι-
κές παροχές (380V). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, 
όπως βιοτεχνίες, μεγάλα ξενο-
δοχεία κλπ. οι καταναλωτές 
τροφοδοτούνται με μέση τάση 
(20kV) και σε σπανιότερες, 
όπως μεγάλα εργοστάσια, με 
υψηλή τάση (150kV). Για τον 
υποβιβασμό των επιπέδων 
των τάσεων από την υπερυ-
ψηλή τάση έως την χαμηλή 
χρησιμοποιούνται ειδικές 
συσκευές που ονομάζονται 
μετασχηματιστές. 

Η όλη εγκατάσταση που 
περιλαμβάνει τον μετασχη-
ματιστή και τις πέριξ αυτού 
συνδέσεις, τους διακόπτες, 
τα στοιχεία προστασίας από 
βραχυκυκλώματα, υπερφόρ-
τιση κλπ, ονομάζεται υπο-
σταθμός.  

Όλα τα αγώγιμα μέρη του 
ηλεκτρικού δικτύου επειδή 
βρίσκονται υπό τάση παρά-
γουν ηλεκτρικά πεδία εναλ-
λασσόμενου ρεύματος, ενώ 
όταν διαρρέονται από ρεύ-
μα παράγουν και μαγνητικά 
πεδία εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος. Το ρεύμα αποκαλείται 
εναλλασσόμενο γιατί τα ηλε-
κτρόνια στους ηλεκτροφόρους 
αγωγούς αλλάζουν φορά κίνη-
σης 50 φορές το δευτερόλε-
πτο (συχνότητα 50Hz στην 
Ευρώπη). Τα μεταβαλλόμενα 
εξαιρετικά χαμηλής συχνό-

τητας ηλεκτρικά και μαγνη-
τικά πεδία που δημιουργού-
νται από το δίκτυο μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
οι γραμμές υψηλής, μέσης 
και χαμηλής τάσης που χρη-
σιμοποιούνται για τη διανο-
μή της ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς επίσης οι υποσταθμοί 
διανομής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις, 
οι συσκευές και τα μηχανή-
ματα που υπάρχουν στα σπί-
τια και τους χώρους εργασίας 
μας εντάσσονται στην (ELF – 
Extremely Low Frequency) 
περιοχή της μη ιονίζουσας 
ηλεκτρικής ακτινοβολίας 
λόγω της συχνότητάς τους 
των 50Hz. 

Τα πεδία αυτά (οι εξισώ-
σεις του Maxwell) διαδίδονται 
στον χώρο ασύνδετα μεταξύ 
τους, δηλ. πρακτικά δεν συνι-
στούν ηλεκτρομαγνητικό κύμα, 
δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητι-
κή ακτινοβολία αλλά δύο ανε-
ξάρτητα πεδία, το ηλεκτρικό 
πεδίο που μετριέται σε V/m 
και το μαγνητικό πεδίο που 
μετριέται σε μΤ (1μΤ=10mG). 
Τα ηλεκτρικά πεδία επηρε-
άζονται από την παρουσία 
δέντρων, υψηλών φρακτών, 
οικοδομικών υλικών ενώ τα 
μαγνητικά πεδία, μπορούν 
να διαπερνούν τους τοίχους 
και τις οροφές των σπιτιών 
μας χωρίς παραμόρφωση. Η 
ένταση της ακτινοβολίας των 
μαγνητικών και ηλεκτρικών 
πεδίων εξασθενούν ανάλογα 
με το αντίστροφο του τετρα-

γώνου της απόστασης από 
την πηγή τους.

 
Δίκτυο διανομής 
χαμηλής τάσης

Τα σπίτια μας τροφοδο-
τούνται από γραμμές χαμηλής 
τάσης (220ν/380ν), οι οποίες 
μπορεί να είναι εναέριες γραμ-
μές, εναέρια συνεστραμμένα 
καλώδια, υπόγεια καλώδια και 
επιτοίχια καλώδια. Όλες αυτές 
οι γραμμές δημιουργούν στο 
περιβάλλον τους μαγνητικά 
κυρίως πεδία. Τα ηλεκτρικά 
πεδία είναι πολύ μικρά λόγω 
της χαμηλής τάσης. Τα μαγνη-
τικά πεδία που δημιουργού-
νται από τις γραμμές αυτές 
ανέρχονται σε λίγα μΤ κοντά 
στους αγωγούς και εξασθε-
νούν σε αμελητέα επίπεδα σε 
λίγα μέτρα από την γραμμή. 
Στην περίπτωση, όμως, που 
υπάρχει τέτοια ασυμμετρία 
στα ρεύματα των αγωγών που 
οδηγεί στην ανάπτυξη ρευμά-
των επιστροφής, π.χ. ρεύμα-
τα σε γειωμένα αντικείμενα 
(μεταλλικοί σωλήνες, μεταλλι-
κοί φράχτες, σιδηροδρομικές 
ράγες κλπ) δημιουργούνται 
μαγνητικά πεδία που εξα-
σθενούν σχετικά αργά με την 
απόσταση από την γραμμή. 

 
Δίκτυο διανομής
 μέσης τάσης

Τμήμα του δικτύου δια-
νομής είναι και οι γραμμές 
μέσης τάσης (20kV), οι οποί-
ες τροφοδοτούν τις γραμμές 
χαμηλής τάσης μέσω των υπο-

σταθμών διανομής, που περι-
λαμβάνουν μετασχηματιστές 
μέσης προς χαμηλή τάση. Οι 
γραμμές μέσης τάσης μπορεί 
να είναι εναέριες ή υπόγεια 
καλώδια. Οι εναέριες γραμμές 
δημιουργούν τόσο ηλεκτρι-
κά όσο και μαγνητικά πεδία, 
ενώ τα υπόγεια καλώδια μόνο 
μαγνητικά πεδία. Λόγω της 
ηλεκτρικής συνδεσμολογίας 
τους, οι γραμμές αυτές δεν 
εμφανίζουν τις ασυμμετρί-
ες στα ρεύματα που αναφέρ-
θηκαν για τις γραμμές χαμη-
λής τάσης.  

Υποσταθμοί διανομής   
Οι υποσταθμοί διανομής 

είναι πολύ συνηθισμένα στοι-
χεία του δικτύου, αφού αντι-
στοιχεί ένας ανά μερικές δεκά-
δες ή εκατοντάδες κατοικίες. 

Τοποθετούνται, κατά την 
συνήθη πρακτική, εναερί-
ως πάνω σε κατασκευές που 
αποτελούνται από δύο κολώ-
νες ή σε εσωτερικούς χώρους 
στα υπόγεια μεγάλων κτιρί-
ων. Πρακτικά, στο περιβάλλον 
των υποσταθμών διανομής 
τα ηλεκτρικά και τα μαγνη-
τικά πεδία δημιουργούνται 
από τις γραμμές μέσης και 
χαμηλής τάσης που συνδέ-
ονται σε αυτούς και όχι από 
τον μετασχηματιστή. 

Επειδή οι γραμμές χαμη-
λής τάσης τροφοδοτού-
νται από τους υποσταθμούς 
αυτούς, είναι αναμενόμενο το 
ρεύμα τους να είναι μεγαλύ-
τερο κοντά στον υποσταθμό 

Βιολογικές επιπτώσεις από την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία των πυλώνων υψηλής τάσης
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από ό,τι μακριά από αυτόν, 
όπου θα έχουν υπάρξει αρκε-
τές παροχετεύσεις. Στο περι-
βάλλον των υποσταθμών ανα-
πτύσσονται μαγνητικά πεδία 
της τάξης των μερικών μΤ σε 
σημεία που βρίσκονται κοντά 
στους αγωγούς (λιγότερο από 
ένα ή δύο μέτρα) και εξασθε-
νούν σε πολύ χαμηλότερα επί-
πεδα μερικά μέτρα πιο μακριά.   

Γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας   

Με τον όρο γραμμές μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
εννοούμε τις εναέριες γραμ-
μές υψηλής τάσης (συνήθως 
Ι 501ι’/, αν και υπάρχουν και 
γραμμές 66) και υπερυψηλής 
τάσης (400kV), καθώς και 
τις υπόγειες γραμμές υψη-
λής τάσης. 

Οι γραμμές αυτές χαρακτη-
ρίζονται ως γραμμές απλού ή 
διπλού κυκλώματος ανάλογα 
με το αν φέρουν ένα ή δύο 
τριφασικά κυκλώματα. Στην 
Ελλάδα υπάρχουν περίπου 
1Ο.ΟΟΟ km εναέριων γραμ-
μών υψηλής και υπερυψηλής 
τάσης σε όλη την επικράτεια, 
καθώς και 200km υπόγειων 
γραμμών υψηλής τάσης που 
χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός των κατοικη-
μένων περιοχών.   

Τα ηλεκτρικά και μαγνη-
τικά πεδία που δημιουργεί 
η γραμμή οφείλονται στους 
ρευματοφόρους αγωγούς της 
και μειώνονται με την αύξηση 
της απόστασης από αυτούς. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι μέγι-
στες τιμές των ηλεκτρικών 
και μαγνητικών πεδίων στις 
εναέριες γραμμές εμφανίζο-
νται ακριβώς κάτω από τους 
αγωγούς.   

Το μέγεθος του δημιουρ-
γούμενου μαγνητικού πεδίου 
στο περιβάλλον μιας γραμμής 
εξαρτάται από την ενέργεια 
που μεταφέρει. Η μεταφερό-
μενη ενέργεια δεν είναι στα-
θερή, αλλά εξαρτάται από την 
ώρα και την ημέρα. Εμφανίζει, 
δηλαδή, ημερήσιους, εβδομα-
διαίους, και ετήσιους κύκλους, 
προκαλώντας αντίστοιχη δια-
κύμανση στο δημιουργούμε-
νο μαγνητικό πεδίο.   

Οι μέγιστες τιμές της μετα-
φερόμενης ενέργειας στη διάρ-
κεια μιας μέρας και, συνε-
πώς, και οι μέγιστες τιμές του 
δημιουργούμενου μαγνητι-
κού πεδίου από την γραμμή 

εξαρτώνται από το είδος των 
καταναλωτών που εξυπηρετεί 
η γραμμή (κατοικίες, εμπορι-
κά καταστήματα, βιοτεχνίες, 
εργοστάσια, αγροτικές αρδεύ-
σεις κλπ). 

Ως γενικός κανόνας, οι 
μέγιστες τιμές εμφανίζονται 
συνήθως τις μεσημβρινές ώρες 
κατά τους θερινούς μήνες και 
τις μεσημβρινές ή τις πρώτες 
βραδινές ώρες κατά τους χει-
μερινούς μήνες.   

Τα μεγέθη των παραγόμε-
νων ηλεκτρικών και μαγνη-
τικών πεδίων στο περιβάλ-
λον μιας γραμμής εξαρτώνται 
και από τα ιδιαίτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της κατασκευ-
ής της γραμμής, όπως είναι:   

• Η απόσταση των αγω-
γών από τη γη. Όσο μικρό-
τερη είναι η απόσταση αυτή, 
τόσο μεγαλύτερα είναι τα δημι-
ουργούμενα πεδία στο έδα-
φος κάτω από τους αγωγούς. 
Καθώς οι αγωγοί μιας γραμ-
μής αναρτώνται στους πυλώ-
νες στήριξης, κάμπτονται από 
το βάρος τους και έτσι η ελά-
χιστη απόσταση των αγωγών 
από τη γη εμφανίζεται συνή-
θως στο ενδιάμεσο μεταξύ δύο 
γειτονικών πυλώνων. 

Αντίθετα, κοντά στους 
πυλώνες η απόσταση των 
αγωγών από τη γη είναι η 
μέγιστη δυνατή. Λόγω της 
τάσης των γραμμών, υπάρχει 
μια ελάχιστη τηρούμενη από-
σταση των αγωγών τους από 
οροφές κτιρίων. Αυτή είναι 7m 

για τις γραμμές 400kV και 5m 
για τις γραμμές 150kV.

• Η διάταξη των φάσεων 
στις γραμμές διπλού κυκλώ-
ματος. Ανάλογα με την διάτα-
ξη των φάσεων στις γραμμές 
αυτές, υπάρχει η δυνατότη-
τα να μειωθούν τα ηλεκτρι-
κά και μαγνητικά πεδία στο 
περιβάλλον τους. 

Πλέον, οι γραμμές υπερυ-
ψηλής τάσης στη χώρα μας, 
κατασκευάζονται με την βέλ-
τιστη διάταξη φάσεων για την 
ελαχιστοποίηση των δημιουρ-
γούμενων πεδίων, ενώ δεν 
ισχύει το ίδιο για τις γραμ-
μές υψηλής τάσης.  

• Η απόσταση μεταξύ 
των ρευματοφόρων αγω-
γών της γραμμής. Για παρά-
δειγμα, στη χώρα μας τμήμα-
τα γραμμών υψηλής τάσης 
κατασκευάζονται με συμπα-
γείς μονωτήρες, όπου οι απο-
στάσεις μεταξύ των ρευματο-
φόρων αγωγών είναι αρκετά 
μικρότερες από αυτές των 
συνήθων γραμμών. Τα τμή-
ματα αυτά ξεχωρίζουν εύκο-
λα από τα υπόλοιπα, λόγω 
της στήριξης των αγωγών 
σε μεταλλικούς ιστούς ένα-
ντι των γνωστών μεταλλικών 
πυλώνων που χρησιμοποιού-
νται συνήθως. 

Οι γραμμές μειωμένων 
διαστάσεων απλού κυκλώ-
ματος με ιστούς δημιουργούν 
πολύ μικρότερα ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία από αυτές 
των κανονικών διαστάσεων. 

Ηλεκτρικά πεδία
Τα καλώδια των γραμμών υψηλής τάσης και όχι οι 

πυλώνες (οι τιμές ακτινοβολιών, αποτελούν την πηγή 
ηλεκτρικών πεδίων και λόγω μεγαλύτερου ύψους καλω-
δίων είναι χαμηλότερες στα σημεία των πυλώνων). Τα 
ηλεκτρικά πεδία αυτά μπλοκάρονται από διάφορα γει-
ωμένα αγώγιμα αντικείμενα όπως δέντρα, τα περισσό-
τερα οικοδομικά υλικά κ.α. Συνηθέστερη πηγή των ηλε-
κτρικών πεδίων στο εσωτερικό των κατοικιών, είναι τα 
καλώδια ρεύματος που βρίσκονται εσωτερικά των τοί-
χων και οι ηλεκτρικές συσκευές και όχι οι γραμμές της 
ΔΕΗ. Ανεβασμένες τιμές ηλεκτρικών πεδίων καταγρά-
φονται συνήθως μόνο σε εξωτερικούς χώρους πλη-
σίον γραμμών υψηλής ή μέσης τάσης.

Μαγνητικά πεδία
Τα μαγνητικά πεδία διαπερνούν ανεπηρέαστα σχεδόν 

όλα τα δομικά υλικά και εξαρτώνται από την ποσότητα 
ηλεκτρικού ρεύματος που τα διαρρέει. Για αυτό  τον λόγο, 
τα καλώδια χαμηλής τάσης μπορεί να διαρρέονται από 
μεγάλες ποσότητες ρεύματος ιδιαίτερα σε πυκνοκα-
τοικημένες περιοχές. Επιπλέον, τα καλώδια χαμηλής 
τάσης συνήθως βρίσκονται σε πιο κοντινές αποστάσεις 
από ό,τι τα καλώδια υψηλής τάσης (που έχουν ελάχι-
στη απόσταση 20 μέτρων από τις κατοικίες). Ανεβασμέ-
νες τιμές μαγνητικών πεδίων καταγράφονται και κοντά 
σε γραμμές υψηλής τάσης αλλά και κοντά σε καλώδια 
μέσης τάσης, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιο-
χές. Ωστόσο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η συνη-
θέστερη αιτία υψηλών τιμών μαγνητικών πεδίων 
είναι τα καλώδια χαμηλής τάσης που βρίσκονται σε 
κάθε δρόμο. Μόνο το 23% των περιπτώσεων υψηλών 
τιμών οφείλεται στις γραμμές υψηλής τάσης.

Οι μετασχηματιστές/υποσταθμοί της ΔΕΗ δημιουρ-
γούν τοπικά ανεβασμένα μαγνητικά πεδία, που όμως 
μειώνονται σε κοντινή απόσταση (συνήθως < 5 μέτρων). 
Ωστόσο, τα καλώδια χαμηλής ή μέσης τάσης που ξεκι-
νούν από τους μετασχηματιστές δημιουργούν συνήθως 
ανεβασμένα μαγνητικά πεδία λόγω της διαρροής τους 
με μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Στις απομακρυσμένες 
από τον μετασχηματιστή κατοικίες, τα μαγνητικά πεδία 
από τα καλώδια χαμηλής τάσης είναι χαμηλότερα, αφού 
το περισσότερο ρεύμα έχει ήδη διανεμηθεί στις προη-
γούμενες, πιο κοντινές στον μετασχηματιστή κατοικίες.
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Η εκπομπή στον χώρο 
ηλεκτρομαγνητι-
κής ενέργειας υπό 

μορφή ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων τα οποία παράγονται 
από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά 
φορτία. Τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα είναι συγχρονισμένα 
ταλαντούμενα ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία, τα οποία 
ταλαντώνονται σε κάθετα επί-
πεδα μεταξύ τους και κάθετα 
προς την διεύθυνση διάδοσης 
του κύματος. Δημιουργούνται, 
επίσης, όταν ένα ηλεκτρόνιο 
κάποιου ατόμου χάνει μέρος 
της ενέργειάς του και μετα-
πίπτει σε χαμηλότερη τροχιά 
ή ενεργειακή στάθμη κοντά 
στον πυρήνα. Διαδίδονται στο 
κενό με ταχύτητα ίση με την 
ταχύτητα του φωτός (περί-
που 300.000 km/s), αλλά και 
μέσα στην ύλη με ταχύτητα 
λίγο μικρότερη απ’ την ταχύ-
τητα του φωτός. 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία, ανάλογα με την 
συχνότητα των κυμάτων ή 
το μήκος κύματος της και αντί-
στοιχα την ενέργεια που μετα-
φέρει, χωρίζεται σε περιοχές 
(ηλεκτρομαγνητικό φάσμα). Οι 
διάφορες κλίμακες συχνοτή-
των φέρουν διάφορες ονομα-
σίες, λόγω της διαφορετικής 
συμπεριφοράς στην εκπομπή, 
διάδοση και απορρόφηση των 
αντίστοιχων κυμάτων και δια-
χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες, την ιονίζουσα 
και την μη ιονίζουσα ακτινο-
βολία. Το πλήρες ηλεκτρομα-
γνητικό φάσμα, από τη χαμη-
λότερη προς την υψηλότερη 
συχνότητα (από το μεγαλύτε-
ρο προς το μικρότερο μήκος 
κύματος), περιέχει όλα τα ηλε-
κτρικά και ραδιοφωνικά κύμα-
τα, τα μικροκύματα, την υπέ-
ρυθρη (θερμική) ακτινοβολία, 
το ορατό φως, την υπεριώδη 
ακτινοβολία, τις ακτίνες Χ και 
την ακτινοβολία γ. 

Τεκμηριωμένα, η ιονίζου-
σα ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία, η οποία χαρακτηρίζε-

ται από πάρα πολύ υψηλές 
συχνότητες και ενέργειες ανά 
φωτόνιο, είναι επικίνδυνη. 
Από άποψη, λοιπόν, επικιν-
δυνότητας η ιονίζουσα ακτι-
νοβολία είναι περισσότερη 
κρίσιμη, όπως π.χ η ραδιε-
νέργεια. Όταν η έκθεση ενός 
οργανισμού σ’ αυτή υπερ-
βεί κάποιο όριο, μπορεί να 
προκληθούν αλλοιώσεις του 
γενετικού κώδικα του DNA, 
καρκίνος - γενετικά φαινόμε-
να στα βιολογικά συστήματα 
και άλλες σοβαρές ασθένειες. 

Οι βιολογικές επιδράσεις 
που είναι γνωστές για τις μη 
ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι 
αυτές που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια ή σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά το 
πέρας της έκθεσης. Οι επι-
δράσεις αυτές είναι ντετερμι-
νιστικές και υπάρχουν κατώ-
φλια, που όταν υπερβαίνονται 
προκύπτουν οι βιολογικές 
επιδράσεις.

Άμεσες επιδράσεις
 Κάθε εναλλασσόμενο 

μαγνητικό πεδίο Β, που εφαρ-
μόζεται σε ένα αγώγιμο μέσο 
επάγει ηλεκτρικά πεδία, τα 
οποία με τη σειρά τους παρά-
γουν ηλεκτρικά ρεύματα εντός 
του μέσου. Από ηλεκτρικής 
πλευράς, το εσωτερικό του 
σώματος του ανθρώπου είναι 
αρκετά αγώγιμο, επιτρέπει 
δηλαδή τη ροή ηλεκτρικού 
ρεύματος. Έτσι, στο εσωτερι-
κό του ανθρώπου επάγονται 
ηλεκτρικά πεδία και δημι-
ουργούνται ηλεκτρικά ρεύμα-

τα. Λόγω της αγωγιμότητας 
του σώματός του, όταν ένας 
άνθρωπος βρίσκεται εντός 
ενός ηλεκτρικού πεδίου, Ε, το 
διαταράσσει, ώστε η επιφά-
νειά του να είναι μία ισοδυνα-
μική επιφάνεια. Αυτό γίνεται 
με την παρουσία ηλεκτρικών 
φορτίων που αντισταθμίζουν 
το ηλεκτρικό πεδίο στο εσω-
τερικό του σώματος. Καθώς 
το πεδίο μεταβάλλεται, αλλά-
ζει η κατανομή των επιφανει-
ακών φορτίων δημιουργώ-
ντας ρεύματα στο εσωτερικό 
του σώματος. Αν τα ρεύματα 
που επάγονται στο εσωτερι-
κό του σώματος από τα πεδία 
είναι πολύ ισχυρά, επιφέρουν 
τα ίδια αποτελέσματα στον 
άνθρωπο με αυτά που δημι-
ουργούνται όταν τα ρεύματα 
εισέρχονται στο σώμα από 
την επαφή αγωγών υπό τάση 
(ηλεκτροπληξία). Οι επιδράσεις 
αυτές εξαρτώνται αποκλειστι-

κά από το μέγεθος του επα-
γόμενου ρεύματος στο εσω-
τερικό του σώματος. 

Έμμεσες επιδράσεις 
Όταν ένας άνθρωπος ηλε-

κτρικά μονωμένος ως προς 
τη γη, βρίσκεται εντός ενός 
ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου 
και έρχεται σε επαφή με ένα 
γειωμένο αντικείμενο, τότε 
εμφανίζεται σπινθήρας στο 
σημείο επαφής. Εάν το ηλε-
κτρικό πεδίο (πριν την παρου-
σία του ανθρώπου) υπερβαίνει 
τα 5 kV/m, είναι πολύ πιθανό 
το φαινόμενο αυτό να είναι 
ενοχλητικό. Ομοίως, όταν 
ένας άνθρωπος αγγίζει ένα 
αγείωτο μεγάλο αντικείμενο, 
παρουσία ηλεκτρικού πεδίου, 
είναι πιθανό να προκύψουν 
σπινθηρισμοί. Το μέγεθος της 
ενόχλησης σε αυτές τις περι-
πτώσεις εξαρτάται και από 
το μέγεθος του αντικειμένου.

Τα τελευταία 60 χρόνια 
έχουν πραγματοποιηθεί εκτε-
ταμένες ερευνητικές μελέ-
τες για την επίδραση των 
μη-ιονιζόντων ηλεκτρο-
μαγνητικών πεδίων αρχι-
κά για τις υψηλές συχνότη-
τες (1MHz-100 GHz) και μετά 
από το 1980 και για τις εξαι-
ρετικά χαμηλές συχνότητες 
(ELF, 0-100 KHz). Αυτό για-
τί παλαιότερα υπήρχε η άπο-
ψη ότι ακτινοβολίες χαμηλών 
συχνοτήτων σε χαμηλές εντά-
σεις δεν έχουν αρκετή ενέρ-
γεια (φωτόνια) και ο οργανι-
σμός μας δεν θα μπορούσε 
να τα ξεχωρίσει από τα φυσι-
κά ηλεκτρομαγνητικά κύμα-
τα που παράγει το σώμα του 
(thermal noise). Ωστόσο, οι 
έρευνες από το 1977 (Adey 
και Bawin) έχουν δείξει ότι οι 
οργανισμοί μπορεί να αντι-
ληφθούν εξωγενή ηλεκτρομα-
γνητικά σήματα πολύ χαμηλής 
έντασης και να εμφανίσουν 
μεγαλύτερη αντίδραση σε 
αυτά από ό,τι σε ισχυρότερα.

Τα πρώτα πειράματα σε 
κουνέλια, που ανέπτυξαν 
γλαύκωμα μέσα σε 10 λεπτά 
όταν δέχθηκαν στα μάτια 
δέσμη μικροκυμάτων πυκνό-
τητας ισχύος 3000 mW/cm2, 
άρχισαν μετά το τέλος του 
πολέμου. Το 1953, ο Boysen 
εφαρμόζοντας ισχύ 100 mW/
cm2 στα 300MHz σε κουνέ-
λια, διαπίστωσε βλάβες στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα, τα 
νεφρά, την καρδιά, το ήπαρ 
και σε όλα τα πειραματόζωα 
η θερμοκρασία του εντέρου 

Βιολογικές επιδράσεις από τα εκπεμπόμενα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία από καλώδια υψηλής / 

χαμηλής τάσης και άλλες πηγές
Τι είναι η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία;
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ξεπέρασε του 44,5 βαθμούς 
και πέθαναν. Αρχές του 1950 
τα 100 mW/cm2 θεωρούνται 
γενικά καταστροφικά και προ-
τείνεται ως όριο ασφαλείας 
τα 0,1 mW/cm2. Όμως, το 
1955 θεσπίζονται στις ΗΠΑ 
ως όριο ασφαλείας τα 10mW/
cm2, όριο που ασπάζονται 14 
χώρες, μεταξύ των οποίων 
όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Το 
1960, το όριο ασφαλείας των 
Σοβιετικών ήταν 10 μW/cm2 
δηλ. 1000 φορές μικρότερο 
από το δυτικό όριο. Ο λόγος 
ίσως να είναι ότι οι Σοβιετι-
κοί μελετούσαν συστηματικά 
τις βιολογικές επιδράσεις των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμά-
των ήδη από τη δεκαετία του 
1930. Παράλληλα, στις ΗΠΑ 
πληθαίνουν κάποιες μελέτες 
που συσχετίζουν την εμφάνι-
ση ασθενειών με την έκθε-
ση σε Η/Μ πεδία χαμηλών 
συχνοτήτων. 

Το 1979 ήρθαν στο φως οι 
πρώτες υπόνοιες ότι η ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία 
μπορεί να προκαλέσει επι-
δράσεις στην υγεία από την 
ειδικό στη δημόσια υγεία Dr. 
N. Wertheimer και τον ηλε-
κτρολόγο Ed Leeper. Οι Ρώσοι 
επιστήμονες το 1960 και, στη 
συνέχεια, οι Bέρτχαϊμερ και 
Mπέκερ ανέφεραν ποικίλα 
προβλήματα υγείας (αφορού-
σαν πονοκεφάλους, ναυτίες 
και γενικά εξασθένηση του 
οργανισμού) σε εργαζόμενους 
που ασχολούνταν με την ηλε-
κτρική ενέργεια.

Η εξήγηση του φαινομέ-
νου της κυτταρικής ενίσχυσης 
ενός εξωγενούς σήματος έδω-
σε το 1994 στους Gilbert και 
Rodbell το βραβείο Νόμπελ. Οι 
πρωτεΐνες G ενοποιούν πολ-
λαπλά σήματα εξωτερικά των 
κυττάρων και ενεργοποιούν 
διάφορα κυτταρικά συστήμα-
τα ενίσχυσης. Εξαιτίας αυτών, 
ένα και μόνο φωτόνιο ηλε-
κτρομαγνητικής ενέργειας 
είναι ικανό να ξεκινήσει την 
μαζική είσοδο ασβεστίου μέσα 
στα κύτταρα, ενεργοποιώντας 
πολλές βιολογικές λειτουργί-
ες. (James Oschman, Energy 
Medicine in Therapeutics and 
Human Performance). Σύμ-
φωνα με τον οδηγό της Διε-
θνούς Επιτροπής Προστασίας 
από τις Μη-Ιονίζουσες ακτι-
νοβολίες (ICNIRP Guidelines 
for limiting exposure to time 
varying electric, magnetic 
and electromagnetic fields 

(up to 300GHz), η αλληλεπί-
δραση με τα εναλλασσόμενα 
ηλεκτρικά πεδία προκαλεί την 
ροή ηλεκτρικών φορτίων 
στο ανθρώπινο σώμα και τον 
επαναπροσανατολισμό των 
ηλεκτρικών διπόλων στους 
ιστούς, ενώ τα μαγνητικά 
πεδία προκαλούν την κυκλο-
φορία ηλεκτρικών ρευμάτων 
ερεθίζοντας τα νευρικά, μυϊ-
κά και αισθητήρια κύτταρα.

Η σημαντικότερη επίδρα-
ση είναι η αυξημένη εκροή 
ιόντων ασβεστίου από τα εγκε-
φαλικά κύτταρα. Εκφράζεται, 
όμως, η άποψη από μελετη-
τές ότι το συμπέρασμα για τις 
βιολογικές επιδράσεις που 
προκαλεί η ELF ακτινοβολία 
δεν είναι μέχρι σήμερα σαφές 
διότι υπάρχουν αλληλοσυ-
γκρουόμενα αποτελέσματα 
μεταξύ διαφόρων μελετητών 
και υπάρχει σύγχυση για την 
καταλληλότερη μεθοδολογία 
προκειμένου να μετρηθεί η 
έκθεση ενός ατόμου.

Ο τεράστιος όγκος εργα-
σιών που υπάρχει ήδη πάνω 
σε αυτό το θέμα επιτρέπει την 
εξαγωγή των πρώτων συμπε-
ρασμάτων. Το 1994 το περιο-
δικό Spectrum δημοσιεύει τα 
αποτελέσματα μελετών για τις 
επιπτώσεις και την συσχέτι-
ση του παιδικού καρκίνου με 
τα οικιακά ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία. Περιπτώσεις καρκί-
νων των παιδιών με λευχαι-
μία και όγκων του νευρικού 
συστήματος αυξάνουν όσο 
μειώνεται η απόσταση των 
σπιτιών της οικογένειας από 
τις γραμμές υψηλής τάσης. 
Παιδιά που ζούσαν κοντά σε 
γραμμές υψηλής τάσης και 

μετασχηματιστές είχαν 2 – 3 
φορές αυξημένη πιθανότητα 
να παρουσιάσουν λευχαιμία 
(Denver -  Colorado, HΠA). 
Εάν το μαγνητικό πεδίο υπερ-
βαίνει το 0.3μΤ τότε ο κίνδυ-
νος για όγκους του νευρικού 
συστήματος στα παιδιά γίνε-
ται 2,7 φορές μεγαλύτερος. Η 

ίδια μελέτη αναφέρει στοι-
χεία και για τους ενήλικες: το 
ποσοστό αποβολής γυναικών 
που εκτίθενται σε μαγνητικά 
πεδία άνω των 0,3μΤ είναι 
τριπλάσιο, ο κίνδυνος καρκί-
νου του μαστού σε γυναίκες 
που εργάζονται σε ηλεκτρο-
κίνητα μέσα τετραπλασιάζε-

ται, ο κίνδυνος εμφάνισης 
λεμφώματος και λευχαιμίας 
είναι 2,6 φορές μεγαλύτερος 
σε ηλεκτρολόγους, μηχανικούς 
τηλεπικοινωνιών και εργά-
τες εργοστασίων αλουμινίων. 

Το 1998 (http://niremf.
ifac.cnr.it/docs/niehs98.pdf), 
λόγω της σύνδεσης τους με 
την πρόκληση παιδικής λευ-
χαιμίας, τα μαγνητικά πεδία 
έχουν καταταχθεί στα πιθα-
νά καρκινογόνα από το Εθνι-
κό Ινστιτούτο Περιβαλλοντι-
κής Υγείας των ΗΠΑ (NIEHS) 
και το 2001 από το Διεθνές 
Πρακτορείο Έρευνας για τον 
Καρκίνο (IARC) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας 
(http://monographs.iarc.fr/
ENG/Monographs/vol80/
mono80-6E.pdf).

Μέχρι σήμερα, έρευνες 
έχουν συνδέσει τις ακτινο-
βολίες χαμηλών συχνοτή-
των με τις αποβολές εγκυ-
μοσύνης, το Αλτσχάιμερ, 
την λευχαιμία, τον καρ-
κίνο του δέρματος, την 
σκλήρυνση κατά πλάκας 
κ.α. Νέες έρευνες, δείχνουν 
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ότι σχεδόν όλες οι μάστιγες 
που έπληξαν τον άνθρωπο 
από τον 20ο αιώνα, όπως η 
παιδική λευχαιμία, ο καρκί-
νος του στήθους, το κακόη-
θες μελάνωμα και το άσθμα 
μπορούν να συνδεθούν με τη 
χρήση του ηλεκτρισμού. (Δρ. 
Samuel Milham, ιατρικός 
ερευνητής εργασιακής επι-
δημιολογίας, Camilla Rees - 
Magda Havas, Public Health 
SOS – The Shadow Side of the 
Wireless Revolution).

Τα μεγάλης έντασης ηλε-
κτρικά πεδία βιομηχανικής 
μπορεί να παράγουν τοξι-
κά επίπεδα όζοντος (S. C. 
Goheen, K. Gaither et al: 
Corona discharge influences 
ozone concentration near 
rats, Bioelectromag 25:107-
113, 2004). 

Έκθεση αρουραίων σε 
πεδίο βιομηχανικής συχνό-
τητας, προκάλεσε θραύσεις 
σκελών DNA στα εγκεφαλι-
κά κύτταρα (H. Lai and N. P. 
Singh: Magnetic field-induced 
DNA strand breaks in brain 
cells of the rat, Env Health 

Persp 112: 687-694, 2004).  
Έκθεση ομάδας αρουραίων 

σε πεδίο βιομηχανικής συχνό-
τητας, προκάλεσε αύξηση του 
χημικά-προκληθέντα καρκίνου 
μαστού σ’ αυτήν, αλλά μείωση 

σε άλλη ομάδα (M. Fedrowitz, 
K. Kamino et al: Significant 
differences in the effects 
of magnetic field exposure 
on 7,12-dimethylbenz(a)
a n t h r a c e n e - i n d u c e d 
mammary carcinogenesis 
in two substrains of Sprague-
Dawley rats, Cancer Res 64: 
243-251, 2004).

Υπό ειδικές συνθήκες, 
έκθεση κυττάρων μαστοφόρων 
σε πεδίο βιομηχανικής αύξη-
σε την ανάπτυξη κυττάρων, 
εμπόδισε την απόπτωση και 
είχε επιπτώσεις στην μεμβρά-
νη των κυττάρων (C. Grassi, 
M. D’ Ascenzo et al: Effects 
of 50 Hz electromagnetic 
fields on voltage-gated Ca2+ 
channels and their role in 
modulation of neuroendocrine 
cell proliferation and death, 
Cell Calcium 35: 307-315, 
2004).  

Υπό ειδικές συνθήκες, 
έκθεση κυττάρων μαστο-
φόρων σε πεδίο βιομηχα-
νικής συχνότητας προκάλε-
σε βλάβη χρωμοσωμάτων 
(R. Pasquini, M. Villarini et 
al: Micronucleus induction 
in cells co-exposed in vitro 
to 50 Hz magnetic field and 
benzene, 1,4-benzenediol 
( h y d r o q u i n o n e )  o r 
1,2,4-benzenetriol, Toxicolin 
Vitro 17: 581-586, 2003).

Μελάνωμα
«Υπάρχουν στοιχεία για 

τη σύνδεση της έκθεσης σε 
μαγνητικά πεδία με το κακοή-
θες μελάνωμα» (Tynes, 2003, 

Residential and occupational 
exposure to 50 Hz magnetic 
f i e l d s  a n d  m a l i g n a n t 
melanoma: a population based 
study, Tynes 2003).

Νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες

Σημαντική αύξηση του κιν-
δύνου εμφάνισης Altzheimer 
ανάλογα με την έκθεση σε ηλε-
κτρικά και μαγνητικά πεδία 
(García, 2008, Occupational 
exposure to extremely 
low frequency electric and 
magnetic fields and Alzheimer 
disease: a meta-analysis, 
García 2008). Άλλη έρευνα 
(Feychting 2003, Occupational 
magnetic field exposure and 
neurodegenerative disease) 
συμπέρανε ότι «η έκθεση 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
χαμηλών συχνοτήτων αυξάνει 
τον κίνδυνο πρόωρης έναρξης 
της νόσου του Αλτσχάιμερ» και 
«μπορεί να αντιπροσωπεύει 
μία αργής δράσης επιρροή 
στην πορεία της ασθένειας».

Αυξημένο κίνδυνο εμφά-
νισης αμυοτροφικής πλευρι-
κής σκλήρυνσης (ALS ή νόσος 
του Lou Gehrig) κατέγραψαν 
οι Håkansson (Håkansson 
2003, Neurodegenerative 
diseases in welders and 
other workers exposed to 
high levels of magnetic fields) 
και Ahlbom (Ahlbom 2001, 
Neurodegenerative diseases, 
suicide and depressive 
symptoms in relation to EMF). 
Η πάθηση αυτή αποτελεί μια 
προοδευτική νευροεκφυλι-

στική ασθένεια που επηρεά-
ζει τα νευρικά κύτταρα στον 
εγκέφαλο και την σπονδυλι-
κή στήλη και προκαλεί μυϊ-
κή αδυναμία, αναπηρία και 
τελικά θάνατο.

Παιδικό άσθμα
15% αύξηση στα κρού-

σματα παιδικού άσθματος 
για κάθε 100nT έκθεσης της 
μητέρας σε μαγνητικά πεδία 
κατέγραψε έρευνα του 2011. 
(De-Kun Li, MD, PhD; Hong 
Chen, MPH; Roxana Odouli, 
MSPH, Maternal Exposure 
to Magnetic Fields During 
Pregnancy in Relation to the 
Risk of Asthma in Offspring, 
Arch Pediatr Adolesc Med. 
2011).

Αποβολές εγκυμοσύνης
Τουλάχιστον δύο έρευνες 

έχουν συνδέσει την έκθεση 
των εγκύων σε ανεβασμένα 
μαγνητικά πεδία με τις απο-
βολές κατά την εγκυμοσύ-
νη. (Lee G. M., Neutra R. R., 
Hristova L., Yost M., Hiatt R. 
A. A nested case-control study 
of residential and personal 
magnetic field measures and 
miscarriages. Li D. K., Odouli 
R., Wi S., et al. A population-
based prospective cohort 
study of personal exposure 
to magnetic fields during 
pregnancy and the risk of 
miscarriage, Epidemiology).

Παιδική λευχαιμία
«Στατιστικός διπλασιασμός 

των κρουσμάτων παιδικής λευ-
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χαιμίας σε παιδιά που είναι 
εκτεθειμένα σε μέσες ημερή-
σιες τιμές μαγνητικού πεδίου 
μεγαλύτερες των 400nT» (οδη-
γός της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας, ΕΕΑΕ, 
Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρικά και 
Μαγνητικά Πεδία, σελίδα 12). 
Η παρατήρηση βασίζεται σε 
έρευνα του Ahlbom (A pooled 
analysis of magnetic fields 
and childhood leukaemia, 
Ahlbom 2000).

Άλλη έρευνα κατέγραψε 
διπλασιασμό των κρουσμά-
των λευχαιμίας με ακόμη 
χαμηλότερη με μέση έκθεση 
> 300nT που δεν είναι καθό-
λου ασυνήθιστες σε πυκνοκα-
τοικημένες περιοχές λόγω των 
υπερφορτωμένων καλωδίων 
χαμηλής τάσης (Greenland 
2000, A pooled analysis of 
magnetic fields, wire codes, 
and childhood leukemia, 
Childhood Leukemia-EMF 
Study Group, Greenland 2000). 
Καταγράφηκε 70% αύξηση της 
παιδικής λευχαιμίας και σε 
απόσταση < 200 μέτρων από 
καλώδια υψηλής τάσης και 
23% αύξηση σε απόσταση < 
600 μέτρων (Draper, 2005, 
Childhood cancer in relation 
to distance from high voltage 
power lines in England and 
Wales: a case-control study). 
Δεδομένου ότι τα μαγνητι-
κά πεδία σε αποστάσεις > 
200 μέτρων είναι απίθανο να 

είναι ανεβασμένα (τουλάχι-
στον εξαιτίας των καλωδίων 
υψηλής τάσης), είναι πιθανό 
η αύξηση της λευχαιμίας να 
οφείλεται σε άλλα φαινόμενα, 
όπως ο ιονισμός των μικρο-
σωματιδίων.

Τα υψηλά ηλεκτρικά πεδία 
γύρω από τις γραμμές υψηλής 
τάσης, φορτίζουν τα μικροσω-
ματίδια στον αέρα (Corona 
Ions Effect) αυξάνοντας την 
πιθανότητα να επικολλήσουν 
στο δέρμα και τους πνεύμο-
νες (Fews A. P., Henshaw D. 
L. et al. - 1999, Corona ions 
from powerlines and increased 
exposure to pollutant). Το 
πρόβλημα αυτό μπορεί να 
είναι σημαντικό σε περιοχές 
με αυξημένη ατμοσφαιρική 
ρύπανση (π.χ. δίπλα σε δρό-
μους μεγάλης κυκλοφορίας, 
σε εργοστάσια, σε καλλιέργει-
ες που ψεκάζονται). Τα φορτι-
σμένα σωματίδια μπορεί να 
ταξιδέψουν με τη βοήθεια του 
αέρα μέχρι και 5 χλμ μακριά.

Η ύπαρξη υψηλών επι-
πέδων ηλεκτρικών πεδίων 
χαμηλών συχνοτήτων στον 
χώρο, όπως συμβαίνει κοντά 
σε καλώδια υψηλής τάσης, 
αυξάνει μέχρι και 18 φορές 
την συσσώρευση των σωμα-
τιδίων ραδονίου στον χώρο. 
Τα ανεβασμένα επίπεδα ραδο-
νίου συνδέονται με τον καρ-
κίνο του πνεύμονα. Έρευ-
να του Πανεπιστημίου του 

Bristol (Henshaw, Enhanced 
deposition of radon daughter 
nuclei in the vicinity of power 
frequency electromagnetic 
fields, Physics Laboratory, 
University of Bristol, UK, 
1996 Jan; 69).  

Συχνό ερώτημα στα ΜΜΕ 
είναι «Ενοχοποιούνται οι 
πυλώνες της ΔΕΗ για τα κρού-
σματα παιδικής λευχαιμίας 
στους οικισμούς όπου αυτοί 
είναι τοποθετημένοι;». Υπάρ-
χει η άποψη ότι οι επιστήμο-
νες οι οποίοι ερευνούν την 
πιθανή σύνδεση των γραμ-
μών μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος υψηλής τάσης με 
την καρκινογένεση και την 
λευχαιμία (ιδίως την παιδι-
κή) διαθέτουν 4 κύριες μεθό-
δους έρευνας: 

α.) Συγκρίνουν τα χαρα-
κτηριστικά της καλωδίωσης 
της περιοχής με την απόστα-
ση της κατοικίας του εξετα-
ζόμενου ατόμου β.) Καταγρά-
φουν απλώς την απόσταση 
της κατοικίας από τις γραμμές 
μεταφοράς και επεξεργάζονται 
στατιστικά τα κρούσματα της 
ασθένειας γ.) Ανατρέχουν στο 
παρελθόν των ατόμων που 
διαβιούν κοντά σε γραμμές και 
πυλώνες της ΔΕΗ και κατα-
γράφουν τις συνήθειές τους 
και της ισχύος του μαγνητι-
κού πεδίου δ.) Καταγράφουν 
με κατάλληλα μετρητικά όργα-
να απευθείας την έκθεση των 

κατοίκων (και των παιδιών) 
σε ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία, στην κατοικία, στην 
εργασία, στον παιδικό σταθ-
μό, στο σχολείο ή στο νοσο-
κομείο.

Υποστηρίζετε, ότι ανά-
λογα με την μέθοδο την 
οποία επιλέγει ο ερευνη-
τής, τα αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά διαφορετικά 
μεταξύ τους (σε αναλογία 
ακόμη και 1 προς 5...) και 
συνεπώς, επιστημονικά 
αναξιόπιστα; 

Αυτή η διαπίστωση οδή-
γησε στην σκέψη μήπως, η 
συσχέτιση του παιδικού καρ-
κίνου με την εγγύτητα της 
κατοικίας σε γραμμές υψη-
λής τάσης (αλλά και γενικότε-
ρα η γειτνίαση με ηλεκτρικές 
συσκευές ή η επαγγελματική 
ενασχόληση με το ηλεκτρικό 
ρεύμα και η καρκινογένεση), 
δεν οφείλεται στα παραγόμε-
να ηλεκτρικά και μαγνητικά 
πεδία αλλά ενοχοποιεί άλλους 
καρκινογόνους παράγοντες. 
Πολλοί τέτοιοι παράγοντες 
έχουν προταθεί, με κυριότε-
ρους το φυσικό φαινόμενο 
της «κορώνας», η έκθεση σε 
ραδόνιο και άλλους χημικούς 
παράγοντες, τα PCBs, τα ζιζα-
νιοκτόνα, το όζον και τα οξεί-
δια του αζώτου, o λεγόμενος 
«wirecode», τα κυκλοφοριακά 
προβλήματα και η κοινωνικο–
οικονομική διαστρωμάτωση 

του πληθυσμού.
=Ισχυρισμός: «Οι γραμ-

μές μεταφοράς αποφορτίζο-
νται ηλεκτρικά συνεχώς και 
παράγουν ιόντα στον αέρα 
γύρω τους (το αποκαλούμενο 
φαινόμενο της “κορώνας”, 
δηλαδή δημιουργία ‘πλάσμα-
τος’ γύρω από τα ηλεκτρο-
φόρα καλώδια) και πιθανώς 
με αυτό τον τρόπο εξηγείται 
η σχέση μεταξύ γραμμών 
μεταφοράς ρεύματος υψη-
λής ισχύος και καρκίνου». 
Το φαινόμενο αυτό παράγει 
θερμότητα, φως (μικρές λάμ-
ψεις), ηχητικό θόρυβο, ραδιο-
φωνικές παρεμβολές και μικρή 
ποσότητα όζοντος. Η φυσική 
επιστήμη εξηγεί ότι δεν πρό-
κειται για ιονίζουσα ακτινο-
βολία καθώς, α) η παραγωγή 
ιόντων (διαχωρισμός ενός 
ατόμου σε ένα θετικό και ένα 
αρνητικό τμήμα), τα οποία 
απλώς υπάρχουν στην ατμό-
σφαιρα, είναι τελείως διαφο-
ρετικό θέμα από την παραγω-
γή ιονίζουσας ακτινοβολίας 
(όπου σωματίδια επιταχύνο-
νται σε τεράστιες ταχύτητες ή 
φωτόνια εκπέμπονται μετα-
φέροντας τεράστια ενέργεια) 
και β) τα μετρητικά συστήμα-
τα των περισσότερων μετρη-
τών ιονίζουσας ακτινοβολίας, 
παράγουν τελείως αυθαίρε-
τες και λανθασμένες ενδεί-
ξεις (αριθμοί χωρίς νόημα), 
παρουσία ισχυρών ηλεκτρι-
κών και μαγνητικών πεδίων.

Ισχυρισμός: Τα δυνη-
τικά καρκινογόνα αιωρού-
μενα σωματίδια καθώς και 
τα μόρια του ραδιενεργού 
ραδονίου (το οποίο εκλύε-
ται από τα έγκατα της γης 
και ενοχοποιείται για καρ-
κίνο του πνεύμονα), ίσως 
να έλκονται από τις πηγές 
ισχυρών ηλεκτρικών βιομη-
χανικών πεδίων. Δυνητικά 
προσκολλώνται στα καυσα-
έρια και εναποτίθενται κατά 
συνέπεια σε μεγαλύτερες 
ποσότητες στους πνεύμονες.

Η βασική υπόθεση είναι 
πιθανή. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-
χουν ανυπέρβλητα θεωρη-
τικά προβλήματα των προ-
τεινόμενων μηχανισμών, τα 
οποία καθιστούν αδύνατη την 
εμφάνιση βιολογικών βλαβών 
στον άνθρωπο σε πραγματι-
κές συνθήκες έκθεσης, στην 
καθημερινή ζωή. Επίσης, τα 
επίπεδα ιονίζουσας ακτινοβο-
λίας και ραδονίου δεν είναι 
αυξημένα γύρω από γραμ-
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μές υψηλής τάσης. Τονίζεται 
ότι ενώ οι αυξημένες ποσό-
τητες ραδονίου σχετίζονται 
με τον καρκίνο του πνεύμο-
να των ενηλίκων, δεν υπήρξε 
καμμία επιπρόσθετη αύξηση 
για κατοίκους στο περιβάλ-
λον γραμμών υψηλής τάσης. 
Επίσης, δεν συνδεόταν κατ’ 
ουδένα τρόπο με την παιδι-
κή λευχαιμία.

Ισχυρισμός: Πολλοί μετα-
σχηματιστές περιέχουν έλαια 
τα οποία έχουν προσμείξεις 
PCB και θεωρούνται καρ-
κινογόνα. Υποστηρίχθηκε 
ότι η μόλυνση με PCB των 
“διαδρόμων” από όπου διέρ-
χονται οι γραμμές υψηλής 
τάσης είναι η αιτία εμφάνι-
σης επιπλέον των αναμενομέ-
νων, κρουσμάτων καρκίνου.

Οι ενδείξεις ευθύνης των 
PCB για πρόκληση βλαβών 
(καρκίνο στον πληθυσμό, λευ-
χαιμία σε παιδιά) είναι αρκετά 
αδύναμες καθώς το PCB δεν 
διαχέεται στην ατμόσφαιρα 
και δεν υπάρχουν μετασχημα-
τιστές κατά μήκος των γραμ-
μών υψηλής τάσης.

Ισχυρισμός: Αύξηση των 
κρουσμάτων καρκίνου, λόγω 
ψεκασμού με ζιζανιοκτό-
να στο έδαφος κάτω από 
τις γραμμές μεταφοράς και 
“διέγερσή” τους από το ηλε-
κτρικό και μαγνητικό πεδίο.

Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι 
τέτοιο, καθώς, μεταξύ άλλων, 
είναι πολύ μικρή η πιθανότη-
τα τα ζιζανιοκτόνα να είναι 
καρκινογόνα για τους ανθρώ-
πους, τα δε φαινοξυ-ζιζανιο-
κτόνα ενώ έχουν ενοχοποιηθεί 
για αύξηση των λεμφωμάτων, 
των σαρκωμάτων των μαλα-
κών μορίων και/ή των κακο-
ήθων μελανωμάτων, μόνο μία 
μελέτη εμπλέκει την λευχαι-
μία και καμμία τον καρκίνο 
του εγκεφάλου.

Ισχυρισμός: Δημιουρ-
γία σπινθήρων και ηλεκτρι-
κού τόξου, λόγω της υψηλής 
τάσης και  συνεπακόλουθη 
δημιουργία όζοντος και οξει-
δίων του αζώτου

Δεν φαίνεται πιθανή αυτή 
η εξήγηση για την αύξηση 
των κρουσμάτων καρκίνου, 
καθώς ενώ το όζον και τα 
οξείδια του αζώτου είναι τοξι-
κά για τα κύτταρα, δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι προκαλούν 
καρκίνο σε ανθρώπους και τα 
στοιχεία για εμφάνιση καρκί-
νου του πνεύμονα σε ποντι-
κούς είναι πολύ αμφιλεγόμενα.

Ισχυρισμός: H έκθεση 
ενός ατόμου είναι συνάρτηση 
του πάχους του καλωδίου. Τα 
παχύτερα καλώδια μεταφέ-
ρουν μεγαλύτερη ποσότητα 
ρεύματος και όσο πλησιέστε-
ρα στις γραμμές ηλεκτρικής 
ισχύος, τόσο μεγαλύτερη η 
έκθεση του ατόμου σε ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία.

Πρόκειται για κατηγορι-
οποίηση κατοικιών, η οποία 
βασίζεται στα χαρακτηριστι-
κά των γραμμών μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας έξω από 
την κατοικία (πάχος καλωδί-
ων, διάταξη καλωδίων, κ.α.) 
και την απόστασή τους από 
αυτήν.

Ισχυρισμός: Συχνά, δρό-
μοι με μεγάλο κυκλοφοριακό 
φόρτο αυτοκινήτων διασχί-
ζονται από γραμμές μεταφο-
ράς ηλεκτρικού ρεύματος 
υψηλής τάσης. Στις περι-
οχές αυτές έχει παρατηρη-
θεί αύξηση των κρουσμά-
των λευχαιμίας, σύμφωνα 
με ορισμένες αμερικανικές 
έρευνες.

Καθώς είναι περισσότερο 
από σαφές ότι τα καυσαέρια 
των αυτοκινήτων περιέχουν 
πολλές καρκινογόνες ουσίες, 
πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι 
η ύπαρξη των γραμμών μετα-
φοράς ηλεκτρικού ρεύματος, 
δεν έχει καμμία σχέση με το 
πρόβλημα και περισσότερο 
μπερδεύει την επιδημιολογι-

κή μελέτη παρά την βοηθά. Σε 
αυτό συνηγορούν και μελέτες 
στις οποίες διαφαίνεται ότι η 
πυκνότητα της κυκλοφορίας 
(‘traffic density’) συσχετίζεται 
άμεσα (λόγω των καρκινογό-
νων καυσαερίων) με τον αριθ-
μό των περιστατικών παιδι-
κής λευχαιμίας.

Ισχυρισμός: Η κατηγορι-
οποίηση ενός ατόμου ή ενός 
πληθυσμού σε μία συγκεκρι-
μένη κοινωνικο-οικονομική 
ομάδα ή τάξη, είναι ενδια-
φέρουσα παράμετρος για 
μελέτες ασθενειών καθώς, 
σύμφωνα με τους επιδημι-
ολόγους, οι κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες επηρε-
άζουν την συχνότητα εμφά-
νισης πολλών ασθενειών.

Είναι γνωστό ότι ορισμέ-
νοι τύποι καλωδίων (ποιότη-
τα, παλαιότητα, συμπεριφο-
ρά, σύνθεση) παρουσιάζουν 
συνάφεια με την αύξηση των 
κρουσμάτων παιδικού καρ-
κίνου. Οι τύποι αυτοί καλω-
δίων απαντώνται κυρίως σε 
παλιές, φτωχές συνοικίες με 
μεγάλο ποσοστό φθηνά ενοι-
κιαζομένων κατοικιών.

Ένας επιπλέον παράγο-
ντας ο οποίος εντείνει την 
ασάφεια των αποτελεσμάτων 
και επηρεάζει την ορθότητα 
της μελέτης είναι η επιλογή 
του πληθυσμού υπό μελέτη 
και του πληθυσμού – μάρ-
τυρα: για την πραγματοποί-

ηση της μελέτης, επιλέγεται 
ένας «πληθυσμός-στόχος» 
(π.χ. κάτοικοι σε απόσταση 
μικρότερη από 150 μέτρα από 
πυλώνες και γραμμές υψη-
λής τάσης της ΔΕΗ) και ένας 
«πληθυσμός-μάρτυρας» (π.χ. 
κάτοικοι μακριά από γραμμές 
μεταφοράς). Θα μπορούσαν, 
επίσης, να συγκριθούν και 
τελείως ανόμοιοι πληθυσμοί 
όπως «εργάτες σε εργοστά-
σιο της ΔΕΗ» και «τραπεζο-
ϋπάλληλοι». Οι ομάδες αυτές 
συγκρίνονται μεταξύ τους 
π.χ. ως προς τη νοσηρότητα, 
θνησιμότητα, αναπαραγωγι-
κότητα, κ.α.

«Θετικές» μελέτες
Ένας αριθμός μελετών ανέ-

φεραν ότι υπάρχει συνάφεια 
μεταξύ παιδικού καρκίνου 
και υψηλής κατηγοριοποίη-
σης (“wirecodes”) κατοικι-
ών. Σε μία μελέτη παρατη-
ρείται αύξηση λευχαιμικών 
περιστατικών σε παιδιά για 
κατοικίες οι οποίες βρίσκονται 
σε απόσταση μικρότερη των 
50m από τις γραμμές μετα-
φοράς υψηλής τάσης. Μελέτη 
η οποία αφορούσε ενήλικες, 
έδειξε αύξηση των κρουσμά-
των λευχαιμίας για κατοικίες 
σε απόσταση μικρότερη των 
100m. Δύο από τις ως άνω 
‘θετικές’ μελέτες απέτυχαν να 
επιβεβαιώσουν τα συμπερά-
σματά τους όταν προστέθη-

καν και οι φυσικές (πραγμα-
τικές) μετρήσεις των πεδίων.

Στα τέλη του 2004, η Ευρω-
παϊκή Ένωση δημοσίευσε μια 
αναφορά, που συνοψίζει τις 
νέες κυτταρικές μελέτες της 
γενοτοξικής δυνατότητας και 
των πεδίων βιομηχανικής 
συχνότητας και της ραδιο-
συχνότητας. Κάποια στοιχεία 
γενοτοξικότητας διαπιστώθη-
καν, κάτω από ειδικές συν-
θήκες και για μερικά οριακά 
σημεία, σε μερικές σειρές κυτ-
τάρων. Το μεγαλύτερο μέρος 
της εργασίας δεν έχει εμφα-
νισθεί στην συνεξεταζόμενη 
βιβλιογραφία. (Risk evaluation 
of potential environmental 
hazards from low-frequency 
e l ec t romagnet i c  f i e ld 
exposures using sensitive 
in vitro methods (REFLEX 
Report). European Union, 
2004, οnline: http://www.itis.
ethz.ch/downloads/REFLEX_
Final%20Report_171104.pdf).

Υπήρξαν δελτία Τύπου το 
Νοέμβριο του 2004, που ανέ-
φεραν ότι η αδημοσίευτη – 
προς το παρόν – βρετανική 
μελέτη παρουσίασε μια σύν-
δεση μεταξύ της διαβίωσης 
πλησίον γραμμών μεταφοράς 
και της επίπτωσης στην λευ-
χαιμία παιδικής ηλικίας, αλλά 
οι λεπτομέρειες της μελέτης 
δεν γνωστοποιήθηκαν δημό-
σια. Σε ένα δελτίο Τύπου δια-
βάζουμε «οι επιστήμονες λένε 
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ότι η διαβίωση πλησίον γραμ-
μών μεταφοράς διπλασιάζει, 
κατά προσέγγιση, τον κίνδυ-
νο καρκίνων παιδικής ηλικί-
ας, όπως η λευχαιμία», αλλά 
έπειτα πηγαίνουμε σε ό,τι ανα-
φέρει κατά λέξη ο συντάκτης 
της μελέτης, λέγοντας ότι «η 
σύνδεση με τους καρκίνους 
παιδικής ηλικίας ήταν αδύ-
νατη». Καμμία από τις αναφο-
ρές του Τύπου δεν έχει δείξει 
ότι είναι βασισμένη σε οποια-
δήποτε γνώση της πραγματι-
κής μελέτης, από πρώτο χέρι.  

Οικιστική έκθεση σε 
μαγνητικά πεδία γραμμών 
μεταφοράς, συνδέθηκε με 
αυξημένο κίνδυνο καρκίνου 
μαστού γυναικών της Νορ-
βηγίας, αλλά η επαγγελμα-
τική έκθεση σε μαγνητικά 
πεδία βιομηχανικής συχνό-
τητας δεν συνδέθηκε με 
αυξημένο κίνδυνο καρκίνου 
μαστού στις ίδιες γυναίκες 
(J. Kliukiene, T. Tynesetal: 
Residential and occupational 
exposures to 50-Hz magnetic 
fields and breast cancer in 
women, A population-based 
study, American Journal of 
Epidemiology 159: 852-861, 
2004).

«Αρνητικές» μελέτες
Εξαιρετικά μεγάλος αριθ-

μός παλαιότερων αλλά και 
πρόσφατων μελετών, έδειξε 
μηδενική ή ασθενή σχέση 

μεταξύ κατοικίας πλησίον 
γραμμών υψηλής τάσης και 
λευχαιμίας, καρκίνου του εγκε-
φάλου ή άλλων μορφών καρ-
κίνου, σε παιδιά αλλά και σε 
ενήλικες. Επιπλέον, η μεγαλύ-
τερη μελέτη η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε ποτέ με αντικείμε-
νο την εγγύτητα κατοικίας σε 
γραμμές υψηλής τάσης και την 
συχνότητα εμφάνισης παιδι-
κού καρκίνου [UKCCSI 2000] 
κατέληξε ότι «δεν υφίστα-
ται καμμία συνάφεια μεταξύ 
οποιασδήποτε μορφής καρκί-
νου και λευχαιμίας σε παιδιά 
τα οποία ζούσαν σε οποια-
δήποτε απόσταση (ακόμη 
και μικρότερη των 50m) από 
γραμμές μεταφοράς υψηλής 
τάσης και υποσταθμούς».

Η υπό μελέτη παράμετρος 
(π.χ. έκθεση σε μαγνητικά 
πεδία) συνοδεύεται και από 
άλλα προβλήματα τα οποία 
“θολώνουν” την εικόνα (π.χ. 
οι εργαζόμενοι στα εργοστά-
σια αντιμετωπίζουν πιθα-
νώς και χημικούς κινδύνους, 
οι οποίοι συνεισφέρουν στη 
νοσηρότητα, σε αντίθεση με 
τους υπαλλήλους γραφείου). 
Συνεπώς, οι κοινωνικές και 
οικονομικές διαφορές μεταξύ 
της «εκτιθέμενης σε ηλεκτρι-
κά και μαγνητικά πεδία ομά-
δας» και της «μη-εκτιθέμενης 
σε ηλεκτρικά και μαγνητικά 
πεδία ομάδας» είναι συχνά 
υπαίτιες για την διαφορά (ή 

ποσοστό της διαφοράς του-
λάχιστον) μεταξύ των κατα-
γραφομένων κρουσμάτων 
καρκίνου.

*Τα συμπεράσματα  από 
τα συμφραζόμενα του Κώστα 
Κάππα, καθηγητή Ιατρικής 
Φυσικής - Ακτινοφυσικής 
του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Λάρισας και του 
Ιατρικού Τμήματος Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας είναι: 

Α. Όλες ανεξαιρέτως οι έρευ-
νες οι οποίες κατηγορούν ευθέως 
το σύστημα διανομής ηλεκτρι-
κού ρεύματος (π.χ. πυλώνες της 
ΔΕΗ) ως υπεύθυνο της αύξησης 
των κρουσμάτων παιδικής λευ-
χαιμίας στο περιβάλλον του, χρη-
σιμοποιούν τις ‘έμμεσες’ μεθό-
δους υπολογισμού (‘wirecode’, 
‘απόστασης κατοικίας από τις 
γραμμές μεταφοράς’, ‘υπολο-
γισμό της έκθεσης των ατό-
μων στο παρελθόν’) αλλά ποτέ 
την ‘απευθείας μέτρηση της 
έκθεσης των παιδιών’ η οποία 
είναι και η πλέον διαφανής 
και ορθή επιστημονικά.

Β. Ο επιστήμονας–ερευνητής 
οφείλει να έχει οξυμένη την κοι-
νωνική του συνείδηση καθώς η 
τελευταία διασφαλίζει σε μεγάλο 
βαθμό την ορθότητα της έρευ-
νας. Δεν είναι δυνατόν να είναι 
καλός γιατρός κάποιος, αγνο-
ώντας ότι το 50% των ασθενει-
ών οφείλεται ή επιτείνεται από 
τις κακές συνθήκες διαβίωσης 
και διατροφής. Δεν είναι δυνα-

τόν να περιορίζει, να υποβαθμί-
ζει και τελικά να διαστρεβλώνει 
ο ερευνητής το θέμα ‘παιδι-
κή λευχαιμία’ σε ένα γράφημα 
ΧΥ, όπου στον οριζόντιο άξονα 
παρατίθεται η συχνότητα εμφά-
νισης των περιστατικών λευχαι-
μίας και στον κάθετο άξονα το 
πάχος του πλησιέστερου καλω-
δίου της ΔΕΗ!

Γ. Τα παιδιά στην Κηφισιά 
ζουν μακριά από χωματερές, 
μικρόβια και ασθένειες. Κάνουν 
εμβόλια, καταπίνουν πρωτεΐνες 
και βιολογικά προϊόντα και υπο-
βάλλονται σε check-up υγείας 
...χθες. Στο Ζεφύρι, απλά τσαλα-
βουτούν σε μία χημική σούπα. 
Εμβόλια, πρωτεΐνες, πρόληψη, 
υγιεινή διατροφή και καθαρό 
περιβάλλον δεν αποτελούν τμή-
μα του σύμπαντός τους.

Το ότι φταίνε οι πυλώνες για 
την λευχαιμία ηχεί απλά ως εθε-
λοτυφλία και άγνοια...

Επηρεάζουν τον άνθρωπο 
οι ακτινοβολίες από το δίκτυο 
ηλεκτρισμού; Με ποιες ασθέ-
νειες συνδέονται;

Χαμηλόσυχνα μαγνητικά 
πεδία 50/60 Ηz και παιδι-
κός καρκίνος

Ιδιαίτερα σημαντική ερευ-
νητική προσπάθεια καταγρά-
φεται μετά από την δημοσί-
ευση εργασίας το 1970 με 
την οποία διατυπωνόταν ο 
ισχυρισμός της ύπαρξης ενός 
χαλαρού συσχετισμού αύξη-

σης της πιθανότητας εμφά-
νισης του καρκίνου σε πλη-
θυσμούς κοντά σε γραμμές 
μεταφοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας (Electrical wiring 
configurations and childhood 
cancer, by Wertheimer N. and 
Leeper E., Am J Epidemiol, 
109: 273–284). 

Ακολούθησαν επόμενες 
μακροχρόνιες μελέτες που 
δείχνουν ότι παρουσιάζε-
ται μια «χαλαρή» συσχέτι-
ση του παιδικού καρκίνου 
και ειδικότερα της παιδικής 
λευχαιμίας όταν το μαγνη-
τικό πεδίο είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το συνηθισμέ-
νο υπόβαθρο που υπάρχει σε 
πόλεις όπου βρίσκονται εγκα-
τεστημένα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία ενδέχεται 
να είναι εν μέρει αποτέλεσμα 
στατιστικής μεροληψίας. Η 
χαλαρή αυτή αύξηση αναφέ-
ρεται σε αύξηση της πιθανό-
τητας εμφάνισης της οξείας 
λευχαιμίας από 0.1% σε 0.2%. 
Η αναφερόμενη στάθμη έντα-
σης μαγνητικής επαγωγής από 
πολλούς ερευνητές είναι πολύ 
χαμηλότερη από τα οριζόμενα 
από την ισχύουσα νομοθεσία 
και είναι 0.4 μΤ. Η στάθμη 
αυτή είναι πάρα πολύ χαμη-
λή, αν ληφθεί υπόψη ότι στις 
ημέρες μας σε μια βιομηχα-
νικά ανεπτυγμένη κοινωνία, 
έχουμε συνήθεις στάθμες με 
μέση τιμή μέτρησης 0.2-0.3 
μΤ εντός οικίας. (Ινστιτού-
το Karolinksa μετά από το 
1995: - A pooled analysis of 
magnetic fields and childhood 
leukemia, by A. Ahlbom, N. 
Day, M. Feychting, E. Roman, J. 
Skinner, J. Dockerty, M. Linet, 
M. Mc Bride, J. Michaelis, J. 
H. Olsen, T. Tynes and P. K. 
Verkasalo, British Journal of 
Cancer (2000) 83 (5), 692–698, 
© 35 2000 Cancer Research 
Campaign. doi: 10.1054/ 
bjoc.2000.1376, online: http://
www.idealibrary.com). 

Και πρόσφατες μελέτες 
όπως: - Childhood leukaemia 
close to high-voltage power 
lines – the Geocap study, 
2002– 2007, by C. Sermage-
Faure, C. Demour, J. Rudant, S. 
Goujon-Bellec1,2,3, A. Guyot 
Goubin, F. Deschamps, D. 
Hemon 1,2 and J. Clavel. 
British Journal of Cancer 
(2013) 108, 1899–1906 | doi: 
10.1038/bjc.2013.128, www.
bjcancer, - Childhood cancer 
in relation to distance from 
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high voltage power lines in 
England and Wales: a case 
control study, by Gerald 
Draper, Tim Vincent, Mary 
E. Kroll, John Swanson, BMJ 
VOLUME 330, 4 Ιουνίου 2005, 
bmj.com.) 

Ειδικότερα, η πλέον πρό-
σφατη μελέτη των C. Sermage-
Faure et al. καταλήγει στο 
εξής συμπέρασμα: «Σε απο-
στάσεις μικρότερες από 50 
μέτρα σε γραμμές μεταφοράς 
υπερυψηλής τάσης 225 ή 400 
kV ευσταθεί ο ισχυρισμός 
της χαλαρής αύξησης παιδι-
κής οξείας λευχαιμίας. Δεν 
παρατηρήθηκε αύξηση της 
πιθανότητας παιδικής οξεί-
ας λευχαιμίας για αποστάσεις 
μικρότερες από 50 μέτρα στην 
περίπτωση γραμμών μεταφο-
ράς με τάση 63-150 kV». Τονί-
ζεται ότι δεν υπάρχει κανένας 
γενικά αποδεκτός βιολογικός 
ή φυσιολογικός μηχανισμός 
που να εξηγεί την «χαλαρή» 
αυτή αύξηση της πιθανότη-
τας εμφάνισης του παιδικού 
καρκίνου, ούτε έχει καταδει-
χθεί από κάποια μελέτη μέχρι 
σήμερα αιτιότητα της στάθμης 
έντασης μαγνητικής επαγω-
γής ως προς την αύξηση της 
πιθανότητας εμφάνισης παι-
δικής λευχαιμίας. Το βέβαιο 
είναι, όμως, ότι όποια επίδρα-

ση υπάρχει οφείλεται στην 
μαγνητική συνιστώσα του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
και όχι στην ηλεκτρική που 
συνυπάρχει πάντοτε με την 
πρώτη. 

Σε έρευνα για την επίδρα-
ση μαγνητικού πεδίου 50/60 
Ηz σε βιομηχανικές ζώνες 
που πραγματοποιήθηκε το 
1997 (M. Feychting et al: 
Occupational and residential 
magnetic field exposure and 
leukemia and central nervous 
system tumors, Epidemiology 
8: 384-389, 1997) παρουσία-
σαν κάποια στοιχεία για μια 
στατιστικά σημαντική αύξη-
ση, τουλάχιστον σε μια ομάδα, 
που «εκτέθηκε σε μαγνητικά 
πεδία βιομηχανικής συχνό-
τητας». 

Μια άλλη έρευνα (P. J. 
Villeneuve, D. Agnewetal: 
Leukemia in electric utility 
workers, The evaluation of 
alternative indices of exposure 
to 60 Hz electric and magnetic 
fields, Amer J Indust Med 
37: 607-617, 2000) ανέφερε 
αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης 
λευχαιμίας για έκθεση ηλε-
κτρικών πεδίων, αλλά όχι για 
έκθεση μαγνητικών πεδίων· 
οι άλλες έρευνες επαγγελμα-
τικής έκθεσης σε ηλεκτρικά 
πεδία, έρχονται σε αντίθεση 

με αυτά τα ευρήματα. 
Σε ό,τι αφορά την παρου-

σία λεμφώματος, από πέντε 
έρευνες, μόνο μια έρευνα δια-
πίστωσε μια αύξηση σε εργα-
ζομένους, που εκτέθηκαν σε 
ηλεκτρικά πεδία βιομηχανι-
κής συχνότητας. 

Πολλοί άλλοι συγκεκρι-
μένοι τύποι καρκίνου έχουν 
μελετηθεί στα «ηλεκτρικά 
επαγγέλματα» και στους εργα-
ζομένους με γνωστή ή δεδομέ-
νη έκθεση σε ηλεκτρικά ή/και 
μαγνητικά πεδία βιομηχανι-
κής συχνότητας. Μερικές ανα-
φορές, ανέλυσαν 12 ή περισσό-
τερους διαφορετικούς τύπους 
καρκίνου. Κανένα προφανές 
υπόδειγμα δεν προκύπτει, αν 
και σε μεμονωμένες έρευνες 
έχουν αναφερθεί συγκεκριμέ-
νοι τύποι καρκίνου, συνδεδε-
μένοι με έκθεση. Τα παραδείγ-
ματα τέτοιων συσχετίσεων 
περιλαμβάνουν μια αναφο-
ρά του 2003, ότι η έκθεση σε 
μαγνητικά πεδία εξαιρετικά 
χαμηλής συχνότητας συν-
δέθηκε με καρκίνο προστά-
τη (L. E. Charles, D. Loomis 
et al, Electromagnetic fields, 
polychlorinated biphenyls, 
and prostate cancer mortality 
in electric utility workers. 
Amer J Epidem 157: 683-
691, 2003). 

Από τρεις έρευνες καθο-
λικού καρκίνου, η μια (B. 
Floderus, C. Stenlund et al: 
Occupational magnetic field 
exposure and site specific 
cancer incidence: a Swedish 
cohort study. Cancer Causes 
Control 10: 323-332, 1999) 
παρουσίασε κάποια στοιχεία 
για αύξηση στον καθολικό 
καρκίνο, τουλάχιστον σε μια 
«εκτεθειμένη» ομάδα. 

Από δώδεκα έρευνες καρ-
κίνου εγκεφάλου, τέσσερις 
(N. Håkansson, B. Floderus 
et al: Cancer incidence and 
magnetic field exposure in 
industries using resistance 
welding in Sweden. Occup 
Environ Med 59: 481- 486, 
2002) (PJ Villeneuve, DA 
Agnew et al: Brain cancer 
and occupational exposure 
to magnetic fields among 
men: Results from a Canadian 
population-based case control 
study. Int J Epidem 31: 210-
217, 2002) (C. E. Minder and 
D. H. Pfluger: Leukemia, 
brain tumors, and exposure 
to extremely low frequency 
electromagnetic fields in 
Swiss railway employees. 
Am J Epidem 153: 825-835, 
2001) (B. Floderus, C. Stenlund 
et al: Occupational magnetic 
field exposure and site specific 

cancer incidence: a Swedish 
cohort study. Cancer Causes 
Control 10: 323-332, 1999) 
παρουσίασαν στοιχεία για 
μια στατιστικά σημαντι-
κή αύξηση, τουλάχιστον 
σε μια ομάδα, που εκτέθη-
κε σε μαγνητικά πεδία. Μία 
πέμπτη (A. Navas-Acién, M. 
Pollán et al: Interactive effect 
of chemical substances and 
occupational electromagnetic 
field exposure on the risk of 
gliomas and meningiomas in 
Swedish men. Cancer Epidem 
Biomark Prev 11: 1678-1683, 
2002) ανέφερε ότι μαγνητικά 
πεδία βιομηχανικής συχνότη-
τας συνδέθηκαν με καρκίνο 
εγκεφάλου, αλλά μόνο εάν 
συνυπήρχε έκθεση σε μόλυ-
βδο, διαλύτες ή φυτοφάρμακα/
ζιζανιοκτόνα. Έχουν υπάρξει 
περί τις 20 επιδημιολογικές 
έρευνες καρκίνου μαστού σε 
γυναίκες, που έχουν επαγγελ-
ματική έκθεση σε χαμηλόσυ-
χνα πεδία. Από αυτές, μόνο η 
έρευνα του 1994 του Loomis, 
παρουσίασε σαφή συσχέτιση 
του καρκίνου μαστού γυναι-
κών με την επαγγελματική 
έκθεση σε πεδία ELF. 

Οι παρακάτω δημοσιεύσεις 
αναφέρονται στις επιδράσεις 
στην εγκυμοσύνη.  Η έκθεση 
των εγκύων γυναικών σε διά-
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φορες πηγές ηλεκτρομαγνη-
τικών πεδίων, δεν έδειξαν 
ότι δημιουργείται αυξημέ-
νος κίνδυνος για ανωμαλίες 
στο παιδί, αποβολή, χαμηλό 
βάρος γέννησης ή εκ γενετής 
παθήσεις. Ωστόσο, έχουν περι-
στασιακά περιγραφεί περι-
πτώσεις πρόωρων γεννή-
σεων και παιδιών χαμηλού 
βάρους γέννησης. Επρόκει-
το για γυναίκες που εργάζο-
νταν σε βιομηχανίες ηλεκτρο-
νικών και είναι πιθανό στις 
περιπτώσεις αυτές να υπήρξε 
έκθεση σε πεδία ασυνήθιστα 
ψηλά, που δεν υπάρχουν στο 
σύνηθες καθημερινό περιβάλ-
λον. Επίσης, η ανησυχία για 
τις αποβολές και τις ατέλει-
ες γέννησης, έχει εστιασθεί 
τόσο στις οθόνες Η/Υ (VDT) 
όσο και στις γραμμές μεταφο-
ράς. Οι πιο πρόσφατες (μετά 
το 1997) επιδημιολογικές και 
εργαστηριακές έρευνες παρέ-
χουν μικρή υποστήριξη για 
μια συσχέτιση μεταξύ της μη 
ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητι-
κής έκθεσης και των ατελειών 
γέννησης. Μια εξαίρεση στην 
έλλειψη συσχέτισης αποβο-
λών και έκθεσης σε πεδία βιο-
μηχανικής συχνότητας είναι 
μια έρευνα, που ανέφερε ότι 
οι υψηλές μέγιστες εκθέσεις 
ELF (και υψηλοί ρυθμοί αλλα-
γών στην έκθεση) συνδέθη-
καν με έναν αυξημένο κίνδυνο 
αποβολής στους ανθρώπους. 

Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, οι 
χρονικά υπολογισμένοι μέσοι 
όροι εκθέσεων και οι κώδικες 
καλωδίων δεν συνδέθηκαν 
με τις αυξημένες αποβολές 
σε αυτή την έρευνα. Οι πηγές 
αυτών των μέγιστων εκθέ-
σεων δεν προσδιορίστηκαν. 
Οι πηγές, βεβαίως, θα είχαν 
περιλάβει ηλεκτρικές συσκευ-
ές (που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν υψηλά μέγιστα πεδία, 
αλλά έχουν μικρή επίδραση 
στα μέσα πεδία)·αλλά οι γραμ-
μές μεταφοράς δεν ήταν σχε-
δόν βέβαια μια κοινή πηγή 
(δεδομένου ότι τείνουν να 
αυξήσουν τις μέσες εκθέσεις 
χωρίς μεγάλη επίδραση στις 
μέγιστες εκθέσεις).

Αν και δεν έχει επιστημο-
νικά τεκμηριωθεί κάποια επί-
δραση των ΗΜΠ με νευρο-
λογικές διαταραχές, έρευνες 
έχουν δείξει μια πολύ χαμηλή 
συσχέτιση μεταξύ τους, όπως 
διαπιστώνεται παρακάτω: 

•  Τ ο  2 0 0 3  υ π ή ρ -
ξαν τρεις πρόσθετες ανα-
φορές (M. Feychting, F. 
Jonsson et al: Occupational 
magnetic field exposure and 
neurodegenerative disease. 
Epidem 14: 413-419, 2003), 
(N. Håkansson, P. Gustavsson 
et al: Neurodegenerative 
diseases in welders and other 
workers exposed to high levels 
of magnetic fields, Epidem 14: 
420-426, 2003), (H. Harmanci, 

M. Emre et al: Risk factors 
for Alzheimer disease: a 
population based case control 
study in Istanbul, Turkey. 
Alzheimer DisAssocDisord 
17: 139-145, 2003) ότι η ασθέ-
νεια Alzheimer συνδέθηκε με 
έκθεση σε πεδία ELF.

•  Δ ύ ο  ά λ λ ε ς  έ ρ ε υ -
νες (D. A. Savitz et al : 
Magnetic field exposure 
and neurodegenerative 
disease mortality among 
electric utility workers, 
Epidemiology 9: 398-404, 
1998), (A. B. Graves, D. Rosner 
et al: Occupational exposure 
to electromagnetic fields and 
Alzheimer Disease, Alzheimer 
DisAssocDisord 13: 165-170, 
1999) δεν έχουν βρει κανένα 
υπερβολικό ποσοστό ασθένει-
ας Alzheimer στους εργαζο-
μένους σε ηλεκτρικές εταιρεί-
ες ή σε άλλα επαγγέλματα με 
έκθεση σε πεδία βιομηχανι-
κής συχνότητας. 

• Ο Podd, 2002 (E. E. Hatch 
et al: Association between 
childhood acute lymphoblastic 
leukemia and use of electrical 
appliances during pregnancy 
and childhood, Epidemiology 
9: 234-245, 1998) ανέφερε ότι 
έκθεση σε πεδίο 100 μΤ, 50 
Hz, δεν είχε ουδεμία σημα-
ντική επίδραση στον χρόνο 
αντίδρασης των ανθρώπων, 
αλλά ότι η έκθεση είχε μια 
καθυστερημένη επίδραση 

στην μνήμη. 
• Ο Delhez (M. Delhez, J. 

J. Legros et al: No influence 
of 20 and 400 microT, 50 Hz 
magnetic field exposure on 
cognitive function in humans, 
Bioelectromag 25: 592- 598, 
2004) ανέφερε ότι έκθεση 
ανθρώπων–εθελοντών (υγιή 
νεαρά άτομα) σε πεδία 20 ή 
400 μΤ, 50 Hz, για 65 min 
δεν επέδρασε σε γνωστικές 
λειτουργίες (προσοχή, μνή-
μη, αντίληψη χρόνου). Έτσι, 
λοιπόν, η επιστημονική κοι-
νότητα πιστεύει πως η έκθε-
ση ανθρώπων εθελοντών σε 
πεδία 50 Hz, δεν έχει καμμία 
επίδραση στις δοκιμές γνω-
στικής λειτουργίας. 

• Το 2003, ο Håkansson 
(N. Håkansson, P. Gustavsson 
et al: Neurodegenerative 
diseases in welders and 
other workers exposed to 
high levels of magnetic fields, 
Epidem 14: 420-426, 2003) 
ανέφερε ότι αυξημένος ρυθ-
μός ανάπτυξης της αμυοτρο-
φικής πλευρικής σκλήρυνσης 
(ALS) συνδέθηκε με την εκτι-
μώμενη επαγγελματική έκθεση 
σε μαγνητικά πεδία ELF 3.3. 

Διεθνή συμπεράσματα 
από την επιστημονική έρευ-
να για την διερεύνηση των 
επιδράσεων των ηλεκτρικών 
και μαγνητικών πεδίων στον 
άνθρωπο εξάγονται με βάση 
πολλών ειδών έρευνες (επι-

δημιολογικές, εργαστηριακές, 
κλινικές), όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω. 

Τα αποτελέσματα των 
ερευνών αυτών αξιολογού-
νται από ειδικές επιτροπές 
αρμόδιων διεθνών φορέων, 
όπως ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (WHO), η Διε-
θνής Επιτροπή Προστασίας 
από Mη Iονίζουσες Ακτινοβο-
λίες (ICNIRP), καθώς και από 
εθνικούς φορείς όπως π.χ. το 
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
(NRC) των ΗΠΑ, το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιολογικής Προ-
στασίας (NRPB) της Μεγάλης 
Βρετανίας. Μερικές απ’ αυτές 
τις μελέτες εμφανίζονται να 
δείχνουν μια αδύναμη σχέση 
μεταξύ της έκθεσης σε ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία ELF 
και μερικών περιστατικών 
ανάπτυξης καρκίνου. 

Πιο αναλυτικά: 
• Η Διεθνής Επιτροπή Προ-

στασίας από Mη Iονίζου-
σες Ακτινοβολίες (ICNIRP) 
(Ahlbom, E. Cardis et al: 
Review of the epidemiologic 
literature on EMF and health, 
Environ Health Perspect 109: 
911-933, 2001): «Ελλείψει 
στοιχείων από κυτταρικές ή 
ζωικές έρευνες, και λαμβάνο-
ντας υπόψη μεθοδολογικές 
αβεβαιότητες και σε πολλές 
περιπτώσεις ασυνέπειες της 
υπάρχουσας επιδημιολογικής 
βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει 
ουδεμία χρόνια πάθηση, για 
την οποία μπορεί να θεωρη-
θεί ότι επαληθεύεται μια αιτι-
ώδης σχέση με πεδία βιομη-
χανικής συχνότητας». 

• Η Διεθνής Αντιπρο-
σωπεία Ερευνών Καρκίνου 
(IARC) (Static and extremely 
low frequency (ELF) electric 
and magnetic fields, Report 
No. 80, International Agency 
for Research on Cancer, March 
2002): «Υπάρχουν περιορισμέ-
να στοιχεία στους ανθρώπους 
για την καρκινογένεση των 
εξαιρετικά χαμηλής συχνό-
τητας μαγνητικών πεδίων, 
σε σχέση με την λευχαιμία 
παιδικής ηλικίας. Επίσης, 
υπάρχουν ανεπαρκή στοι-
χεία στους ανθρώπους για 
την καρκινογένεση των εξαι-
ρετικά χαμηλής συχνότητας 
μαγνητικών πεδίων, σε σχέση 
με όλους τους άλλους καρκί-
νους και ανεπαρκή στοιχεία 
στους ανθρώπους για την 
καρκινογένεση των εξαιρετι-
κά χαμηλής συχνότητας ηλε-
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κτρικών πεδίων.»
• Το Εθνικό Συμβού-

λιο Έρευνας (NRC) των 
ΗΠΑ (National Institute 
of Environmental Health 
Sciences: EMF Questions and 
Answers, 2002): «Τα επιστημο-
νικά στοιχεία που υποδηλώ-
νουν ότι η έκθεση σε ηλεκτρο-
μαγνητικό πεδίο ELF θέτει σε 
οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας, 
είναι αδύναμα. Κανένα συνε-
πές σχήμα βιολογικών απο-
τελεσμάτων από έκθεση σε 
χαμηλόσυχνα πεδία δεν έχει 
προκύψει από τις εργαστηρια-
κές μελέτες ζώων ή κυττάρων. 
Ωστόσο, οι επιδημιολογικές 
μελέτες είχαν παρουσιάσει 
αρκετά συνεπές σχήμα σχε-
τικής δυνατότητας της έκθε-
σης σε πεδία βιομηχανικής 
συχνότητας για έναν μικρό 
αυξημένο κίνδυνο λευχαιμί-
ας σε παιδιά και χρόνιας λεμ-
φοκυτταρικής λευχαιμίας σε 
ενήλικες. Για την λευχαιμία, 
είτε παιδικής ηλικίας είτε ενη-
λίκων, η ερμηνεία των επι-
δημιολογικών συμπερασμά-
των είναι δύσκολη, λόγω της 
απουσίας υποστήριξης των 
εργαστηριακών στοιχείων ή 
μιας επιστημονικής εξήγη-
σης σύνδεσης της έκθεσης 
σε τέτοιου είδους πεδία με 
λευχαιμία.»

• Το Βρετανικό Εθνικό 
Συμβούλιο Προστασίας από 
την Ραδιενέργεια (NRPB) 
(AF McKinlay, SG Allen et 
al: Review of the scientific 
evidence for limiting exposure 
to electromagnetic fields 
(0-300 GHz), Doc NRPB 15:1- 
215, 2004): «Τα επιδημιολο-
γικά στοιχεία δείχνουν ότι η 
έκθεση στα μαγνητικά πεδία 
ELF, άνω των 43 0,4 μT (4 
mG), συνδέεται με έναν από-
λυτα μικρό αυξημένο κίνδυ-
νο λευχαιμίας στα παιδιά. 
Ωστόσο, τα επιδημιολογικά 
στοιχεία δεν είναι αρκετά 
ισχυρά για να δικαιολογή-
σουν ένα σταθερό συμπέρα-
σμα ότι τα μαγνητικά πεδία 
των 50/60Ηz προκαλούν παι-
δική λευχαιμία. Υπάρχουν λίγα 
στοιχεία για να αποδείξουν ότι 
οι κίνδυνοι εμφάνισης καρ-
κίνου άλλων τύπων, σε παι-
διά και ενήλικες, προκύπτουν 
από την έκθεση σε μαγνητικά 
πεδία χαμηλής συχνότητας. 
Τα αποτελέσματα των επιδη-
μιολογικών μελετών, τα οποία 
ανασκοπούνται από ομάδες 
εμπειρογνωμόνων ξεχωριστά 

ή συγκεντρωτικά, δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση για να θεσπισθούν 
ποσοτικοί περιορισμοί έκθε-
σης σε αυτά τα πεδία. 

Συμπερασματικά, από 
επιδημιολογικές μελέτες και 
εργαστηριακές έρευνες που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα 
από οργανισμούς διεθνούς 
κύρους, ινστιτούτα ιατρικών 
ερευνών, πανεπιστήμια κλπ., 
δεν έχει αποδειχθεί συσχέτι-
ση οποιασδήποτε αρρώστιας 
με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
ιδιαίτερα χαμηλής συχνότη-
τας, περιλαμβανομένου και 
του διαστήματος συχνοτή-
των 50/60Ηz, των συχνοτή-
των δηλαδή που λειτουργούν 
τα ηλεκτρικά δίκτυα πλείστων 
χωρών του κόσμου.

Υπάρχει κίνδυνος υγεί-
ας από την διαμονή πλησί-
ον γραμμής μεταφοράς; Δεν 
μπορεί να δοθεί απόλυτη απά-
ντηση, αλλά ορισμένα γενικά 
συμπεράσματα από σχετι-
κές έρευνες (Συντάκτης: John 
Moulder, καθηγητής της Ακτι-
νοβολίας Ογκολογίας, Ιατρι-
κό Κολέγιο του Wisconsin, 
Milwaukee, WI, USA)

• Υπάρχει μια ευρεία ομο-
φωνία στην επιστημονική 
κοινότητα ότι δεν έχει καθι-
ερωθεί αιτιώδης συσχέτιση  
κινδύνων μεταξύ της οικιστι-
κής έκθεσης σε πεδία βιομη-
χανικής συχνότητας και της 

ανθρώπινης υγείας. 
• Υπάρχει μια ευρεία ομο-

φωνία ότι η έκθεση σε αυτά 
τα πεδία δεν ήταν και δεν 
μπορεί να αποδειχθεί απο-
λύτως ασφαλής.  

• Υπάρχει, επίσης, μια 
ευρεία ομοφωνία ότι εάν 
υπάρχει ένας κίνδυνος ανθρώ-
πινης υγείας, είναι είτε πολύ 
μικρός, είτε περιορισμένος 
στις μικρές υποομάδες, δηλα-
δή ότι η δυνατότητα ενός 
μεγάλου και γενικού κινδύ-
νου έχει αποκλειστεί. 

Ανεξάρτητα από την επι-
στήμη, η δημόσια διαμάχη 
παραμένει. Αυτό φαίνεται από 
τις διαρκείς αντιδικίες για 
τον καρκίνο, που υποστηρί-
ζεται ότι έχει προκληθεί από 
την έκθεση σε πεδία βιομη-
χανικής συχνότητας, και από 
την δημόσια αντίθεση, που 
απαντάται σχεδόν σε όλες τις 
προσπάθειες εγκατάστασης ή 
αναβάθμισης γραμμών μετα-
φοράς στην περιοχή. 

Η δημόσια ανησυχία υπο-
στηρίζεται με τις σπασμωδικές 
αναφορές σχετικά με αυτό το 
ζήτημα από τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, από την αδυ-
ναμία των επιστημόνων να 
εγγυηθούν ότι κανένας κίνδυ-
νος δεν υπάρχει, και από τις 
δηλώσεις των επιστημόνων 
και των κυβερνητικών στελε-
χών ότι απαιτείται περισσό-
τερη έρευνα. Αυτή η δημό-

σια ανησυχία ενθαρρύνεται 
περαιτέρω από τα λαϊκά ανα-
γνώσματα, που ισχυρίζονται 
ότι έχει υπάρξει μια συνωμο-
σία για να κρύψει τους κιν-
δύνους υγείας από τα πεδία 
βιομηχανικής συχνότητας.

Ποια η ασφαλής απόσταση 
από πυλώνες υψηλής τάσης;

Η ελληνική νομοθεσία ορί-
ζει ότι η ελάχιστη απόσταση 
κατοικιών πρέπει να είναι 20 
μέτρα για τις γραμμές υψηλής 
τάσης 66KV ή 150KV και 25μ 
για τις γραμμές υπερυψηλής 
τάσης 400KV.

Ωστόσο, τα προτεινόμενα 
όρια έκθεσης σε ηλεκτρομα-
γνητικές ακτινοβολίες μπορεί 
να υπερβαίνονται και σε αρκε-
τά μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ανεβασμένες τιμές ηλεκτρι-
κών πεδίων μπορεί να κατα-
γραφούν και σε απόσταση > 
200 μέτρων. Ωστόσο, επειδή 
τα πεδία αυτά συνήθως μπλο-
κάρονται από διάφορα γει-
ωμένα αγώγιμα αντικείμενα 
όπως δέντρα, τα περισσότε-
ρα οικοδομικά υλικά κ.α. μόνο 
με την μέτρηση μπορούμε να 
διαπιστώσουμε την ακριβή 
επιβάρυνση.

Οι τιμές των εκπεμπό-
μενων μαγνητικών πεδίων 
εξαρτώνται από τις κατανα-
λώσεις που εξυπηρετούν οι 
συγκεκριμένες γραμμές, τις 
αποστάσεις των ρευματοφό-
ρων αγωγών της γραμμής κ.α. 

Ακριβώς κάτω και δίπλα από 
τις γραμμές υψηλής τάσης το 
πιθανότερο είναι ότι θα έχου-
με τιμές μαγνητικών πεδίων 
πολλαπλάσιες από τον μέσο 
όρο (70nT στην Ευρώπη, σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας). Τα 200 μέτρα 
αποτελούν μια καλή απόστα-
ση ασφαλείας, που εξασφαλί-
ζει συνήθως τιμές αντίστοιχες 
με τον μέσο όρο. Ανάλογα με 
τα φορτία που εξυπηρετεί η 
κάθε γραμμή, μπορεί να έχου-
με φυσιολογικές τιμές ακόμη 
και σε απόσταση 50 μέτρων 
ή μικρότερη από τα καλώδια.

Πηγές:
WHO - World Health Organization. 

Extremely low frequency fields. Environmental 
Health Criteria, Vol. 238. Geneva, World Health 
Organization, 2007. 
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low-frequency (ELF) electric and magnetic 
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the Evaluation of Carcinogenic Risks to 
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on Non-Ionizing Radiation Protection. 
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Commission on Non-ionizing Radiation 
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Τι έδειξε η έρευνα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Μετά από καταγγελίες της Επιτροπής κατοί-
κων της Φυλής στο ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για την επι-
κινδυνότητα των πυλώνων της ΔΕΗ στον 

οικισμό Γεννηματάς ΙΙ, πολύ κοντά σε σχολεία, την 
ώρα που ο Δήμος προγραμματίζει κατασκευή παι-
δικού σταθμού στην Δροσούπολη της Φυλής, επι-
στήμονες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επισκέφθηκαν την περιο-
χή στις 18 Ιουλίου και μέτρησαν την ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται. 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου 
(25/7) στα γραφεία του τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων, στην οποία προσκλήθηκαν μεταξύ άλλων ο 
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο υπουρ-
γός, ο υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Υγείας, ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αντι-
περιφερειάρχης Δυτικής Αττικής και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Αρχής Διανομής και 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), οι 
οποίοι δεν παραβρέθηκαν. Παρέστησαν κάτοικοι 
της περιοχής – μέλη της Επιτροπής Αγώνα Φυλής 
και του Συλλόγου Γεννηματά ενώ κατά τη διάρκειά 
της κοινοποιήθηκε ότι αναφορικά με την ένταση 
του μαγνητικού πεδίου στον οικισμό Γεννηματά, 
στο 90% των περιπτώσεων διαπιστώθηκε υπέρβα-
ση του επιτρεπόμενου ορίου στην περιοχή όπου 
εντάσσονται οι μετασχηματιστές της ΔΕΗ και γίνε-
ται η διανομή ρεύματος. Συγκεκριμένα, στους πίνα-
κες καταδεικνύεται ότι στα 50 και 100 μέτρα και 
στη βάση των πυλώνων οι τιμές βρέθηκαν πάρα 
πολύ υψηλές. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αφού μετέφερε την πρό-
τασή του να υπογειοποιηθούν τα καλώδια μετα-
φοράς για να περιοριστεί το πρόβλημα, συμμετείχε 
σε σύσκεψη με θέμα τη διέλευση καλωδίων υπερυ-
ψηλής τάσης της ΔΕΗ μέσα από τον Δήμο Φυλής 
στις 18 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του αντιπροέδρου 
του ΑΔΜΗΕ ενώ με τη συνδρομή του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
και σε συνεργασία με επιστημονικό συνεργείο του 

ΑΔΜΗΕ συζητείται να πραγματοποιηθούν νέες 
μετρήσεις τον Οκτώβριο. 

ΘΕΜΑ: 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΑΠΟ ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΦΥΛΗ

Μετά από καταγγελίες της Επιτροπής κατοίκων 
της Φυλής στο ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για την ύπαρξη και επι-
κινδυνότητα πυλώνων της ΔΕΗ που εφάπτονται 
σχεδόν με σχολεία και ταυτόχρονα προγραμματι-
ζόμενη κατασκευή παιδικού σταθμού στην περιο-
χή Γεννηματά της Φυλής, επιστημονικό συνεργείο 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επισκέφθηκε την περιοχή και μέτρη-
σε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέ-
μπουν οι προαναφερόμενοι πυλώνες.

Τα αποτελέσματα τραγικά και οι επιπτώσεις 
ανάλογες. Παιδιά με λευχαιμία και καρκινοπαθείς 
κυκλοφορούν στην περιοχή.

Καλείσθε να παρευρεθείτε στη συνέντευξη τύπου 
στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ που θα ανακοινωθούν τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του 
τεράστιου αυτού προβλήματος.

Η συνέντευξη τύπου θα γίνει στα γραφεία του 
ΠΑΚΟΕ – Νικολάου Φλώρου 8, Ψυχικό – στις 12 
το μεσημέρι της Πέμπτης 25/7/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ....
Αθήνα: 24/07/2019
Αρ. Πρωτ: 9447

Κατ’ αρχάς δεχτείτε τα θερμά μας συγχαρητή-
ρια για τα καθήκοντα τα οποία αναλάβατε πρόσφα-
τα σε μία πολύ ευαίσθητη θέση.

Επειδή πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε, για 
αυτό σας ζητάμε να στείλετε κάποιον συνεργά-
τη σας στη συνέντευξη τύπου (συνημμένο δελτίο 

τύπου) για την τραγική κατάσταση των κατοίκων 
στη Φυλή, εξαιτίας της αναλγησίας και της εγκλη-
ματικής αδιαφορίας που επιδεικνύουν δυστυχώς 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα τα οποία θα προταθούν στη συνέ-
ντευξη τύπου, παρακαλούμε να ανταποκριθείτε 
στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος, 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημι-

ακός
Ο Γενικός Γραμματέας, 

Μύρωνας Φασουλάκης, 
Αγγειοχειρουργός

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων της εντάσε-
ως του μαγνητικού πεδίου στην προαναφερόμενη 
περιοχή με βάση τον πίνακα των αποτελεσμάτων 
διαπιστώνεται ότι το 90% των μετρήσεων ξεπερ-
νούν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο που εντάσ-
σονται οι μετασχηματιστές της ΔΕΗ και η διανο-
μή ρεύματος από αυτήν.

Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων φαίνεται 
σαφώς ότι στα 50 και 100 μέτρα και στη βάση των 
πυλώνων οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές, όπως 
φαίνεται και από τους παρατιθέμενους πίνακες 
και διαγράμματα.

Η πρόταση του ΠΑΚΟΕ είναι να υπογειο-
ποιηθούν τα καλώδια μεταφοράς έτσι ώστε 
να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.    
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Οικισμός Γεννηματά 18/7/2019
Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Σημείο Δειγματοληψίας ΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ σε nT

1 38.087074
23.682425 Βάση πυλώνα 11:30 9

2 38.087381
23.683237 Βάση πυλώνα 11:35 36

3 38.087834
23.683096 Βάση πυλώνα 11:40 110

4 38.087266
23.683004 Βάση πυλώνα 11:50 97

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50μ. από τον πυλώνα

5 38.087941
23.682842

Πύρρου Δήμα και 
περιφερειακός Αιγάλεω, 
στίχος 65

11:55 97

6 38.085687
23.681635

Νικηφόρου Ξιφία 25, κάτω 
από παιδική χαρά 12:05 185

7 38.085255
23.682183

Περιφερειακός Αιγάλεω, 
στίχος 62 12:10 480

8 38.086303
23.682844 Κάτω από στίχο 54 12:22 98

9 38.086704
23.683206 Διγενή Ακρίτα 24 12:28 318

10 38.086322
23.682931

Νικηφόρου Ουρανού και 
Μιχαήλ Ψελλού 12:34 149

11 38.086194
23.682881

Νικηφόρου Ουρανού και 
Μιχαήλ Ψελλού 12:40 89

12 38.085673
23.682529 Μιχαήλ Ψελλού και Τιβερίου 12:45 78

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100μ. από τον πυλώνα

13 38.088441
23.683004

Είσοδος οικισμού Γεννηματά, 
ημιτελής πεζογέφυρα 12:50 75

14 38.087875
23.682814 Πύρρου Δήμα, στίχος 64 12:55 76

15 38.087512
23.682948 Πύρρου Δήμα, στίχος 62 13:00 80

16 38.085383
23.681506 Νικηφόρου Ξιφία 22 13:05 73

17 38.087050
23.682962

Διγενή Ακρίτα 34 και 
Βυζαντίου 13:10 140

18 38.086067
23.683637 Νικηφόρου Ουρανού 50 13:15 135

19 38.085508
23.683242 Τιβερίου 5 13:20 113

20 38.085171
23.682644 Τιβερίου και Νικηφόρου Ξιφία 13:30 80

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150μ. από τον πυλώνα

21 38.088875
23.683197

Είσοδος οικισμού Γεννηματά, 
ημιτελής πεζογέφυρα 150μ. 
αριστερά από σημείο 13

12:45 12

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200μ. από τον πυλώνα

22 38.087015
23.682148

Πύρρου Δήμα, στίχος 54, 
στάση αστικού λεωφορείου 
1η Γεννηματά

13:45 72

23 38.086209
23.680005

Πύρρου Δήμα, στίχος 52, 
παιδική χαρά 13:55 103

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 10Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Σημείο Δειγματοληψίας ΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ σε nT

1 38.090163
23.701652 Βάση πυλώνα 14:00 345

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50μ. από τον πυλώνα

2 38.089851
23.702168 Ηπείρου 10 και Αχέρωντος 14:12 280

3 38.090024
23.702315 Φιλιατρών 14:20 89

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100μ. από τον πυλώνα

4 38.090329
23.702722 Ηπείρου και Λούρου 14:30 89

5 38.090055
23.702471 Δημοτικό σχολείο, Φιλιατρών 14:35 75

6 38.089644
23.702437 Δημοτικό σχολείο, Λούρου 19 14:40 74

7 38.089264
23.702580 Δημοτικό σχολείο 14:45 99

8 38.089981
23.703058

Δημοτικό σχολείο, 
Παμβώτιδος 14:50 95

ΟΡΙΟ 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Μετά τα πρόσφατα γεγονότα από την πλευρά των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, με τους εκβιασμούς για έντονες 
κινητοποιήσεις, επειδή στην κυριολεξία δεν θέλουν να σταματήσει σταδιακά η λειτουργία των λιγνιτικών 
μονάδων – πριν από δεκαπέντε ημέρες υιοθετούσαν το επιμέρους σταδιακό κλείσιμο βασικών λιγνιτικών 
μονάδων – αγνοώντας την καταστροφική για την υγεία ρύπανση, που έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο  

κάθε χρόνο χιλιάδων συμπολιτών μας, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. εδώ και σαράντα χρόνια, 
με γνώμονα πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, είναι ενάντιο σε τέτοιου 

είδους πολιτικές. Ως προϋπόθεση, βέβαια, της κατάργησης των λιγνιτικών μονάδων το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  
θέτει την πλήρη αποκατάσταση των χιλιάδων οικογενειών που ζουν από αυτές.  

Καμμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει  
χωρίς σωστά οργανωμένο ενεργειακό σύστημα

• Η ΔΕΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ EΞΑΙΤΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΚΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ

• ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΧΩΡΙΣ ΔΕΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΗΔΕΗ ως … ΔΕΚΟ 
μέχρι τα τέλη του 
2012, και έκτοτε 

ΔΕΗ ΑΕ, έχει μια μεγάλης 
ιστορικής σημασίας συμ-
μετοχή στη σταθεροποίη-
ση της εθνικής οικονομί-
ας, που δυστυχώς επωφε-
λήθηκε με διάφορους τρό-
πους ολόκληρο το σάπιο 
πολιτικό σύστημα (κόμ-
ματα, συνδικαλιστές, επι-
χειρηματίες), με αποτέλε-
σμα αντί να τεκμηριώνε-
ται η κοινωνική της σημα-
σία, να συμπεριφέρεται 
σαν ένας στυγνός εφιάλτης 
στον λαό. Έτσι, στο σημε-
ρινό της αποτύπωμα φαί-
νεται η ιδιοτέλεια, η εκμε-
τάλλευση του ανθρώπου 
από το σύστημα αλλά και 
η έλλειψη πραγματικού 
σχεδιασμού σε μακροχρό-
νια βάση. 

Τα δείγματα για τα 
παραπάνω είναι πολλά, 
με χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα: 

Τη μη σταδιακή μετατρο-
πή της επικίνδυνης και καρ-
κινογόνας μαύρης ενέργειας 
του λιγνίτη σε φυσικό αέριο 
και ΑΠΕ, με πιο κραυγαλέο 
παράδειγμα την εγκατάλει-
ψη των ΑΠΕ στη Μήλο-γεω-
θερμία και του σχεδίου ηλε-
κτροδότησης των 33 νησιών 
με φυσικό αέριο και ΑΠΕ στη 
θέση του ασύμφορου οικο-
νομικά και περιβαλλοντικά 
πετρελαίου και μαζούτ. 

Την εγκληματική ευθύνη 
αυτών που ψήφισαν το τρίτο 
μνημόνιο … (ο κ. Φωτόπου-
λος τώρα θυμάται τι δεν έκα-
νε η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ), με 
αποτέλεσμα τις καταστροφι-
κές δημοπρασίες από το 2015 
μέχρι σήμερα, κάνοντας τους 
ιδιώτες παρόχους εκατομμυ-
ριούχους, με πρόσημο την 
κοινωνική τους … αντιπρο-
σφορά. Δηλαδή, δεν υπολο-
γίζουν ούτε οι … Φωτόπου-
λοι και οι συν αυτώ, καθώς 
και οι Φάμελλος – Σταθάκης 
το κόστος και τις θυσίες του 
λαού μας – χωριά ολόκληρα 
θάφτηκαν, πολίτες πέθαναν 
στα τριάντα χρόνια της ζωής 
τους και οι προαναφερόμενοι 
κύριοι πουλούσαν φτηνό ρεύ-
μα χωρίς να υπολογίζουν την 
απαιτούμενη εκμετάλλευση 
του τεράστιου πλούτου του 
λαού με το δίκτυο μεταφο-
ράς. Κάποια στιγμή οι κύρι-
οι αυτοί πρέπει να λογοδοτή-

σουν για τα εγκλήματα που 
έχουν διαπράξει σε βάρος του 
λαού μας. 

Στο προηγούμενο τεύχος 
της εφημερίδας του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
(Ιούλιος – Αύγουστος 2019) 
πρωτοσέλιδα είχαμε καταγγεί-
λει τον εφιάλτη που απλώνε-
ται στον λαό από την κατα-
στροφή της ΔΕΗ.

Δεν μπορούμε να μη στα-
θούμε στην απαξίωση των 
… εγκεφάλων της ΔΕΗ, του 
πραγματικού δυναμικού της 
χώρας, τις ΑΠΕ. Θα μπορούσε 
τα τελευταία χρόνια να είχε 
οργανώσει ένα τέτοιο σύστη-
μα, ώστε σήμερα οι ανάγκες 
μας να εξυπηρετούνται από 
τις ΑΠΕ στο 35-45%. Κι όμως, 
με τις «θεϊκές» καιρικές συν-

θήκες που δημιουργούν υψη-
λά επίπεδα απόδοσης θα ήταν 
δυνατό να μη θρηνούμε κάθε 
χρόνο 3.500 νεκρούς από τη 
μαύρη ενέργεια του λιγνίτη. 

Δεν έχουν το δικαίωμα 
όλοι αυτοί να επικαλούνται τη 
«δήθεν» ενεργειακή μας ανά-
πτυξη με τα «ξύλινα» πόδια 
της καρκινογόνου και ραδι-
ενεργούς ιπτάμενης τέφρας 
από τον λιγνίτη – που έλεος 
- τον χρησιμοποιούμε ακόμη 
στο τσιμέντο, ως δήθεν στα-
θεροποιητή. 

Τέλος, πρέπει όλοι να κατα-
λάβουν ότι η ενεργειακή κρί-
ση στη χώρα είναι κρίση αξι-
ών και συνειδήσεων και όχι … 
οικονομική, όπως θέλουν να 
την προβάλουν. Γιατί, δεν μπο-

ρεί να μη γνωρίζουν, ότι το 
φυσικό αέριο είναι δύο φορές 
φτηνότερο από τον λιγνίτη και 
το πετρέλαιο. Ο λαός πρέπει 
αντικειμενικά να γνωρίζει για-
τί πληρώνει δίκτυα μεταφοράς, 
ΥΚΩ και τόσα άλλα ανεξήγη-
τα στο τιμολόγιο. Απαιτούμε 
αμέσως ανάλυση όλων των 
δεδομένων, από τον κατά τα 
άλλα άξιο κύριο Θωμά. Το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προτείνει με την 
σαραντάχρονη πορεία και την 
αδιαμφισβήτητη γνώση και 
εμπειρία του να συμμετέχει 
σε αυτές τις …επιτροπές που 
πρέπει να δημιουργηθούν για 
να προστατέψουν τον πολίτη. 
Εάν δεν τις δημιουργήσει ο 
κ. Θωμάς, θα τις δημιουργή-
σουμε μόνοι μας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 

Η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ιδρύθη-
κε το 1950 ως κρατική επι-
χείρηση παραγωγής, μεταφο-
ράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε όλη την Ελλάδα.

Το 1999, με το Ν. 2773/ 
1999 μετατράπηκε σε ανώνυ-
μη εταιρεία, με βάση το κατα-
στατικό της (Προεδρικό Διά-
ταγμα 333/2000) για 100 έτη 
(από 01/01/2001). Τον Δεκέμ-
βριο του 2001 η εταιρεία εισή-
χθη στα Χρηματιστήρια Αθη-
νών και Λονδίνου. 

Το ποσοστό του Ελληνι-
κού Δημοσίου μειώθηκε σε 
51% με σταδιακές πωλήσεις 
μετοχών. Μέτοχοι της εταιρεί-
ας είναι το Ελληνικό Δημόσιο 
(ποσοστό 51,12%) με το υπό-
λοιπο ποσοστό να ανήκει σε 
χιλιάδες μικρομετόχους και 
μόνο το επενδυτικό κεφάλαιο 
του εξωτερικού Silchester 
International Investors LLP 
διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο 
του 10% (στοιχεία του 2013).

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
Ο ΥΠΕΝ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, σε δηλώσεις του, 
μετά από τη συνάντησή του 
στις 18 Σεπτεμβρίου με τον 
πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, Γιώρ-
γο Αδαμίδη, και τον αντιπρό-
εδρο, Αντώνη Καρρά ανέφερε 
ότι η ατζέντα της κυβέρνη-
σης για την επιχείρηση, με 
την οποία προσέρχεται και 
στις διαπραγματεύσεις με 
τους θεσμούς που αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν έως τα 
μέσα Νοεμβρίου περιλαμβά-
νει πέντε άξονες:

Κατάργηση των δημοπρα-
σιών λιγνιτικής και υδροηλε-
κτρικής παραγωγής της ΔΕΗ 
(ΝΟΜΕ)

Μερική αποκρατικοποίη-
ση του ΔΕΔΔΗΕ

Απαλλαγή της ΔΕΗ από 
τον «ζουρλομανδύα», όπως 
είπε, του νόμου περί ΔΕΚΟ 
σε θέματα προμηθειών και 
προσλήψεων 

Προώθηση της απόσυρσης 
λιγνιτικών μονάδων, η οποία 
σε αυτή τη φάση αφορά τις 
μονάδες 1 και 2 του Αμύνταιου 
και τη Μεγαλόπολη 3. «Υπάρ-
χουν λιγνιτικές μονάδες που 
κοστίζουν περισσότερο όταν 
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λειτουργούν, παρά αν έμεναν 
κλειστές και πληρώνονταν οι 
εργαζόμενοι» υποστήριξε ο Κ. 
Χατζηδάκης 

Άνοιγμα της ΔΕΗ στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πληροφορίες θέλουν τη 
διοίκηση της δημόσιας εται-
ρείας να έχει εισηγηθεί στο 
υπουργείο την άρση εμποδί-
ων ώστε να μπορεί να αντα-
γωνίζεται τους ιδιώτες προ-
μηθευτές ρεύματος αλλά και 
να διαμορφώνει τα κατάλλη-
λα κίνητρα για την πρόσλη-
ψη στελεχών από την αγορά 
με αμοιβές στα επίπεδα της 
αγοράς.

ΆΡΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η 
ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΠΛΟΚΗ; 

Ένα από τα εμπόδια που 
υποστηρίζεται ότι αντιμετω-
πίζει η ΔΕΗ είναι στη διε-
νέργεια διαγωνισμών για 
την προμήθεια υλικών και 
άλλων υπηρεσιών. Δηλαδή, 
για παράδειγμα, όταν θέλει 
να συμμετάσχει σε διαγωνι-
σμό της ΡΑΕ για τη χρημα-
τοδότηση έργων ΑΠΕ θα της 
επιτρέπεται η πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών από 
κατασκευαστές ανεμογεννη-
τριών ή πάνελ φωτοβολταϊ-
κών χωρίς να περνούν μέσα 
από το εθνικό σύστημα δημό-
σιων διαγωνισμών. Με τις 
τρέχουσες διαδικασίες, υπο-
στηρίζεται ότι ανταγωνιστι-
κές στη ΔΕΗ εταιρείες είχαν 
τη δυνατότητα να πληροφο-
ρούνται τις προσφορές που 
συγκέντρωνε η ΔΕΗ, με απο-
τέλεσμα ιδιωτικές εταιρείες 
παραγωγοί ΑΠΕ να κάνουν 
προτάσεις στη ΡΑΕ ναρκοθε-
τούσαν εκείνες της δημόσιας 
εταιρείας και η δημόσια επι-
χείρηση να χάνει έργα πρά-
σινης ενέργειας.

Με νομοσχέδιο φαίνεται 
ότι εξετάζεται να αρθούν οι 
μισθολογικοί περιορισμοί σε 
διοικητικά στελέχη και τα 
μισθολογικά κλιμάκια της 
εταιρείας, όπως και η εξαί-
ρεση των προσλήψεων μέσω 
του ΑΣΕΠ. 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ … ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

Επιπλέον, όπως ανακοίνω-
σε το ΥΠΕΝ με Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου που προ-
ωθήθηκε στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας προς υπογραφή, 
ακυρώνεται η προγραμματι-
σμένη για τις 16 Οκτωβρίου 
δημοπρασία προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας τύπου ΝΟΜΕ ενώ μετά 
το πέρας του υπουργικού συμ-
βουλίου ανακοινώθηκε ότι 
συστήνεται η διυπουργική 
επιτροπή που θα εκπονήσει 
το νέο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). 

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε, 
παράλληλα, ότι επισπεύδει 
τις ενέργειες για τη λειτουρ-
γία νωρίτερα από τον Ιούνιο 
του 2020 της Ενεργειακής 
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς 
στην οποία θα διαπραγμα-
τεύονται συμβόλαια μελλο-
ντικής εκπλήρωσης με χρη-
ματικό διακανονισμό.

Η λειτουργία των νέων 
αγορών ηλεκτρισμού (target 
model) θα ξεκινήσει από το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας (ΕΧΕ) τον ερχό-
μενο Ιούνιο ενώ στόχος είναι 
η εισαγωγή προθεσμιακών 
προϊόντων τον Φεβρουάριο 
του 2020, σύμφωνα με τον Γ. 
Θωμά που επισκέφθηκε πρό-
σφατα το ΕΧΕ.

Από πλευράς ΓΕΝΟΠ, ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας, Γιώργος Αδαμίδης δήλω-
σε μετά τη συνάντηση με το 
κυβερνητικό επιτελείο στις 18 
Σεπτεμβρίου ότι το συνδικά-
το συμφωνεί με την κατάργη-
ση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, 
με τις οποίες είχε διαφωνή-
σει εξ αρχής, αλλά και με τον 
διαχωρισμό της ΔΕΗ από το 
κράτος. Ως προς τον ΔΕΔΔΗΕ 
υποστήριξε τη διατήρηση 

της ιδιοκτησίας των παγίων 
(δηλαδή του δικτύου διανο-
μής) από τη ΔΕΗ.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ … ΜΑΥΡΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Για την απολιγνιτοποίηση, 
ο Γ. Αδαμίδης σημείωσε πως 
η ΓΕΝΟΠ είχε ταχθεί υπέρ 
του λουκέτου στις μονάδες 
Πτολεμαΐδας 3 και 4 (εφό-
σον τεθεί σε λειτουργία η νέα 
υπό κατασκευή μονάδα Πτο-
λεμαΐδα 5), ότι οι μονάδες 1 
και 2 του ΑΗΣ Καρδιάς πρέ-
πει να κλείσουν άμεσα γιατί 
δεν είναι συμφέρουσες και 
ότι οι μονάδες 1 και 2 του 
Αμύνταιου (σε αντίθεση με 

την πρόθεση του υπουργεί-
ου) μπορούν να εκσυγχρονι-
στούν και να λειτουργήσουν 
μέχρι την εξάντληση των κοι-
τασμάτων λιγνίτη, το 2030. Για 
τη Μεγαλόπολη 3 ο Γ. Αδα-
μίδης σημείωσε ότι έτσι κι 
αλλιώς θα έκλεινε το 2024 και 
η τηλεθέρμανση της περιοχής 
θα καλυφθεί από τη μονάδα 
φυσικού αερίου, Μεγαλόπο-
λη 5, η οποία, όπως ανέφερε, 
«είναι τεράστιο λάθος να λει-
τουργεί όπως σήμερα σε μει-
ωμένη ισχύ». Δήλωσε, ωστό-
σο, αντίθετος με την πολιτική 
επιθετικής απολιγνιτοποίησης, 
ενώ μετέφερε εκτιμήσεις της 
ΓΕΝΟΠ, ότι το 2025 θα έχουν 
παραμείνει σε λειτουργία οι 

λιγνιτικές μονάδες Φλώρινας 
(Μελίτη), Άγιος Δημήτριος 5, 
Πτολεμαΐδα 5 και η Μεγαλό-
πολη 4. Ο ίδιος παρατήρη-
σε ότι είναι πρόωρη αυτή τη 
στιγμή η συζήτηση για πρό-
γραμμα εθελουσίας, που θα 
πρέπει να είναι στοχευμένο 
και να συνδυαστεί με προ-
σλήψεις.

ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ  
ΣΤΟΥΣ … ΑΛΛΟΥΣ 

Σε προηγούμενη γραπτή 
ανακοίνωση ο Γ. Αδαμίδης 
είχε επισημάνει ότι υπάρχουν 
διαχρονικές ευθύνες για 
την πορεία της ΔΕΗ και είχε 
επικεντρωθεί σε τρία βασι-
κά σημεία:

- Θύμισε ότι οι δημοπρα-
σίες ΝΟΜΕ είχαν εγκριθεί 
κατά την 4η αξιολόγηση το 
2013. Το μέτρο είχε επιβληθεί 
από τους δανειστές λόγω των 
καθυστερήσεων της χώρας 
στην εφαρμογή της κοινοτι-
κής πολιτικής για απελευθέ-
ρωση της αγοράς ενέργειας. 
«Θα είναι μια εξέλιξη κατα-
στροφική για τη ΔΕΗ», είχε 
πει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ 
στην αρμόδια επιτροπή της 
Βουλής, σημειώνοντας ότι στη 
συνεδρίαση ήταν παρών ο Κ. 
Χατζηδάκης και άλλοι βουλευ-
τές της ΝΔ, αλλά δεν εξέφρα-
σαν κάποια αντίρρηση για την 
επιβολή του μέτρου. Η Ομο-
σπονδία έχει υποστηρίξει την 
προσφυγή στο ΣτΕ από την 
προηγούμενη διοίκηση της 
ΔΕΗ κατά των ΝΟΜΕ. «Είναι 
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ευχής έργον η κατάργηση των 
δημοπρασιών», σημείωσε ανα-
φερόμενος στην πρωτοβουλία 
του σημερινού υπουργού για 
κατάργηση των δημοπρασι-
ών, τόνισε ωστόσο ότι πρέπει 
να αποφευχθούν οι αρνητικές 
συνέπειες.

- Χαρακτήρισε «βαρύτατα 
αρνητική» για τη ΔΕΗ την επι-
λογή της κυβέρνησης Σαμαρά-
Βενιζέλου να μην εξασφαλίσει 
δωρεάν δικαιώματα ρύπων για 
τις λιγνιτικές μονάδες, όπως 
είχαν κάνει τότε άλλες χώρες, 
πχ η Πολωνία και η Τσεχία.

- Κατηγόρησε επίσης τις 
κυβερνήσεις της περιόδου 
2012-2014 ότι αδιαφόρησαν 
για τα Αποδεικτικά Διαθεσι-
μότητας Ισχύος (ΑΔΙ), παρόλο 
που ήταν προγραμματισμένη 
η κατασκευή της «Πτολεμα-
ΐδας V». Η σύμβαση για τη 
συγκεκριμένη λιγνιτική μονά-
δα είχε υπογραφεί το 2014 και 
είχε προϋπολογισμό 1,4 δις 
ευρώ, από τα οποία τα 740 
εκατ. ευρώ είχαν εξασφαλι-
στεί από δάνειο της γερμα-
νικής KfW.

Απαντώντας σε ερώτη-
ση μετά το πέρας της συνά-
ντησης με τη ΓΕΝΟΠ ο Κ. 
Χατζηδάκης μετέφερε ότι η 
κυβέρνηση προσέρχεται στις 
διαπραγματεύσεις με τους 
θεσμούς σεβόμενη τις διε-
θνείς συμφωνίες για τη μείω-
ση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα που οδηγούν σε 
σταδιακή απολιγνιτοποίηση 
αλλά και το θεσμικό πλαίσιο 
της ΕΕ για απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, που οδη-
γεί και στην περίπτωση της 
Ελλάδας στο λεγόμενο target 
model.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Μια εικόνα για τα τιμολό-
για ρεύματος στην ελληνική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας παρουσίασε η Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας, κατά 
τη διάρκεια εκδήλωσης στη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο 
της 84ης ΔΕΘ.

Όπως προκύπτει από 
την παρουσίαση που έκανε 
η Ευαγγελία Γκότζου, Προ-
ϊσταμένη Διεύθυνσης Προ-
στασίας Καταναλωτών και 
Περιβάλλοντος και Λιανικών 
Αγορών, με θέμα «Η Εγχώρια 
Λιανική Αγορά Ενέργειας: 

Δράσεις και Προοπτικές», και 
σύμφωνα με την έρευνα της 
ΡΑΕ, τα νοικοκυριά μπορούν 
να βρουν φθηνότερη κιλοβα-
τώρα από τη ΔΕΗ μέχρι και 
20% και οι επαγγελματίες 
και οι μικρές επιχειρήσεις με 
εγκατεστημένη ισχύ έως 25 
kVA, έως και 27%. Στις τιμο-
ληψίες της ΡΑΕ έχουν συμπε-
ριληφθεί και οι εκπτώσεις 
συνέπειας που εφαρμόζει ο 
κάθε προμηθευτής ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Οικιακά τιμολόγια
Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή 

προχώρησε στη σύγκριση των 
οικιακών τιμολογίων ανάμεσα 
σε 17 προμηθευτές ρεύματος 
με βάση τη μέση ανταγωνιστι-
κή χρέωση, με την έκπτωση 
συνέπειας, για καταναλώσεις 

από 0 έως 2.000 κιλοβατώρες 
ανά τετράμηνο. Σημειώνεται 
ότι η χρέωση ανά προμηθευτή 
έγινε με αναγωγή σε Μεγα-
βατώρα (1.000 κιλοβατώρες 
= 1 Μεγαβατώρα).

Ο δεσπόζων προμηθευτής, 
δηλαδή η ΔEH, έχει τιμολό-
γιο στο ανταγωνιστικό σκέ-
λος, 89,87 ευρώ ανά Μεγα-
βατώρα, ενώ ο φθηνότερος 
προμηθευτής στα 72,80 ευρώ.

Όπως προκύπτει από την 
επεξεργασία των χρεώσεων 
των ανεξάρτητων προμηθευ-
τών (δεν αναφέρεται το όνο-
μά τους), τέσσερις εταιρείες 
τιμολογούν με εύρος τιμών 
από 83,97 έως 85,81 ευρώ 
ανά Μεγαβατώρα, επτά με 
εύρος από 81,45 μέχρι 81,90 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα και 

τέσσερις από 77,35 μέχρι 
78,26 ευρώ ανά Μεγαβατώ-
ρα το τετράμηνο.

Επαγγελματικά τιμολόγια
Η ΡΑΕ συνέκρινε και τις 

ανταγωνιστικές χρεώσεις της 
ΔEH με τους 16 προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τιμοληψία έγινε τον 
Σεπτέμβριο και σύμφωνα με 
αυτή, ο δεσπόζων προμηθευ-
τής χρεώνει 96,45 ευρώ ανά 
Μεγαβατώρα, ενώ η φθηνό-
τερη χρέωση ιδιωτικής εται-
ρείας είναι στα 69,75 ευρώ 
ανά Μεγαβατώρα. Η διαφο-
ρά είναι της τάξης του 27%.

Από τους 16 ιδιώτες παρό-
χους, δύο κινούνται στα 
επίπεδα των 91 και 91,91 
ευρώ, δύο στα 86,45 και 88,09 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα, αντί-
στοιχα, εννέα προμηθευτές 
διαμορφώνουν εύρος τιμών 
από 81,81 ευρώ μέχρι 88,09 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα και 
τρεις έχουν τιμές 72.80, 75 
και 77.30 ευρώ ανά Μεγα-
βατώρα.

Συσχέτιση τιμολογίων λια-
νικής με χονδρεμπορική

Η παρουσίαση της ΡΑΕ 
περιλαμβάνει και την κατα-
γραφή συμπερασμάτων για 
το επίπεδο του ανταγωνισμού 
στη λιανική αγορά ρεύματος.

Σύμφωνα με αυτά, την 
περίοδο 2014-2016 υπήρξε 
περιορισμένη προσαρμογή 
των τιμολογίων λιανικής στις 
πτωτικές τάσεις των τιμών 
στη χονδρική αγορά.

Η σύγκριση γίνεται ανά-
μεσα στον δεσπόζοντα προ-
μηθευτή (ΔΕH) με τη χον-
δρεμπορική τιμή. Έτσι η 

μεσοσταθμική τιμή αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στη 
χονδρεμπορική αγορά φαί-
νεται να έπεσε το 2014 από 
τα 75,48 ευρώ ανά Μεγαβα-
τώρα στα 50,17 ευρώ (1η Ιου-
λίου 2016), χωρίς η ΔΕH να 
ρίχνει τις τιμές λιανικής. Δια-
τηρήθηκαν στα 94,60 ευρώ 
ανά Μεγαβατώρα. Το 2016, 
η δημόσια εταιρεία εφάρμο-
σε την έκπτωση συνέπειας, 
με αποτέλεσμα η τιμή προς 
τα νοικοκυριά να πέσει στα 
80,41 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, 
αλλά τότε ξεκίνησε η αύξη-
ση των τιμών χονδρικής 
στα 68,41 ευρώ ανά Μεγα-
βατώρα το 2017, στα 70,82 
ευρώ το 2018 και στα 73,81 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον 
Ιούλιο του 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ … 
ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 

Από την ίδια παρουσίαση 
της κ. Γκότζου καταγράφονται 
και τα εμπόδια για το περαι-
τέρω άνοιγμα της λιανικής 
ρεύματος.

• Αδράνεια καταναλω-
τών και ενδοιασμοί για τη 
μετακίνηση σε εναλλακτι-
κούς προμηθευτές (γεγονό-
τα Energa και Hellas Power).

• Συσσώρευση παρα-
πόνων καταναλωτών ανα-
φορικά με μη ορθή προσυμ-
βατική ενημέρωση, τόσο για 
τα τιμολόγια προμήθειας (πχ 
μέγεθος εκπτώσεων, ρήτρα 
οριακής τιμής συστήματος) 
όσο και, γενικότερα, για τα 
νόμιμα δικαιώματά τους (πχ 
υπαναχώρηση), με αποτέλε-
σμα και την απόκλιση της 
τιμής μεταξύ του συμβατικού 
σταδίου και του σταδίου της 
έκδοσης λογαριασμού.

• Παράπονα προμηθευ-
τών αναφορικά με δυσλειτουρ-
γία και καθυστερήσεις στις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες 
στην εξυπηρέτηση αιτημά-
των τους, από Διαχειριστή 
Δικτύου.

• Εμπόδια στο άνοιγ-
μα της αγοράς προμήθει-
ας των μη Διασυνδεδεμέ-
νων Νησιών.

Οι μετακινήσεις πελατών
Έντεκα χρόνια μετά την 

απελευθέρωση της λιανικής 
αγοράς ρεύματος, το μερίδιο 
της ΔEH κινείται στα επίπε-
δα του 80%.

Πιο συγκεκριμένα, η δημό-
σια εταιρεία εκπροσωπεί το 
73,52% της συνολικής 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΕΗ 
Σε ό,τι αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ, σε δημοσίευμα στον 

τύπο σημειωνόταν ότι αποτελεί το πιο κερδοφόρο πάγιο 
της εταιρείας που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής μέσης 
και χαμηλής τάσης και διαχέει το ρεύμα από τους παρα-
γωγούς στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Για να προ-
χωρήσει ο σχεδιασμός χρειάζεται η μεταφορά των παγίων 
της διανομής από τη ΔΕΗ στη θυγατρική της και η σύμ-
φωνη γνώμη των τραπεζών. Οι τράπεζες δεν είχαν δώσει 
τη συγκατάθεσή τους για την απορρόφηση της ΔΕΗ-Ανα-
νεώσιμες από την μητρική. Εκτιμάται ότι η πώληση θα 
μπορούσε να φέρει ζεστό χρήμα στην εταιρεία ωστόσο θα 
της στερήσει και πολύτιμα κέρδη αφού ετησίως εισφέρει 
στην ΔΕΗ EBITDA με 350 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, είχε ζητήσει τις παραι-
τήσεις των μελών του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ επικαλούμε-
νος το δυστύχημα με το ελικόπτερο στον Πόρο, αφότου 
προηγουμένως είχε καλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο 
Στέφανο Οκταποδά, για να ενημερωθεί για το συμβάν.
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κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στη χαμηλή και 
μέση τάση αλλά έχει το 88,25% 
του συνολικού αριθμού των 
παροχών. Την ίδια περίοδο, 
οι προμηθευτές εκτινάχθη-
καν στους 25, ενώ χαμηλά 
είναι τα ποσοστά κινητικότη-
τας, δηλαδή του αριθμού των 
πελατών που μετακινούνται 

από προμηθευτή σε προμη-
θευτή. Σύμφωνα με στοιχεία 
της ΡΑΕ για το πρώτο εξάμη-
νο του 2019, στο σύνολο των 
καταναλωτών της χαμηλής 
και μέσης τάσης (6.756.881) 
του διασυνδεδεμένου δικτύ-
ου (εκτός νησιών), 226.779 
άλλαξαν προμηθευτή, με το 
ποσοστό κινητικότητας να 

διαμορφώνεται στο 3,35%.
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, στα 

νησιά, μη διασυνδεδεμένο 
δίκτυο, από τους συνολικούς 
792.605 καταναλωτές χαμη-
λής και μέσης τάσης, 19.590 
μετακινήθηκαν από πάροχο 
σε πάροχο, δηλαδή το 2,47%.

Σημειώνεται ότι η κινητι-
κότητα υπολογίζει την εναλ-

λαγή προμηθευτών και όχι το 
πόσος είναι ο συνολικός αριθ-
μός των πελατών των εναλ-
λακτικών παρόχων ρεύματος.

Ο … ΑΠΙΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Σχετικά με τη διαπραγ-
μάτευση με τους θεσμούς, 
στις Βρυξέλλες βρέθηκε στις 

αρχές Σεπτεμβρίου ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, 
συνοδευόμενος από τη γενι-
κή γραμματέα του Υπουργείου 
Αλεξάνδρα Σδούκου και την 
Β. Λοΐζου γενική γραμματέα 
Συντονισμού Οικονομικών 
και Αναπτυξιακών Πολιτι-
κών, με αντικείμενο να προ-

Αναφορικά με το θέμα των 
ΝΟΜΕ (Nouvelle Organisation du 
Marché de l’ Electricité, Νέα Οργά-
νωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας) και του τι είναι ακριβώς, σε 
δημοσίευμα του τύπου αναλύεται 
ότι πρόκειται για δημοπρασίες ηλε-
κτρικού ρεύματος και ότι αποτελούν 
το γαλλικό μοντέλο υλοποίησης του 
τρίτου ενεργειακού πακέτου της ΕΕ 
που άρχισε να εφαρμόζεται από τις 
3/9/2009 για την απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το μοντέλο αυτό επιβάλλει σε κάθε 
επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας την υποχρέωση να πουλά 
ορισμένη ποσότητα της ενέργειας 
που παράγει στους ενδιαφερόμε-
νους εναλλακτικούς προμηθευτές 
για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα υιοθετήθηκαν με 
το 3ο μνημόνιο και επιβάλλουν στη 
ΔΕΗ την υποχρέωση να πουλά φθη-
νά (με τιμή εκκίνησης που ορίζεται 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας – ΡΑΕ) συγκεκριμένη ποσότητα 
ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχε-
ται από τη λιγνιτική και υδροηλε-
κτρική παραγωγή της, με στόχο την 
ανακατανομή μεριδίων στη λιανική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη 
σταδιακή μείωση των μεριδίων της 
ΔΕΗ κάτω του 50% μέχρι το 2020 
(Ν. 4336/2015).

To διάστημα από 25/10/2016 (η 
πρώτη) μέχρι τις 25/10/2017 είχαν 
γίνει πέντε δημοπρασίες ΝΟΜΕ, με 
τα εξής αποτελέσματα:

(α) Παρότι οι δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ υποτίθεται ότι αφορούν 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και θεσμοθετήθηκαν με 
σκοπό οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ 
(«εναλλακτικοί προμηθευτές», όπως 
ονομάζονται επίσημα) να αποκτή-
σουν μερίδιο της λιανικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, αγοράζοντας 
φθηνό ρεύμα από τη ΔΕΗ και που-
λώντας το στους τελικούς κατανα-
λωτές σε χαμηλότερες τιμές, τα επί-
σημα στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλο 
μέρος της ποσότητας ηλεκτρισμού 
που αποκτάται μέσω αυτών των 
δημοπρασιών εξάγεται. Η Ρυθμι-

στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) που 
καθορίζει τους όρους διεξαγωγής 
των ΝΟΜΕ, στη δημοπρασία της 
25ης Οκτωβρίου 2017 επέβαλε ως 
όρο να διασφαλίζεται ότι τουλάχι-
στον το 30% της ποσότητας που θα 
αγοραστεί θα διατεθεί στην εσωτε-
ρική αγορά.

(β) Την ίδια στιγμή που μεγά-
λο μέρος από το «φτηνό» ηλεκτρι-
κό ρεύμα που διαθέτει η ΔΕΗ με 
τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ εξάγεται, 
οι εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύμα-
τος για την κάλυψη των αναγκών 
της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια 
αυξάνονται.

(γ) Μέχρι στιγμής οι μειώσεις 
των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύ-
ματος για τους οικιακούς κατανα-
λωτές που προσφέρουν οι ανταγω-
νιστές της ΔΕΗ («οι εναλλακτικοί 
προμηθευτές») είναι ασθενικές, αν 
όχι ανύπαρκτες σε κάποιες κλίμα-
κες κατανάλωσης, όπως έχει επιση-
μαίνει η Νεκταρία Καρακατσάνη, 
μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ, η 
οποία σε συνέντευξή της που δημο-
σιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2017 με 
τίτλο «Οι εκπτώσεις από τις δημο-
πρασίες ΝΟΜΕ δεν έχουν διοχετευ-
θεί επαρκώς στα οικιακά τιμολόγια 
ρεύματος» αναφέρει «… σε κάποιες 
περιπτώσεις, μικρών κυρίως κατα-
ναλώσεων, κάποια τιμολόγια μπο-
ρεί να είναι πιο ακριβά συγκριτικά 
με τον κυρίαρχο πάροχο, ακόμη και 
κατά 30%…»

(δ) Μετά τη δημοπρασία ΝΟΜΕ 

της 25ης Οκτωβρίου του 2017, οι 
συμμετέχοντες μεταφέρεται ότι δια-
μαρτύρονταν γιατί η ζήτηση ανέ-
βασε την τιμή. Ενδιαφέρον είναι, 
όπως επισημαίνεται, το στοιχείο 
ότι η μεν ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι από 
τη δημοπρασία αυτή θα έχει ζημιά 
της τάξης των 63 εκατ. ευρώ, γιατί 
αναγκάσθηκε να πουλήσει ποσότητα 
περίπου 6.300.000 ΜWh ηλεκτρι-
κής ενέργειας, προς 45,2€/MWh, 
την οποία, αν δεν υπήρχε η δημο-
πρασία, θα πουλούσε 55 €/MWh, οι 
δε ανταγωνιστές της διατείνονται 
ότι με τα 45,2 ευρώ τη μεγαβατώ-
ρα, η εμπορική πολιτική τους χρει-
αζόταν επανασχεδιασμό.

«ΝΟΜΕ τέλος. Αυτό δεν αρέ-
σει στις Βρυξέλλες, αλλά δεν μπο-
ρώ να ζημιώνεται η ΔΕΗ και να 
γελάνε οι ανταγωνιστές της. Ημουν 
δέκα χρόνια στις Βρυξέλλες, δεν θα 
υποχωρήσω απέναντι σε κανέναν 
γραφειοκράτη», ανέφερε ο αρμό-
διος υπουργός στο Κοινοβούλιο. 
«Σωστό, πολύ σωστό. Όμως, θέλω 
να ρωτήσω: Πότε το ανακαλύψα-
τε αυτό, κ. υπουργέ; Χθες; Δεν το 
ξέρατε;» επεσήμανε ο Νίκος Φωτό-
πουλος, μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ, εκπρό-
σωπος των εργαζομένων. «Γιατί τρία 
χρόνια τώρα που αιμορραγούσε η 
ΔΕΗ δεν καταθέσατε μια επίκαιρη 
ερώτηση; Μια επερώτηση; Γιατί δεν 
πήρατε μια πρωτοβουλία σαν κόμ-
μα να μιλήσετε εσείς με την κ. Μέρ-
κελ για το έγκλημα αυτό; Δεν ξέρα-
τε ότι το προϊόν των ΝΟΜΕ κατά 

κύριο λόγο πήγαινε στο εξωτερικό 
για να επανεισαχθεί και να που-
ληθεί σε βάρος του κορόιδου που 
λέγεται ΔΕΗ; Εσείς σε ποια χώρα 
ζούσατε; Τώρα θέτετε το θέμα που 
έγινε ορατό και στον πιο αδαή ότι 
το μοντέλο αυτό χρεωκόπησε; Τώρα 
θέτετε το θέμα αφού πρώτα η ζημιά 
(αρπαχτή) έγινε; Τέλος, για να μην 
το ξεχνάμε και αυτό, τώρα θέτετε το 
θέμα της κατάργησης των ΝΟΜΕ 
που τυπικά τουλάχιστον έως το 
τέλος του 2019 τελειώνουν;»

Σε συνέντευξή της η γενική γραμ-
ματέας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδού-
κου είπε σχετικά: «Το μοντέλο των 
ΝΟΜΕ έχει ήδη φτάσει στα όριά του, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
τελευταία δημοπρασία του Ιουλίου, 
όπου περίπου το 30% της προσφερό-
μενης ποσότητας δεν διετέθη. Αντί-
στοιχα, το ποσοστό διείσδυσης των 
εναλλακτικών προμηθευτών στην 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
αλλά και το πώς έχει κατανεμηθεί 
η διείσδυση αυτή, με τον τεράστιο 
ανταγωνισμό στη μέση τάση, τη μη 
ύπαρξη ανταγωνισμού στην υψη-
λή τάση και τον στοχευμένο αντα-
γωνισμό στη χαμηλή τάση, αποτε-
λούν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο έχει εκ των πραγμάτων κατα-
στεί μη λειτουργικό, ενώ συνεχίζει 
να επιφέρει σημαντικότατες ζημιές 
στη ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, διαβουλευ-
όμαστε με τους θεσμούς την κατάρ-
γηση της τελευταίας δημοπρασίας 
(του Οκτωβρίου), λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι ήδη στην αγορά παραδίδο-
νται σχεδόν 2 χιλιάδες MWh/h προ-
θεσμιακών προϊόντων, ποσότητα 
η οποία θα παραδίδεται σταδιακά 
και σε βάθος ενός έτους, καθιστώ-
ντας εφικτή τη σταδιακή προσαρ-
μογή των εναλλακτικών προμηθευ-
τών στις διακυμάνσεις της Οριακής 
Τιμής Συστήματος, η οποία και πάλι 
θα είναι περιορισμένη καθώς ταυ-
τόχρονα με τη λήξη των ποσοτή-
των αυτών, θα αρχίσει τη λειτουργία 
της και η οργανωμένη προθεσμια-
κή αγορά από το Ελληνικό Χρημα-
τιστήριο Ενέργειας.» 

ΕΛΛΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΗ ΔΕΗ 
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ετοιμάσουν το έδαφος για 
την επαναδιαπραγμάτευση 
του σχεδίου για τη ΔΕΗ. Το 
πρόγραμμα των συναντήσε-
ων του κυβερνητικού κλιμα-
κίου περιλάμβανε τον προη-
γούμενο επίτροπο για θέματα 
Κλίματος και Ενέργειας Μ. Α. 
Κανιέτε (σημ. η Κάντρι Σίμ-
σον από την Εσθονία θα είναι 
η νέα επίτροπος), τη Γενική 
Διευθύντρια της DG Energy, 
το γραφείο της νέας προέδρου 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν. 

Σε συνάντηση με τους 
εκπροσώπους των θεσμών 
που είχε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης στις αρχές Ιουλί-
ου, συζητήθηκε το θέμα της 
πώλησης λιγνιτικών μονάδων 
της επιχείρησης σε εφαρμο-
γή της απόφασης του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου για την 
άρση του μονοπωλίου της 
ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγω-
γή ρεύματος, μετά την αποτυ-
χία και του δεύτερου σχετικού 

διαγωνισμού, λόγω έλλειψης 
επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, 
Γ. Θωμάς πραγματοποίησε τρι-
ήμερη επίσκεψη στη δυτική 

Μακεδονία στις 27 Σεπτεμ-
βρίου. Κατά τη διάρκειά της 
υποστήριξε ότι θα διεκδικη-
θούν αυξημένα κεφάλαια για 
τις λιγνιτικές περιοχές για την 
περίοδο 2021-2027 όχι μόνο 

από το ΕΣΠΑ αλλά και από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. 

Βρέθηκε και στη μονάδα 
Πτολεμαΐδα V και, σύμφω-
να με τοπικά ΜΜΕ, φέρε-

ται να είπε σε στελέχη της 
ΔΕΗ «Εξαρτάται από το πότε 
θα τελειώσετε. Αν τελειώσε-
τε γρήγορα, θα λειτουργήσει 
γρήγορα». Η κατασκευή της 
αποφασίστηκε το 2010 επί 
κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, 
η υπογραφή της σύμβασης 
έγινε στις 9 Μαρτίου 2013 
επί κυβέρνησης Σαμαρά. 

Μεταφέρεται ότι έχει ολο-
κληρωθεί περισσότερο από 
το 75% του έργου. Με βάση 
στοιχεία του 2017, υπολο-
γιζόταν ότι θα έχει χαμηλό-
τερο κόστος κατά 50% ένα-
ντι μονάδων συνδυασμένου 
κύκλου, δηλαδή φυσικού αερί-
ου με την τιμή να τοποθετεί-
ται στα 35-25 ευρώ ανά MW, 
όταν τότε η τιμή ήταν στα 40 
ευρώ ανά MW. Το ΕΑΜΕ ΕΤΕ-
ΔΕΗ εκτιμά ότι στην ολοκλή-
ρωση της μονάδας αντιτίθε-
νται όσοι θεωρούν ότι και 
«40 ευρώ ο τόνος να πάει το 
CO2, η συγκεκριμένη μονά-
δα θα προεντάσσεται των 
δικών τους». 

Ο Γεράσιμος Θωμάς αρμόδιος 
για θέματα Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων ήταν αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής της Γενικής Διεύθυν-
σης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(EFSI). Έχει διατελέσει οικονομικός 
διευθυντής της ΓΔ Οικονομικών 
και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 
(ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (2009-2014), μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επεν-
δύσεων (EIF) (2009-2017), προϊ-
στάμενος του ιδιαίτερου γραφείου 
του Χοακίν Αλμούνια - επιτρόπου 
αρμόδιου για τις Οικονομικές και 
Νομισματικές Υποθέσεις (2005-
2009), αναπληρωτής εκπρόσωπος 
Τύπου του προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι 
και εκπρόσωπος Τύπου του Πέδρο 
Σόλμπες, επιτρόπου αρμόδιου για 
τις Οικονομικές και Νομισματικές 
Υποθέσεις (2000-2004). Πριν από το 
2004 κατείχε διάφορες θέσεις στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Επενδύσεων και σε επεν-
δυτική τράπεζα στο Λονδίνο. 

Σε παλιότερο δημοσίευμα της 
Ελευθεροτυπίας (02/2010) με τίτλο: 
«Ο Κεφαλλονίτης του Χ. Αλμούνια» 
σημειωνόταν, μεταξύ άλλων, πως είχε 
συνδράμει τις ελληνικές κυβερνήσεις 

να περνούν από τους σκοπέλους του 
Συμφώνου Σταθερότητας. Επίσης, 
στην εφαρμογή του ΤΕΜΠΜΕ Ι και 
ΙΙ, αφού ο τότε υπουργός Ανάπτυ-
ξης Κ. Χατζηδάκης συναντούσε την 
αντίσταση της Κομισιόν, που θεω-
ρούσε ότι αντιτίθεται στην κοινοτι-
κή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ο 
Γ. Θωμάς μεταφερόταν ότι βοήθησε 
ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις 
και να εξασφαλιστεί η έγκριση της 
επιτρόπου Νέλι Κρουζ.

Σε άλλο δημοσίευμα του τύπου 
σημειωνόταν ότι έχει συμμετάσχει 
στη διαμόρφωση της μακροχρόνιας 

στρατηγικής της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συμφωνίας COP21 και της ενεργει-
ακής μετάβασης και περιγραφόταν 
ως θιασώτης της ενοποίησης της 
περιφερειακής αγοράς ενέργειας της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα από 
την προώθηση σημαντικών έργων 
υποδομής που ενισχύουν την ασφά-
λεια της ενεργειακής τροφοδοσίας 
και την ενεργειακή διαφοροποίηση, 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Σε ό,τι αφορά τα έργα εξοικονό-
μησης ενέργειας, ο κ. Θωμάς εκτιμά-
ται ότι με τις γνώσεις για τις ευρω-
παϊκές διεργασίες θα συνεισφέρει 
στην αξιοποίηση νέων χρηματοδο-
τικών εργαλείων. 

Σχετικά με θέματα που σχετί-
ζονται με την ελληνική αγορά ηλε-
κτρισμού, ο ίδιος έχει σε δηλώσεις 
του αναφέρει: «Περάσαμε τα τελευ-
ταία χρόνια κοιτάζοντας τι λένε τα 
μνημόνια. Πρέπει ανεξάρτητα από 
αυτά, να δούμε πού πάμε ως ενερ-
γειακός τομέας γιατί το τοπίο αλλάζει 
πλήρως, τόσο στον τομέα της εξοι-
κονόμησης ενέργειας όσο και ως 
προς τη λειτουργία της αγοράς». Για 
τη ΔΕΗ ο κ. Θωμάς είχε εκφράσει 
την άποψη ότι το άνοιγμα της αγο-
ράς μπορεί να λειτουργήσει θετικά 
ενώ είχε φέρει ως παράδειγμα την 
περίπτωση του ΟΤΕ, που κράτησε 
στο άνοιγμα της αγοράς το μερί-

διό του. «Σε όλες τις απελευθερώ-
σεις αγορών αυτός που είναι ήδη 
παρών έχει συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα και όσο πιο δυναμικά κινηθεί 
τόσο μπορεί να επωφεληθεί» είχε 
υποστηρίξει. Ο ίδιος, επίσης, έχει 
ταχθεί υπέρ της απρόσκοπτης υλο-
ποίησης των έργων διασυνδέσεων 
με πρώτο και κύριο τη διασύνδεση 
της Κρήτης.

Ως τον άνθρωπο που θα βάλει 
τη χώρα στην πρίζα είχε περιγρά-
ψει τον Γεράσιμο Θωμά άλλο δημο-
σίευμα παραθέτοντας προηγούμε-
νες δηλώσεις του. «Δε βρίσκω λόγο 
γιατί να μη γίνει η Ελλάδα ηγέτης 
στην ενεργειακή μετάβαση», είχε 
αναφέρει ο κ. Θωμάς από το βήμα 
του Athens Energy Forum το 2017, 
καθώς, όπως είπε, βρίσκεται σε καλό 
αρχικό σημείο. Αναλύοντας αυτή 
τη θέση, εξήγησε ότι η Ελλάδα δια-
θέτει ένα υγιές ενεργειακό μείγμα, 
στο οποίο το μερίδιο των ΑΠΕ είναι 
άνω του 15%, έχοντας ήδη πετύχει 
το 85% του στόχου για την εξοικονό-
μηση ενέργειας, ενώ είναι καθ’ οδόν 
και για την επίτευξη του στόχου για 
τους ρύπους. Στις ηλεκτρικές δια-
συνδέσεις, η Ελλάδα βρίσκεται στο 
11%, έναντι στόχου 10%, την ώρα 
που σε άλλες περιπτώσεις (αναφέ-
ρεται ως παράδειγμα η Ισπανία), 
υπάρχει πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά 
- είχε επισημάνει ο κ. Θωμάς - η 
ενέργεια έχει αποτελέσει αγκάθι στη 
διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.

ΠΟΙΟΣ  ΕΙΝΑΙ … ΠΟΙΟΣ
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ … 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Σε ό,τι αφορά την ανα-
κίνηση του θέματος της 
ΔΕΗ φαίνεται πως συνδέ-
εται άμεσα με την επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού στο 
Βερολίνο στα τέλη Αυγού-
στου. «Θέλουμε να δρομο-
λογήσουμε και θα παρουσι-
άσουμε - ελπίζω μαζί με την 
Καγκελάριο - στις αρχές του 
χρόνου, ένα φιλόδοξο σχέδιο 
επενδύσεων γύρω από την 
πράσινη οικονομία, τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, την ηλεκτροκίνηση, 
παραγωγικές δραστηριότη-
τες που είναι φιλικές προς 
το περιβάλλον. Έχουμε πολλά 
κοινά να κάνουμε σε αυτό τον 
τομέα.» Το σχέδιο περιλαμβάνει 
τη ΔΕΗ, η οποία όπως είπε 
«Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη 
φάση και προχωρούμε σε δρα-
στικές κινήσεις, προκειμένου 
να την εξυγιάνουμε. Αλλά και 
για να της δώσουμε τη δυνατό-
τητα να αναπτυχθεί σε καινού-
ρια πεδία, όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Έναν τομέα, ο 
οποίος είναι πάρα πολύ δυνα-
μικός και για τον οποίο γνωρί-
ζω ότι υπάρχει μεγάλο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον στη Γερμανία.» 
είχε δηλώσει μετά το πέρας 
των επαφών με την Καγκε-
λάριο Άγγελα Μέρκελ ο Κ. 
Μητσοτάκης. 

ΤΑ ΔΩΡΑ …  
ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΣΑΝ 

Σε δημοσίευμα του κυρια-
κάτικου τύπου στις αρχές 
Σεπτεμβρίου παρουσιάστη-
κε εσωτερικό έγγραφο της 
οικονομικής διευθύντριας 
της ΔΕΗ τον Μάιο του 2019 
που περιλάμβανε προκαταρ-
κτικά στοιχεία για το α’ τρί-
μηνο σε συγκριτική εξέταση 
με το αντίστοιχο πέρυσι και 
εντοπιζόταν ως βασική δια-
φορά η αύξηση του ισοζυγί-
ου κατά 250 εκατ. ευρώ. Ως 
δαπάνες που επιβάρυναν τον 
ισολογισμό παρουσιάζονταν 
εκείνη για τα υγρά καύσιμα 
και το φυσικό αέριο λόγω της 
αύξησης της τιμής του, όπως 
και αυτή για την αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας. Σημειώνε-
ται ότι στις αρχές του έτους 
καταργήθηκε η χρέωση προ-
μηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) καθώς και 
το ειδικό τέλος λιγνίτη. Στις 
υψηλές δαπάνες της περιόδου 
και τα κόστη για τις εκπομπές 

ρύπων. Καταγράφεται, ακόμη, 
ως επιβαρυντική για τη ΔΕΗ 
η αγορά εταιρείας ενέργειας 
που ανήκει στον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης Ζάεφ, ενώ 
μεταφέρεται ότι εξετάζεται η 
σύσταση εξεταστικής επιτρο-
πής και η εμπλοκή της δικαι-
οσύνης στη διερεύνηση της 
κατάστασης της ΔΕΗ. 

Σε ό,τι αφορά το πακέ-
το μέτρων που ενεργοποι-
ήθηκε από 1η Σεπτεμβρίου, 
προβλέπει αύξηση ρεύματος 
μεταξύ 16,4% και 19,4% η 
οποία σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, 
δεν θα επιβαρύνει τους κατα-
ναλωτές, καθώς θα ισοσκελι-
στεί με τη μείωση του ΕΤΜΕ-
ΑΡ (το ταμείο που εισπράττει 
το τέλος για τους ρύπους, 
το οποίο πηγαίνει υπέρ των 
ΑΠΕ) και τη μείωση του ΦΠΑ 
που είχε αποφασίσει η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ, από 13% σε 
6%. Ακόμη, περιορισμό της 
έκπτωσης συνέπειας στο 5% 
από 10%, και των εκπτώσε-
ων στα τιμολόγια των εργα-
ζομένων στη ΔΕΗ που θα 
υποχωρήσουν στο 30% από 
75%, κατάργηση της έκπτω-
σης χρέωσης CO2 (μέση ετή-
σια τιμή δικαιωμάτων εκπο-
μπών ρύπων) στη βιομηχανία 
και τις μεγάλες επιχειρήσεις 
(μέση τάση), ρήτρα δικαιω-
μάτων ρύπων για τα νοικοκυ-
ριά που θα τεθεί σε ισχύ από 
την 1η Νοεμβρίου. Η κυβέρ-
νηση προσβλέπει σε συμπλή-

ρωση εσόδων από τις Υπη-
ρεσίες Κοινής Ωφέλειας και 
την τιτλοποίηση ληξιπρόθε-
σμων χρεών. 

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ … 
ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ !!! 

Ο αντιπολιτευόμενος 
τύπος επισημαίνει ότι είχε 
αρχίσει να διαμορφώνεται 
σκηνικό απαξίωσης της μεγα-
λύτερης – και δημόσιας - επι-
χείρησης της χώρας από τα 
τέλη του 2018, με σχετικές 
δηλώσεις από την πλευρά 
της ΝΔ, με αφορμή αρνητικά 
στοιχεία στα οικονομικά απο-
τελέσματα της επιχείρησης. 

Ένα μεγάλο μέρος του 
ελλείμματος αποδίδεται στην 
κατακόρυφη άνοδο των τιμών 
στα δικαιώματα εκπομπής 
ρύπων, που στις αρχές του 
2018 ήταν εφτά ευρώ ο τόνος 
και στο τέλος του ίδιου έτους 
άγγιξαν τα 20 ευρώ. 

Γίνεται, ακόμη, υπενθύ-
μιση δηλώσεων του Κωστή 
Χατζηδάκη πριν τις εκλογές, 
με την ιδιότητα του αντιπρο-
έδρου της ΝΔ, που είχε μιλή-
σει για «χρεωκοπημένη επιχεί-
ρηση» αναφορικά με τη ΔΕΗ 
ενώ την έχει παραλληλίσει με 
την «Ολυμπιακή», που ο ίδιος 
είχε ιδιωτικοποιήσει το 2006. 

Ως αρμόδιος υπουργός 
δήλωσε πως η ΔΕΗ αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα ρευστότη-
τας και με αφορμή τις κατα-
στροφές στη Χαλκιδική από 

την κακοκαιρία τον Ιούλιο του 
2019 είπε ότι «δεν έχει να αγο-
ράσει κολόνες». Σε άλλη συνέ-
ντευξή του στις αρχές Αυγού-
στου είχε δηλώσει: «η εταιρεία 
τη βγάζει δεν την βγάζει», ενώ 
είχε επιρρίψει ευθύνες στην 
προηγούμενη κυβέρνηση και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που 
θέλησαν να καταργήσουν το 
σχέδιο Σαμαρά για τη μικρή 
ΔΕΗ. «Συμφώνησαν να κατέ-
βει το μερίδιο της ΔΕΗ από 
το 90% στο 50%. Χωρίς κανέ-
να οικονομικό αντάλλαγμα 
και με τα στελέχη της επι-
χείρησης να δουλεύουν για 
να χάσουν πελάτες. Πούλη-
σαν το 66% του ΔΕΣΦΑ και 
πανηγύριζαν. Πούλησαν το 
49% του ΑΔΜΗΕ και πανη-
γύριζαν. Η ΔΕΗ τους μάρανε 
για να δείξουν την ευαισθη-
σία τους», ανέφερε. Σχετικά 
με τους οφειλέτες, στο πλαίσιο 
συνέντευξής του σε άλλο ραδι-
οφωνικό σταθμό στις αρχές 
Αυγούστου ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας είχε 
αναφέρει: « … 60.000 άνθρωποι 
χρωστάνε 800 εκατομμύρια .. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί στρα-
τηγικοί κακοπληρωτές, μεγάλα 
ψάρια, που παριστάνουν τους 
φτωχούς, ενώ δεν είναι. Και η 
ΔΕΗ θα δώσει προτεραιότη-
τα στην είσπραξη των οφει-
λών από αυτούς τους ανθρώ-
πους.» Ακόμη, υποστήριξε ότι 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε στη ΔΕΗ 
τη χειρότερη μορφή ιδιωτικο-

ποίησης, τη δωρεάν ιδιωτικο-
ποίηση», προσθέτοντας σε άλλο 
σημείο ότι «επί ΣΥΡΙΖΑ, επι-
χειρήθηκε δύο φορές ιδιωτι-
κοποίηση κάποιων λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ, τη δεύτερη 
φορά μάλιστα χωρίς κατώφλι, 
δηλαδή, θεωρητικά και με ένα 
ευρώ θα μπορούσε κανείς να 
κάνει προσφορά, και δεν εμφα-
νίστηκε κανείς αγοραστής.» 

ΠΟΛΕΜΟΣ … ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΕΩΝ

Ο αντιπολιτευόμενος τύπος 
παρατηρεί, επιπλέον, ότι για 
τη νέα λιγνιτική μονάδα Πτο-
λεμαΐδα V, έχουν ήδη διατεθεί 
950 εκατ. ευρώ, που θεωρείται 
ότι επιβάρυναν την επιχείρη-
ση με πανάκριβα δάνεια. Υπο-
λογίζεται ότι θα χρειαστούν 
πολλά εκατομμύρια ευρώ για 
την ολοκλήρωση των έργων, 
ενώ η λειτουργία της εκτιμά-
ται ότι θα είναι προβληματι-
κή, λόγω της εκτόξευσης των 
δικαιωμάτων εκπομπής διο-
ξειδίου του άνθρακα. Σημει-
ώνεται, ακόμη, ότι η επιχεί-
ρηση επιβαρύνθηκε με 128 
εκατ. ευρώ από την παλαι-
ότερη είσοδο ιδιωτών, που 
αφορά τις υποθέσεις Energa 
και Hellas Power.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι 
η πώληση υδροηλεκτρικών 
μονάδων όπως και οι δημο-
πρασίες ΝΟΜΕ ήταν βασικό 
στοιχείο της «μικρής» ΔΕΗ, 
που είχε ψηφίσει το 2014 η 
τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, 
με τη σύμφωνη γνώμη αρμόδι-
ων υπηρεσιών των Βρυξελλών, 
στις οποίες καθοριστικό ρόλο 
είχε ο σημερινός υφυπουργός 
Γεράσιμος Θωμάς. Ακόμη, η 
επαναφορά του σχεδίου για 
τα υδροηλεκτρικά εκτιμάται 
ότι θα έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις για τις τοπικές κοινωνί-
ες, καθώς τα αποθέματα των 
φραγμάτων χρησιμοποιού-
νται για άρδευση αγροτικών 
εκτάσεων και σε ορισμένες 
περιπτώσεις για υδροδότη-
ση οικισμών. 

Κατά τις εργασίες της 
ειδικής συνεδρίασης της 
Διαρκούς Επιτροπής Παρα-
γωγής και Εμπορίου της 
Βουλής ,  αρμόδια μετα-
ξύ άλλων επί θεμάτων των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος 
- Ενέργειας και Ανάπτυξης - 
Επενδύσεων, στις 29 Αυγού-
στου ο τομεάρχης Ενέργειας 
του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Σωκρά-
της Φάμελλος ανέφερε ότι οι 
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δημοπρασίες ΝΟΜΕ είχαν 
συμφωνηθεί από την κυβέρ-
νηση Σαμαρά- Βενιζέλου ενώ 
σημείωσε ότι κατά την περίο-
δο 2015-2018 μειώθηκαν οι 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργει-
ας κατά 12%. Ο ίδιος σημεί-
ωσε, επιπλέον, μιλώντας στη 
δημόσια τηλεόραση ότι την 
περίοδο 2010-2014 η τιμή 
του ρεύματος αυξήθηκε κατά 
60%, παρόλο που η μείωση 
του ΑΕΠ έφτασε το 25%.

O Πάνος Σκουρλέτης, πρώ-
ην υπουργός ΠΕΝ, είπε στην 
Επιτροπή ότι η ΔΕΗ πράγμα-
τι έχει δυσκολίες, «αλλά δεν 
ισχύει ότι υπάρχει κίνδυνος 
μπλακ άουτ». Επίσης, έθεσε το 
ερώτημα γιατί να προχωρήσει 
περαιτέρω αποκρατικοποίηση 
του ΑΔΜΗΕ, ενώ χαρακτήρι-
σε καταστροφική επιλογή την 
πώληση του ΔΕΔΔΗΕ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες 
ευθύνες για την κατάσταση 
της επιχείρησης», υποστήρι-
ξε ο βουλευτής του Κινήμα-
τος Αλλαγής, Γιώργος Αρβα-
νιτίδης και παρατήρησε ότι 
οι αυξήσεις στα τιμολόγια 
αποτελούν μια αυτοεκπλη-
ρούμενη προφητεία με την 
υπογραφή της ΝΔ.

Ο Νίκος Καραθανασό-
πουλος χαρακτήρισε τη Νέα 
Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΠΑΣΟΚ «συνένοχους στο 
έγκλημα» των υψηλών τιμο-
λογίων και της ενεργειακής 
φτώχειας. «Η οικονομική 
κατάρρευση της ΔΕΗ απο-
τελεί σκόπιμη επιλογή προ-
κειμένου να νομιμοποιηθούν 
αντιλαϊκά μέτρα», συμπλή-
ρωσε.

«Τα δίκτυα είναι πολύτιμα 
για την Ελλάδα και τη ΔΕΗ. 
Μια επιχείρηση θα προτιμού-
σε να πουλήσει τις παραγωγι-
κές μονάδες και όχι τα δίκτυα 
που είναι μονοπωλιακά», ανέ-
φερε ο Βασίλης Βιλιάρδος, εκ 
μέρους της Ελληνικής Λύσης.

«Όπου ιδιωτικοποιήθη-
καν τα δίκτυα είχαμε αύξη-
ση του κόστους και μείωση 
της ασφάλειας», υπογράμμι-
σε ο Κρίτων Αρσένης.

Ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας είπε ότι 
θα επανεξεταστεί ο κανονι-
σμός που επιτρέπει σε κάποιον 
να «φεσώνει» τη ΔΕΗ και 
να πηγαίνει σε εναλλακτικό 
πάροχο, σημειώνοντας «είμαι 
υπέρ του ανοίγματος της αγο-
ράς αλλά όχι υπέρ του φεσώ-
ματος». Προανήγγειλε ακόμη 

νομοθεσία που θα επιτρέπει 
στη ΔΕΗ να λειτουργεί με 
μεγαλύτερη ευελιξία. «Δεν 
μπορεί η ΔΕΗ να λειτουργεί 
με το νόμο που λειτουργούν οι 
αστικές συγκοινωνίες», είπε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης 
υποστήριξε ότι: «Με όλα αυτά 
τα μέτρα, η εταιρεία καταφέρ-
νει να αποκτήσει ένα προσω-
ρινό αντίδοτο και όχι λύση στο 
δομικό πρόβλημα της βιωσι-
μότητας. Γι’ αυτό θα χρεια-
στούμε διαρθρωτικές δράσεις 
μετασχηματισμού της επιχεί-
ρησης σε μια νέα αναπτυξια-
κή τροχιά». 

ΝΙΚΟΣ  
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Από την πλευρά του ο 
Νίκος Φωτόπουλος, μέλος 
Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ, εκπρόσωπος των 
εργαζομένων παρενέβη γραπτώς 
στη συζήτηση με αντεπιχειρήμα-
τα προς τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, τα οποία 
ανάμεσα σε άλλα έχουν ως εξής:

1. Για τα όσα προβλέ-
πονται στο τρίτο μνημόνιο 
για την απώλεια του 50% 
των πελατών της ΔΕΗ έως 
το τέλος του 2019

Παρατήρηση: Ψηφίσατε 
ή δεν ψηφίσατε μαζί με τον 
ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο 

που περιλάμβανε τον όρο: η 
ΔΕΗ, θέλει δεν θέλει, υποχρε-
ωτικά έως το τέλος του 2019 
πρέπει να χάσει το 50% των 
πελατών της; Ψηφίσατε. Επί 
τέσσερα χρόνια κάνατε κάτι 
ώστε να αλλάξει αυτό; Πήρατε 
μια πρωτοβουλία ως κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ώστε αυτό το καταστροφι-
κό σημείο να το αλλάξετε; (…)

2. Σχετικά με το ότι η 
ΔΕΗ απουσιάζει εντελώς 
από τις ΑΠΕ, με το μερίδιο 
αγοράς που σήμερα κατέχει η 
ΔΕΗ στις ΑΠΕ, σύμφωνα με 
τον αρμόδιο υπουργό να είναι 
περίπου 2,9%

Παρατήρηση: (…) Εσείς 
δεν ήσασταν μαζί με το 
ΚΙΝΑΛ. που πετάξατε τη ΔΕΗ 
παντελώς έξω από τη χρυσο-
πληρωμένη πίτα των ΑΠΕ 
αφήνοντάς την αποκλειστι-
κά για τα νύχια και τα δόντια 
των ιδιωτών δίνοντας εγγυη-
μένες τιμές απόδοσης ακόμα 
και 550 ευρώ/MWh; Εσείς δεν 
ήσασταν που αδειοδοτήσατε 
μέσα σε τρία χρόνια 2.532 MV 
Φ/Β των ιδιωτών; (…) 

3. Σχετικά με τα οφει-
λόμενα από τις ΥΚΩ 

Παρατήρηση: Μα καλά 
και αυτό το θέμα τώρα το 
ανακαλύψατε; Τώρα μάθατε 
ότι η ΡΑΕ υπεξαίρεσε 681,7 

εκατ. από τη ΔΕΗ για τις Υπη-
ρεσίες Κοινής Ωφέλειας του 
2011; Δεν είχατε πάρει χαμπά-
ρι τίποτα όλα αυτά τα χρό-
νια; Τώρα μάθατε εσείς ότι 
πέρα απ’ αυτό έχει υποεκτι-
μήσει τα όσα έπρεπε να έχει 
δώσει στη ΔΕΗ για τις ΥΚΩ 
των ετών 2012-2015; Γιατί 
δεν φροντίσατε πιο πριν (για 
να χρησιμοποιήσω τη λέξη 
που είπατε) ώστε η ΔΕΗ να 
πάρει τα χρήματα που δαπά-
νησε; Και τι είδους φροντίδα 
θα είναι αυτή; Να πάρει μόνο 
195 εκατ. ενώ της χρωστούν 
681,7 μόνο από τις ΥΚΩ του 
2011; Ψέματα λέει η επιχεί-
ρηση για το ύψος της οφειλής; 
Γιατί πήγε στα δικαστήρια;

Ακόμη, ο Νίκος Φωτό-
πουλος απευθυνόμενος 
στον αρμόδιο υπουργό τον 
κάλεσε να αποτιμήσει οικο-
νομικά σειρά αποφάσεων 
(παραθέτοντας και ο ίδιος 
εκτιμήσεις για το ύψος των 
μεγεθών):

- Τι ζημιά προκάλεσε στη 
ΔΕΗ ο Μηχανισμός Ανάκτη-
σης Μεταβλητού Κόστους 
(ΜΑΜΚ), που είναι γνήσιο 
τέκνο της ΝΔ

- Τι ζημιά προκάλεσε στη 
ΔΕΗ ο Μηχανισμός των Απο-
δεικτικών Διαθεσιμότητας 
Ισχύος (ΑΔΙ), που επίσης είναι 

τέκνο της ΝΔ
- Τι ζημιά προκάλεσε 

στη ΔΕΗ η αρπαχτή των 
κυρίων της Energa και της 
Hellaspower, που στελέχη 
της τούς υπερασπίζονταν στα 
δικαστήρια…

- Τι ζημιά προκάλεσαν «οι 
συμφωνίες που κάνατε ως 
κυβέρνηση για το ύψος τιμο-
λόγησης της ΑτΕ και της ΛΑΡ-
ΚΟ. Σας θυμίζω, κ. υπουργέ, 
η συμφωνία που κάνατε για 
τη διαχείριση των αντιδικι-
ών της ΔΕΗ με την ΑτΕ επί 
των ημερών της κυβέρνησής 
σας ζημίωσε τη ΔΕΗ με 105,5 
εκατ., χωρίς να συνυπολογί-
ζω τα άλλα 25 που έχασε από 
το κούρεμα του χρέους, 107,6 
εκατ. ευρώ από τον Ιούνιο 
του 2009 έως τον Ιούλιο του 
2010. Οσο για τα χρέη της 
ΛΑΡΚΟ, που σήμερα και με 
ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν 
τα 310 εκατ., σας θυμίζω ότι 
παραδώσατε τη ΛΑΡΚΟ στον 
ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015 
με 224,20 εκατ. χρέος προς 
τη ΔΕΗ»

- Το απαράδεκτο γεγονός 
(γιατί το ψήφισε και η ΝΔ) 
του ότι αντί να κουρέψουν 
τις εγγυημένες τιμές απόδο-
σης των εκλεκτών κυρίων που 
κατέχουν τις ΑΠΕ, έβαλαν το 
κορόιδο που λέγεται ΔΕΗ να 
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τους καλύψει το έλλειμμα του 
ειδικού λογαριασμού προκει-
μένου αυτοί οι εκλεκτοί κύρι-
οι να εξακολουθούν να φου-
σκώνουν τους ήδη παχυλούς 
λογαριασμούς τους αρπάζο-
ντάς της 535 εκατ. ευρώ

- Το ότι η ΔΕΗ πληρώνει σε 
αυτούς τους κυρίους το ποσό 
του ΕΤΜΕΑΡ που αντιστοι-
χεί στους λογαριασμούς που 
οι καταναλωτές μας αφήνουν 
«φέσι», προστατεύοντάς τους 
από κάθε συνέπεια της οικο-
νομικής κρίσης ζημιώνοντας 
έτσι αποκλειστικά τη ΔΕΗ με 
410 εκατ.!

- Την κεφαλαιοποίηση της 
ΔΕΗ. Τον Γενάρη του 2008, 
όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ, η 
τιμή της μετοχής ήταν 36,62 
ευρώ και τον Γενάρη του 2015 
την παρέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ 
με 4,70 ευρώ…

Σύμφωνα με δημοσιογρα-
φικές πληροφορίες, έχει ήδη 
δρομολογηθεί πρόγραμμα για 
είσπραξη 500 εκατ. ευρώ, από 
ιδιωτικό όμιλο που έχει επι-
λέξει η ΔΕΗ, και εθελούσια 
έξοδος για 2.000 εργαζομέ-
νους, πέρα από αυτούς που 
αποχώρησαν στο πλαίσιο της 
ιδιωτικοποίησης των δύο 
λιγνιτικών μονάδων. Ανοιχτό 
είναι το ενδεχόμενο μείωσης 
των μισθών για τους 16.747 
εργαζομένους στη ΔΕΗ, που 
έχουν ήδη υποστεί πολλές 
περικοπές.

ΤΩΡΑ … ΦΤΑΙΕΙ … Ο 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΛΑΟΣ 

Απαντώντας σε δημοσι-
εύματα που μιλούσαν για 
αναποτελεσματικότητα στην 
εκτέλεση εντολών αποκοπής 
ρεύματος λόγω ληξιπρόθε-
σμων χρεών από τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας) με ανακοίνωση 
σημειώθηκε ότι η αδυναμία 
πρόσβασης στον μετρητή ή 
η επιθετική συμπεριφορά ή/
και η έμπρακτη παρεμπόδιση 
εκ μέρους του καταναλωτή, 
οδηγούν σε πολλές περιπτώ-
σεις στον χαρακτηρισμό των 
αποκοπών αυτών ως «εκτελε-
σμένων ανεπιτυχώς», παρότι 
το αρμόδιο συνεργείο μετέβη 
στην προς αποκοπή παροχή, 
πλην όμως η αποκοπή δεν 
κατέστη εκ των πραγμάτων 
εφικτή για σοβαρούς αντι-
κειμενικούς λόγους.

Κατά τον ΔΕΔΔΗΕ, η κατη-
γοριοποίηση των εν λόγω 

αιτημάτων των προμηθευ-
τών με αυτό τον χαρακτηρι-
σμό συμβαδίζει με το ισχύον 
Κανονιστικό Πλαίσιο, δηλα-
δή τον εγκεκριμένο από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 
και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου, όπου αναφέρεται ότι 
«ως υλοποίηση εντολής απε-
νεργοποίησης ή επανενερ-
γοποίησης μετρητή φορτίου 
νοείται η μετάβαση-επίσκεψη 
εκπροσώπου του Διαχειριστή 
του Δικτύου στην παροχή 
του πελάτη και, εφόσον είναι 
δυνατό, η απενεργοποίηση ή 
η επανενεργοποίηση της τρο-
φοδότησης του πελάτη. Οι 
λόγοι για τους οποίους δεν 
κατέστη δυνατή η απενεργο-
ποίηση ή επανενεργοποίηση 
της τροφοδότησης του πελάτη 
γνωστοποιούνται στον προ-
μηθευτή εγγράφως ή με άλλο 
μηχανογραφικό μέσο».

Σημειώνεται, επίσης, από 
τον ΔΕΔΔΗΕ ότι το σύνο-
λο του προσωπικού του και 
των εργολάβων του εργάζεται 
«συστηματικά για την παροχή 
άρτιων υπηρεσιών σε όλους 

τους χρήστες του Δικτύου 
Διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (καταναλωτές-προμη-
θευτές-παραγωγούς), αντα-
ποκρίνεται αποτελεσματικά 
στον πολύ μεγάλο όγκο εργα-
σιών που προκύπτει από τον 
πολυδιάστατο ρόλο της εται-
ρείας στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Το τεχνικό προσωπικό, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες 
που συνήθως αντιμετωπίζει - 
με σοβαρούς κινδύνους, ακό-
μη και για τη σωματική του 
ακεραιότητα, ανταποκρίνεται 
με πλήρη επάρκεια σε όλες 
τις υποχρεώσεις της εταιρεί-
ας, σύμφωνα με τις διαδικα-
σίες που ορίζονται στο Ρυθ-
μιστικό Πλαίσιο λειτουργίας 
του ΔΕΔΔΗΕ».

Προς επίρρωση, εκ του 
ΔΕΔΔΗΕ μεταφέρεται ότι για 
το 2018 οι εκκρεμότητες στο 
σύνολο των εντολών αποκο-
πής που δέχθηκε πανελλα-
δικά από όλους τους προμη-
θευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
διαμορφώθηκαν σε μόλις 1% 
επί του συνόλου.

Το θέμα με τις αποκοπές 
λόγω χρεών σχολίασε ο πρό-
εδρος των τεχνιτών περιοχής 

Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, Λεω-
νίδας Ντάτσης: «Δυστυχώς, 
ορισμένοι κύκλοι της σημερι-
νής διοίκησης της ΔΕΗ επα-
ναλαμβάνουν το σφάλμα της 
προηγούμενης σε σχέση με 
τον ΔΕΔΔΗΕ. Ακούσαμε στο 
πρόσφατο παρελθόν κατηγο-
ρίες ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν υλο-
ποιεί τα αιτήματα για απο-
κοπές ή ότι εξυπηρετεί κατά 
προτεραιότητα τους εναλλα-
κτικούς προμηθευτές. Διαβά-
ζουμε τώρα τα ίδια, περί δήθεν 
«σαμποτάζ» του ΔΕΔΔΗΕ στο 
πρόγραμμα αποκοπών. 

Η πραγματικότητα που 
γνωρίζουν (ή θα όφειλαν να 
γνωρίζουν) όλοι πολύ καλά 
είναι εντελώς διαφορετική. 

Για να το πω με δυο λόγια, 
οι εργαζόμενοι τεχνικοί στον 
ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να διαλέξου-
με, αν θα ασχοληθούμε με τις 
βλάβες για να έχει ο κόσμος 
ρεύμα ή θα κάνουμε αποκο-
πές για χρέη. 

Κόσμος δεν υπάρχει και 
για τα δύο. Συνεπώς, όσοι 
μιλάνε για σαμποτάζ θα πρέ-
πει να μετράνε τα λόγια τους 
περισσότερο. Και αν ψάχνουν 
πού οφείλονται τα 3 δισεκα-
τομμύρια των απλήρωτων 

λογαριασμών ας μην προ-
σλαμβάνουν συμβούλους για 
να τους το πουν, θα τους το 
πούμε εμείς. 

Φταίνε τα χαράτσια που 
μπήκαν στους λογαριασμούς 
και έκαναν τη ΔΕΗ εισπρά-
κτορα του Δημοσίου, φταίει 
η πολιτική που σταμάτησε 
τις αποκοπές λόγω χρεών για 
κομματικές σκοπιμότητες (με 
αποτέλεσμα κοντά σε αυτούς 
που έχουν πραγματική ανά-
γκη να προστατεύονται και τα 
λαμόγια), φταίει η ΡΑΕ που 
αφήνει τους φεσαδόρους να 
πάνε σε εναλλακτικούς προ-
μηθευτές ενώ χρωστάνε στη 
ΔΕΗ και φταίει φυσικά η οικο-
νομική κρίση. 

Αυτά για να λέμε καθα-
ρές κουβέντες μεταξύ μας. 
(…) να γνωρίζουν όλοι αυτοί 
οι κύριοι και κυρίως ο διευ-
θύνων σύμβουλος της επιχεί-
ρησης, και να είναι απολύτως 
βέβαιοι πως εκτός του ότι θα 
μας βρουν απέναντι σε μια 
τέτοια επαίσχυντη προοπτι-
κή πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ, να 
γνωρίζουν επίσης πως όλοι 
θα είμαστε ενωμένοι εφαρ-
μόζοντας το δόγμα «η ισχύς 
εν τη ενώσει».
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Οδοιπορικό στα χωριά του 
λιγνίτη στη δυτική Μακε-
δονία πραγματοποίησε πριν 

λίγες εβδομάδες το Εθνος. Εκεί όπου 
για περισσότερα από 60 χρόνια, στα 
160.000 στρέμματα των λιγνιτικών 
πεδίων της Δυτικής Μακεδονίας, 
ταινιόδρομοι 220 χιλιομέτρων δια-
σχίζουν την περιοχή μεταφέροντας 
λιγνίτη, τον οποίο φέρνουν στο φως 
γιγαντιαίοι ηλεκτροκίνητοι εκσκα-
φείς, ηλεκτροδοτώντας σχεδόν το 
50% της χώρας.

Όπως σημειώνεται, από το 1959 
που πήρε μπρος στην Πτολεμαΐδα το 
φουγάρο της ΛΙΠΤΟΛ του Μποδοσά-
κη μέχρι και σήμερα που έχει αρχίσει 
να μπαίνει λουκέτο σε μονάδες παρα-
γωγής και ορυχεία, ο λιγνίτης και η 
εξόρυξή του, παραμένουν «ευχή και 
κατάρα» για τον τόπο.

Οι πολλές και καλά αμειβόμενες 
δουλειές έφεραν ανάπτυξη και ευη-
μερία, με βαρύ όμως τίμημα για τους 
κατοίκους, αφού συνεπέφεραν τον 
φόβο καρκινογενέσεων από την περι-
βαλλοντική υποβάθμιση (μέσα από 
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την 
παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο 
νερό) ενώ τώρα με το κλείσιμο μονά-
δων της ΔΕΗ έρχονται αντιμέτωποι 
με την ανεργία. 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η … 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΠΡΩΗΝ ΔΕΚΟ 

Με φόντο το ορυχείο του ΑΗΣ 
Καρδιάς, κάτοικος που γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην περιοχή, θυμά-
ται ότι μπήκε στη ΔΕΗ και έπιασε 
δουλειά στον ΑΗΣ της περιοχής, ως 
αντάλλαγμα για τα χωράφια της οικο-
γένειάς του που απαλλοτρίωσε η επι-
χείρηση για την ανάπτυξη του λιγνι-
τικού πεδίου. Με αποζημιώσεις, και 
άλλοι κάτοικοι σε δέκα χωριά (Καρ-
διά, Χαραυγή, Εξοχή, Κόμανος, Κλεί-
τος, Μαυροπηγή, Ποντοκώμη, Πτελε-
ώνας, Ακρινή, Ανάργυροι) δέχθηκαν 
να αφήσουν σπίτια και περιουσίες 
για μπορέσει η ΔΕΗ να εκμεταλλευ-
τεί τα λιγνιτικά πεδία της Δυτικής 
Μακεδονίας.

Στη Μαυροπηγή Πτολεμαΐδας επτά 
χρόνια μετά την αναγκαστική εγκατά-
λειψη των σπιτιών τους και την απο-
ζημίωσή τους από τη ΔΕΗ, 750 πρώ-
ην ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κληθεί 
να επιστρέψουν σχεδόν το μισό των 
χρημάτων που εισέπραξαν από την 
απαλλοτρίωση και η δημιουργία νέου 
οικισμού για τη μετεγκατάσταση των 
κατοίκων δεν έχει ολοκληρωθεί. Η δρο-
μολογημένη μετεγκατάσταση χρειά-
στηκε να επισπευστεί το 2011, λόγω 

ρήγματος που είχε εμφανιστεί.
Στην Ακρινή Κοζάνης ο οικισμός 

των περίπου χιλίων κατοίκων έχει 
περικυκλωθεί από ορυχεία λιγνίτη 
και αποθέσεις τέφρας. Η επιχείρη-
ση έχει δεσμεύσει την καλλιεργήσι-
μη γη της Ακρινής, αλλά δεν προχώ-
ρησε σε απαλλοτρίωση του οικισμού, 
αφού δεν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα 
αποθέματα κάτω από αυτόν. 

Η κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυ-
νταίου στις 10 Ιουνίου του 2017 είχε 
ως αποτέλεσμα 80 εκατομμύρια κυβι-
κά χώματος να μετακινηθούν και να 
καταρρεύσουν, καταπλακώνοντας 
μηχανήματα εκσκαφής. Η κατολίσθη-
ση σταμάτησε λίγο πριν τα πρώτα σπί-
τια του χωριού Ανάργυροι, το οποίο 
ήδη από χρόνια είχε υποστεί φθορές 
από ρήγμα που διέτρεχε παράλληλα 
τον οικισμό. Το φαινόμενο επιδείνωσε 
την κατάσταση, χώρισε στα δύο δρό-
μους και υποδομές, ενώ προκάλεσε 
εκτεταμένες ρωγμές σε πολλά σπίτια, 
καθιστώντας τα, μη κατοικήσιμα. Το 
χωριό κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης και περισσότερες από 
100 οικογένειες υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι 60 
εξ αυτών διαμένουν σε διαμερίσματα 
στην Πτολεμαΐδα, με το κόστος ενοι-
κίου να έχει αναλάβει η ΔΕΗ, ενώ οι 

υπόλοιποι σε σπίτια δικής τους ιδι-
οκτησίας σε άλλες περιοχές.

Σε διεθνές συνέδριο που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κοζάνη τον 
Σεπτέμβριο με θέμα τη «Μετάβα-
ση των Βαλκανίων στην καθαρή 
ενέργεια», ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελλος ανέφερε ότι με υπογραφή 
του η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημι-
ούργησε το δικό της Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, το οποίο χρηματοδοτεί-
ται από ένα μέρος των δικαιωμάτων 
εμπορίας αερίων ρύπων. Με ψήφι-
σμα στο ευρωκοινοβούλιο, υιοθετή-
θηκε από πλειοψηφία ευρωβουλευ-
τών της δημιουργίας του «Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης» για 41 περιφέ-
ρειες της Ευρώπης που διαθέτουν 
ορυχεία, εργοστάσια παραγωγής ρεύ-
ματος από κάρβουνο και εξαρτώνται 
οι οικονομίες τους, όπως της Δυτι-
κής Μακεδονίας από την παραγωγή 
λιγνίτη και που στο άμεσο μέλλον θα 
νιώσουν μεγάλη πίεση εξαιτίας των 
αποφάσεων που έχουν ληφθεί για την 
ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα.

Τέλος, σε άρθρο-έκκληση προς 
τον Κ. Χατζηδάκη, με τίτλο: «Μη δια-
λύσετε τη ΔΕΗ όπως τον σιδηρό-

ΛΙΓΝΙΤΗΣ … ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ!!!



#110 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 TΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ / 43

δρομο» ο Δημήτρης Μακροδημό-
πουλος υντ. αρχιμηχανικός ΟΣΕ, συντ. 
πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ, παρατηρεί: 
«Αυτή την πολιτική που ιδιωτικοποι-
εί κοινωφελείς εταιρείες που ασκούν 
και κοινωνικό έργο εν μέσω κρίσης, 
όπως η ΔΕΗ, ή κοινωνικές υπηρεσί-
ες όπως η υγεία, η παιδεία, ο Ντέι-
βιντ Χάρβεϊ και ο Καρλ Πολάνι την 
ονομάζουν «συσσώρευση του κεφα-
λαίου μέσω υπεξαίρεσης». 

Για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 
ΙΙ ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε 
μετά το πέρας της συνάντησής του 
με τη ΓΕΝΟΠ: 

«Το ‘Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον’ είναι 
ένα λαϊκό πρόγραμμα, το οποίο έχει 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. (…) Δώδεκα 
χιλιάδες άνθρωποι καλύφθηκαν με τις 
αιτήσεις που έκαναν και αυτό προ-
χώρησε αυθημερόν. Αντιλαμβάνομαι 
ότι γύρω στους 8.000 ακόμα, παρότι 
προχώρησαν αρκετά τη διαδικασία, 
δεν μπόρεσαν να το κάνουν διότι εξα-
ντλήθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτό 
δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε 
με την τρίτη φάση και με μία αύξηση 
του προϋπολογισμού. Είμαστε ήδη σε 
επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το 
οποίο έχει και τον κεντρικό συντονι-
σμό όλων αυτών των προγραμμάτων, 
προκειμένου να αυξηθεί ο προϋπολο-
γισμός του προγράμματος, διότι είναι 
ένα πρόγραμμα χρήσιμο από πολλές 
και διαφορετικές πλευρές».

Σε σχέση με τις έρευνες για 
υδρογονάνθρακες στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας είχε απαντήσει: «Υπάρ-
χει σε εξέλιξη, και από τις προηγού-
μενες κυβερνήσεις, μια διαδικασία 
για τα οικόπεδα με τους υδρογονάν-
θρακες. Υπάρχει μια αντίληψη ότι θα 
γίνουμε Σαουδάραβες αύριο το πρωί 
με τους υδρογονάνθρακες. 

Δεν θα γίνουμε. Είναι μια πηγή 
πλούτου, αλλά πρέπει πρώτα να υπάρ-
ξουν οι γεωτρήσεις. Να διαπιστώσου-
με ακριβώς τι γίνεται. Με βάση το τι 
γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας, 
η λογική λέει, ότι και εδώ υπάρχουν 
κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Αλλά 
μεταξύ του συμβολαίου και της γεώ-
τρησης μεσολαβούν περίπου 4-7 χρό-
νια. Άρα, όλη αυτή η διαδικασία που 
ξεκίνησε ακόμα και από την κυβέρ-
νηση Σαμαρά, προχωρά. Μου λένε 
από τα ΕΛΠΕ ότι το 2020 θα κάνουν 
την πρώτη γεώτρηση στον Πατραϊ-
κό. Υπάρχουν κάποιες άλλες διαδι-
κασίες στην Ήπειρο και το Κατάκολο. 
Θα υπογράψουμε συμβόλαια με την 
ExxonMobil και τη γαλλική TOTAL 
νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά θα τα 
καταθέσουμε, και γρήγορα, στη Βου-
λή προκειμένου να δείξουμε και τη 
βούλησή μας να τρέξουμε τους υδρο-
γονάνθρακες».

Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων 

Θεσσαλονίκης με αφορμή παράστα-
ση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατά-
στημα της ΔΕΗ κεντρικής Θεσσαλονί-
κης σε ανακοίνωση σημείωσε, μεταξύ 
άλλων: «Με αυξήσεις έως και 19,4% 
στην τιμή του ρεύματος, νέες χρεώ-
σεις (εγγύηση, περιβαλλοντικό τέλος), 
μείωση (έως εξαφάνισης) των όποιων 
προηγούμενων (προεκλογικών) ελα-
φρύνσεων και απειλή για άμεση δια-
κοπή ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά, 
απαντά η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα 
«τεράστια ελλείμματα» που βρήκε στη 
ΔΕΗ. Αδιαφορώντας για το ποιοι και 
πώς τα δημιούργησαν, φορτώνει στην 
πλάτη των φτωχών λαϊκών στρωμά-
των τη “σωτηρία” της, ενισχύοντας 
την αντίληψη του ρεύματος/ενέργειας 
ως εμπορεύματος και όχι ως καθολι-
κού κοινωνικού δικαιώματος.»

> Οι νέοι επικεφαλής σε επο-
πτευόμενους φορείς του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 
απόφαση Χατζηδάκη  

Διαχειριστής ΑΠΕ  
και Εγγυήσεων  
Προέλευσης - ΔΑΠΕΕΠ

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος: 
Γιάννης Γιαρέντης, χημικός πετρελαί-
ων, στέλεχος ενεργειακών επιχειρήσεων, 
πρώην διευθύνων σύμβουλος ΑΔΜΗΕ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
Πρόεδρος: Δημήτρης Σταθάκης, 

καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεο-
δομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πράσινο Ταμείο
Πρόεδρος: Στάθης Σταθόπουλος, 

δικηγόρος, ειδικός Σύμβουλος υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών και Ανάπτυξης

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας - ΚΑΠΕ

Πρόεδρος: Σπύρος Οικονόμου, μηχα-
νικός Μεταλλείων-μεταλλουργός ΕΜΠ, 
διδάκτωρ Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του Πανεπιστήμιου της Λουβαίν. Είναι 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ταμείο 
της Ενέργειας σε καινοτομικά έργα Fast 
Track to Innovation (FTI). 

Εθνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης - ΕΟΑΝ

Πρόεδρος: Νίκος Χιωτάκης, γεω-
πόνος με μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ, 
μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, τ. αιρετός πρόεδρος 
ΕΣΔΚΝΑ, τ. δήμαρχος Κηφισιάς, πρό-
εδρος ΔΣ ΠΕΤΑ Α.Ε.

Διευθύνων σύμβουλος: Γιάννης 
Σιδέρης, οικονομολόγος ΕΚΠΑ, μετα-
πτυχιακό στο LSE, εκδότης, αντιδή-
μαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Αγίας 
Παρασκευής

> Ιστορικό δημιουργίας του 
αρμόδιου υπουργείου 

Στις 14 Μαρτίου 1980 με το Ν. 
1032/1980 συστάθηκε το Υπουργείο 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ-
λοντος από υπηρεσίες που αποσπά-
στηκαν από το Υπουργείο Δημοσί-
ων Έργων.

Στις 26 Ιουλίου 1985 με το Ν. 
1558/1985 το Υπουργείο Χωροτα-
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
μετονομάστηκε σε Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί-
ων Έργων με την υπαγωγή σε αυτό 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Έργων.

Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με την 
απόφαση 2876/7.10.2009 του Πρω-
θυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων μετονομάστηκε 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
στις 5 Νοεμβρίου 2009 με το Π.Δ. 
189/2009, μετά από πρόταση του 
ίδιου, υπάχθηκαν σε αυτό υπηρεσί-
ες σχετικές με την ενεργειακή πολι-
τική του πρώην Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης (το οποίο στις 7 Οκτωβρίου 2009 
με το Π.Δ. 185/2009, μετά από πρό-
ταση του ίδιου, είχε συγχωνευθεί με 
το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας).

Στις 27 Ιανουαρίου 2015 συστάθη-
κε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας έχοντας στις αρμοδιότητές του 
τους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, με Π.Δ. 
το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας μετονομάστηκε σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διατελέσαντες Υπουργοί Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας 

Παναγιώτης Λαφαζάνης (Ιαν 15 
– Ιουλ 15) > σύσταση υπουργείου 
παραγωγικής ανασυγκρότησης, περι-
βάλλοντος και ενέργειας 

Πάνος Σκουρλέτης (Ιουλ 15 – Αυγ 
15) 

Ιωάννης Γκόλιας (Αυγ 15 – Σεπτ 
15) > υπηρεσιακή κυβέρνηση Β. Θάνου 
– κατάργηση του υπουργείου υπό τη 
συγκεκριμένη ονομασία 

Υπουργοί Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Π. Σκουρλέτης (23 Σεπτ 15 – 4 
Νοεμβρίου 2016) Σύσταση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γ. Σταθάκης (Νοεμβρ 16 – 8 Ιουλ 19) 
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Πρ ό σ φ α -
τες μετρή-
σε ι ς  του 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για την 
α τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ή 
ρύπανση στον χώρο 
εσωτερικά και εξω-
τερικά – αναμονής 
και μετακίνησης των 
ταξιδιωτών – στον 
διεθνή αερολιμένα 
της Αθήνας έδειξαν 
ότι στις αναχωρήσεις 
οι τιμές των ολικών 
υδρογονανθράκων 
και της φορμαλδεΰ-
δης ήταν πενταπλά-
σιες έως δεκαπλάσι-
ες του ανώτατου επι-
τρεπτού ορίου. Όπως 
παρατηρείτε, στον 
παρακάτω πίνακα 
διαπιστώνονται τα 
προαναφερόμενα. Η 
έρευνα συνεχίζεται.

Επικίνδυνοι ρυπαντές στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος

ΩΡΑ ΘΕΡΜ.
(oC)

ΥΓΡ.
% ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΡΜ2,5

μg/m3
ΡΜ10
μg/m3

VOC
μg/m3

FORM
μg/m3

9:30 20 62,5 Αναχωρήσεις 1η είσοδο έξω 8 15 0,12 0,06

9:37 20,6 59,5 Αναχωρήσεις στην είσοδο 7 14 0,11 0,07

9:39 21,3 59,8 Αναχωρήσεις στην είσοδο μέσα 3 6 0,68 0,18

9:43 21,5 59,8 Αναχωρήσεις στην είσοδο μέσα 3 6 0,62 0,17

9:45 23,4 60,7 Αναχωρήσεις στην είσοδο 3η μέσα 6 12 0,63 0,17

9:47 25,8 54,8 Αναχωρήσεις στην είσοδο 3η μέσα 6 12 0,65 0,16

9:49 22,9 54 Αναχωρήσεις στην είσοδο 3η έξω 7 13 0,22 0,12

9:51 22,6 55 Αναχωρήσεις στην είσοδο 3η έξω 7 13 0,00 0,07

9:53 22,1 57,7 Αναχωρήσεις στην είσοδο 4η έξω 7 14 0,08 0,12

9:55 22,3 56,6 Αναχωρήσεις στην είσοδο 4η έξω 7 13 0,07 0,11

9:57 24,1 56,3 Αναχωρήσεις στην είσοδο 4η μέσα 3 6 0,00 0,25

9:59 24,9 51 Αναχωρήσεις στην είσοδο 4η μέσα 3 6 0,85 0,25

10:20 23,2 51,9 Δρόμος έξω από είσοδο αναχωρήσεων 8 15 0,00 0,04

10:27 23,6 53 Δρόμος έξω από είσοδο αναχωρήσεων 7 13 0,00 0,04

10:48 29,4 44,3 Δρόμος επιστροφής απέναντι ΚΠΟ 8 16 0,88 0,13

10:50 27,6 47,8 Δρόμος επιστροφής εμπορεύματα 8 15 0,67 0,14

ΟΡΙΑ 12 20 0,1 0,01

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  ΘΕΡΜ:  η θερμοκρασία σε βαθμούς Celcius  ΥΓΡ: υγρασία %, FORM: φορμαλδεΰδη σε μg/m3 ΡΜ2,5 , ΡΜ10 : αιωρούμενα στερεά σωματίδια διαμέτρου 2,5 
και 10 μικρών αντίστοιχα σε μg/m3  VOC: πτητικές οργανικές ενώσεις σε μg/m3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (24/4/2019)
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Το πρόβλημα της επί-
δρασης των αντιβιοτι-
κών στη Δημόσια Υγεία 

είναι πολύ σοβαρό και χρό-
νιο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, 
έχει περισσότερες επιπτώ-
σεις στην υγεία των παιδιών 
μας. Αυτό επειδή η αντιβίω-
ση που δίνεται στις αγελάδες 
για τη μαστίτιδα, που πρέπει 
να φεύγει με την ούρηση, 
εντούτοις δεν γίνεται γιατί οι 
κτηνοτρόφοι αρμέγουν νωρί-
τερα τις αγελάδες, με απο-
τέλεσμα ένα μεγάλο μέρος 
των αντιβιοτικών να πηγαί-
νει στο γάλα που πίνουν τα 
παιδιά μας. Έτσι, δημιουρ-
γούμε γενιές «αντιβιοτικών 
παιδιών», με αποτέλεσμα η 
αντιβίωση να μην ενεργεί 
όπως πρέπει και η αλυσί-
δα στη δημιουργία αντισω-
μάτων να σπάει. Τι φταίνε, 
όμως, τα παιδιά μας;

Παρουσία αντιβιοτικών σε 
επίπεδα που υπερβαίνουν τα 
αποδεκτά όρια από τον Τάμεση 
και τον Δούναβη στην Ευρώπη 
μέχρι τον Τίγρη στη Μεσοποτα-
μία αναδεικνύει μεγάλη διεθνής 
επιστημονική έρευνα σε παραπά-
νω από 70 χώρες, που παρουσι-
άστηκε σε συνέδριο στο Ελσίνκι. 

Για παράδειγμα, ο Τάμεσης 
στη Βρετανία, ανακαλύφθηκε ότι 
περιέχει πέντε είδη αντιβιοτικών, 
εκ των οποίων ένα, η σιπροφλο-

ξασίνη, ανιχνεύθηκε σε υπερτρι-
πλάσια επίπεδα σε σχέση με το 
όριο ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, η ρύπανση με 
αντιβιοτικά που καταλήγουν στα 
ποτάμια και το έδαφος μέσω των 
ανθρώπινων και ζωικών απο-
βλήτων, καθώς και των λυμά-
των των φαρμακοβιομηχανιών, 
συμβάλλει στο να καταστούν τα 
μικρόβια πιο ανθεκτικά στα φάρ-
μακα που προορίζονται για τους 
ανθρώπους – επισημαίνει ο ΟΗΕ.

Οι ερευνητές, με επικεφα-
λής τον καθηγητή περιβαλλοντι-
κής επιστήμης Άλιστερ Μπόξολ 
του βρετανικού Πανεπιστημί-
ου της Υόρκης πήραν δείγματα 
από 711 σημεία ποταμών σε 72 
χώρες και εντόπισαν παρουσία 
αντιβιοτικών στα δύο τρίτα από 
αυτά (65%). Στις 111 δειγματο-
ληψίες του νερού οι συγκεντρώ-
σεις των αντιβιοτικών ξεπερ-
νούσαν τα επίπεδα ασφαλείας, 
σε μερικές περιπτώσεις ακόμη 
και κατά 300 φορές πάνω από 
το όριο, υπογραμμίζει σε δημο-
σίευμά της η βρετανική εφημε-
ρίδα Guardian.

Το πρόβλημα είναι αισθητό 
σε σχεδόν ένα στα δέκα ποτά-
μια (8%) της Ευρώπης, αλλά η 
κατάσταση εκτιμάται ότι είναι 
συγκριτικά ακόμη χειρότερη στα 
ποτάμια της Αφρικής και της Ασί-
ας που διασχίζουν τις φτωχότε-
ρες χώρες.

Το ρεκόρ ρύπανσης κατέχει το 
Μπαγκλαντές, όπου το αντιβιοτι-
κό μετρονιζαδόλη, που χρησιμο-
ποιείται για θεραπεία των κολπι-
κών λοιμώξεων, ανιχνεύτηκε σε 
ποσότητες πάνω από 300 φορές 
υψηλότερες σε σχέση με το όριο 
ασφαλείας.

Η μαζική και παράνομη ρίψη 
λυμάτων και αποβλήτων απευ-
θείας στα ποτάμια ευθύνεται σε 
αρκετές περιπτώσεις για τα υψη-
λά επίπεδα των αντιβιοτικών, 
όπως στην Κένυα, όπου βρέθη-
κε να ξεπερνούν κατά 100 φορές 
τα όρια ασφαλείας.

Αλλά και στις αναπτυγμένες 
χώρες το πρόβλημα είναι υπαρκτό. 

Στην Αυστρία οι μετρήσεις 
στον Δούναβη κατέδειξαν παρου-
σία επτά διαφορετικών αντιβιοτι-
κών, όπως η κλαριθρομυκίνη, η 
οποία συνταγογραφείται για τη 
θεραπεία λοιμώξεων των πνευ-
μόνων και τα επίπεδα της στο 
ποτάμι – το δεύτερο μεγαλύτερο 
της Ευρώπης αλλά και το πιο επι-
βαρυμένο με αντιβιοτικά – ήταν 
περίπου τετραπλάσια αυτών που 
θεωρούνται ασφαλή.

Η συνεχής αύξηση της ανθε-
κτικότητας των αντιβιοτικών 
αποτελεί ένα ολοένα σοβαρό-
τερο πρόβλημα δημόσιας υγεί-
ας παγκοσμίως και μπορεί να 
προκαλέσει έως δέκα εκατομμύ-
ρια πρόσθετους θανάτους έως το 
2050, εκτιμά ο ΟΗΕ.

Εκατοντάδες ποτάμια 
μολυσμένα από αντιβιοτικά

Καρκινογόνα  
τα λιπάσματα

Το ΠΑΚΟΕ, από τότε που ιδρύθηκε, το 
1979 έχει ξεκινήσει έναν τεράστιο αγώνα 
ενημέρωσης, καταγγελιών και παρεμβάσε-
ων για το θέμα της επίδρασης στη δημόσια 
υγεία, με τεκμηριωμένη την καρκινογένεση 
από τη χρήση – κατάχρηση των λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα των ανόργα-
νων. Πολλοί κάμποι στην Ελλάδα (Σερραϊ-
κός, Αργολικό πεδίο, Θεσσαλικός, Μεσσαράς, 
κ.ά) είναι γεμάτοι από αυτά, με αποτέλεσμα 
η νιτρορύπανση να είναι σχεδόν μη αντιμε-
τωπίσιμη. Προσοχή, λοιπόν, στην κατάχρη-
ση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Στην έγκριση νέων κανόνων για τη διάθεση 
προϊόντων θρέψης στην εσωτερική αγορά προ-
χώρησε η ΕΕ. Ο κανονισμός θέτει εναρμονισμένα 
όρια για ένα φάσμα επιμολυντών, όπως το κάδ-
μιο, που περιέχονται στα ανόργανα λιπάσματα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο εξέδωσε την Τρί-
τη 21 Μαΐου 2019 κανονισμό που εναρμονίζει 
τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγο-
νται από φωσφορικά ορυκτά και από οργανικές 
ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, διαμορ-
φώνοντας νέες συνθήκες για την παραγωγή και 
τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα ενωσιακά προ-
ϊόντα λίπανσης που φέρουν τη «σήμανση CE» θα 
πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για να 
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσω-
τερική αγορά της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές περι-
λαμβάνουν υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπόμενα 
επίπεδα επιμολυντών, τη χρήση καθορισμένων 
κατηγοριών συστατικών υλικών και υποχρεώ-
σεις σήμανσης.

Οι παρασκευαστές λιπασμάτων που δεν 
φέρουν τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να 
έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην εθνι-
κή τους αγορά.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος αντικαθιστά τον 
προηγούμενο κανονισμό του 2003 για τα λιπά-
σματα, καλύπτει όλα τα είδη λιπασμάτων (ανόρ-
γανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που 
διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κλπ.).

«Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι 
μόνο τα λιπάσματα που πληρούν τις αυστηρές 
πανευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποι-
ότητας και ασφάλειας θα μπορούν να πωλούνται 
ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι επιμολυντές 
στα ενωσιακά φωσφορικά προϊόντα λίπανσης, 
όπως το κάδμιο, μπορούν δυνητικά να αποτελέ-
σουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των 
ζώων και των φυτών, για την ασφάλεια και για 
το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι κανόνες 
περιορίζουν την περιεκτικότητα σε επιμολυντές. 
Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι κανόνες θα δώσουν 
ώθηση στην παραγωγή και χρήση φωσφορι-
κών λιπασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
κάδμιο καθώς και οργανικών λιπασμάτων, ενώ 
παράλληλα θα προσφέρουν ευρύτερη γκάμα επι-
λογών στους γεωργούς που προσανατολίζονται 
προς μια γεωργία φιλικότερη για το περιβάλλον.» 
δήλωσε ο Nicolae Badalau, υπουργός οικονομί-
ας της Ρουμανίας.
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., εδώ και 
αρκετά χρόνια έχει 
επισημάνει τους κιν-

δύνους από την καταστρο-
φή του μοναδικού περι-
βαλλοντικού μνημείου της 
UNESCO, του δάσους της 
Στροφυλιάς. Σε συνδυασμό 
με τη λίμνη του Καϊάφα, 
τα δύο αυτά αξιόλογα οικο-
συστήματα πρέπει πάση 
θυσία να τα προστατεύ-
σουμε. Δυστυχώς, η εγκα-
τάλειψη και ο μη καθαρι-
σμός του δάσους της Στρο-
φυλιάς και η ρύπανση της 
λίμνης του Καϊάφα σημα-
τοδοτούν τον κίνδυνο πυρ-
καγιάς και εγκατάλειψης.  

Στο βορειοδυτικό άκρο 
της Πελοποννήσου, από τον 
Πατραϊκό Kόλπο έως λίγο 
πριν την Κυλλήνη, εκτείνεται 
η προστατευόμενη περιοχή 
του Δάσους Στροφυλιά και 
της λιμνοθάλασσας Κοτύχι. 

Η περιοχή μοιράζεται 
στους Nομούς Αχαΐας και 
Ηλείας και στους Δήμους Δυτι-
κής Αχαΐας και Ανδραβίδας-
Κυλλήνης, απλώνεται από τη 
λιμνοθάλασσα Καλόγρια στον 
βορρά έως την αλυκή Λεχαι-
νών στο νότο και από την 
Εθνική οδό Ε 55 Πατρών – 
Πύργου – Ολυμπίας στα ανα-
τολικά έως το θαλάσσιο μέτω-
πο του Ιόνιου πελάγους στη 
δύση. Η ευρύτερη περιοχή 
καταλαμβάνει έκταση 143.000 
στρεμμάτων περίπου.

Το μεγαλύτερο δάσος κου-
κουναριάς της χώρας – από 
την οποία πήρε και το όνομα 
Στροφυλιά - με πεύκα, βελα-
νιδιές, κέδρους, θυμάρι, μυρ-
τιές, φασκόμηλο μαζί με τη 
λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, απο-
τελούν το ομώνυμο Εθνικό 
Πάρκο από το 2009. 

Στο προστατευμένο οικο-
σύστημα παρατηρούνται 
συγκεντρώσεις υφάλμυρου 
και γλυκού νερού, με το δεύ-
τερο να διασφαλίζεται από 
το υδρολογικό σύστημα της 
Καλογριάς και την ύπαρξη 
ασβεστολιθικών μαζών (από 
τα Μαύρα Βουνά), οι οποίες 
συντηρούν τη ροή του τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

To δάσος αποτελεί σημα-
ντικό οικοσύστημα, που έχει 
χαρακτηριστεί καταφύγιο άγρι-
ας ζωής. Απαντώνται εκεί πολ-

λά είδη πτηνών, ερπετών και 
μικρών θηλαστικών. Το Κοτύ-
χι, πάνω στο δυτικό διάδρο-
μο της αποδημίας θεωρείται 
σημαντικός τόπος ξεκούρα-
σης για πολλά αποδημητι-
κά πουλιά. Οι μόνιμοι όγκοι 
νερών λειτουργούν ως φυσι-
κά ιχθυοτροφεία, τα λεγόμε-
να διβάρια.

Η περιοχή είναι πεδινή, 
με μεγάλα τμήματα μηδενι-
κού υψόμετρου, ενώ οι μόνοι 
λόφοι που δεσπόζουν είναι 
τα Μαύρα βουνά (240 μ.) στο 
ακρωτήριο Άραξος, καθώς και 
ένας λοφίσκος στο ακρωτήριο 
Κουνουπέλι (47 μ.). 

Βασικό χαρακτηριστικό 
του πεδινού εδάφους είναι 
η μεγάλη περιεκτικότητα σε 
άμμο και άργιλο, αποτέλεσμα 
της έντονης μεταφοράς και 
διασποράς της άμμου από 
την ακτή προς το εσωτερικό 
υπό την επίδραση των δυτι-
κών ανέμων. Το κλίμα είναι 
ήπιο χωρίς ιδιαίτερα υψηλές 
θερμοκρασίες το καλοκαίρι ή 
ιδιαίτερα χαμηλές τον χειμώ-
να, με ικανοποιητικά επίπε-
δα βροχόπτωσης.

Ολόκληρο σχεδόν το δυτι-
κό μέτωπο καταλαμβάνεται 
από παραλιακές κινούμενες 
θίνες (αμμουδιές και αμμό-
λοφους), σε βάθος δεκάδων 
μέτρων προς τη στεριά, διά-
σπαρτες με φυτά της άμμου 
και πεύκα με νανώδη μορφή.

Την περιοχή διατρέχει ένα 
σύστημα μόνιμων ή εποχικών 
αργά ρεόντων ή στάσιμων 

υδάτων, απομονωμένων ή σε 
εποχιακή επικοινωνία, που η 
έξοδός τους προς τη θάλασσα 
εμποδίζεται από το τείχος που 
υψώνουν οι παραλιακοί αμμό-
λοφοι. Ο κύριος όγκος των 
νερών δημιουργεί τις λιμνο-
θάλασσες Κοτύχι, Πρόκοπος 
και Άραξος (ή Πάπα). Το έλος 
Λάμια, οι αλυκές Λεχαινών, ο 
αύλακας Κέντρος και μικρό-
τερες λίμνες, εποχικά γλυκά 
ή αλμυρά έλη και νερόλακκοι 
σε ξέφωτα του δάσους, ρυά-
κια και χείμαρροι συμπληρώ-
νουν το υδάτινο δίκτυο. 

Στις περιοχές προστασίας 
της φύσης, που είναι μεγά-
λης οικολογικής και περιβαλ-
λοντικής αξίας, εντάσσονται 
περισσότερες από δέκα δια-
φορετικές ενότητες που έχουν 
άμεση σχέση: η λιμνοθάλασ-
σα Πρόκοπος, η λιμνοθάλασ-
σα  Άραξος, το έλος Λάμια, 
τα βραχώδη υψώματα Μαύ-
ρα Βουνά, οι περιοδικά κατα-
κλυζόμενες με νερό εκτάσεις, 
τα υγρά λιβάδια της περιο-
χής, οι αμμώδεις παραλίες 
όπου σχηματίζονται θίνες, οι 
καλαμιώνες, τα υδατορέματα 
της ευρύτερης περιοχής που 
καταλήγουν στις λιμνοθάλασ-
σες  Κοτύχι και Πρόκοπος, η 
αλυκή Λεχαινών, τα θαλάσ-
σια οικοσυστήματα. 

Η περιοχή ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης εμφανί-
ζει αγροτικό χαρακτήρα, ενώ 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, η γεωργία απασχο-
λεί το 63% του πληθυσμού 

της περιοχής, με κύρια προ-
ϊόντα τις πατάτες, το καλα-
μπόκι, τις φράουλες και τα 
κηπευτικά. Η κτηνοτροφία 
ελευθέρας βοσκής αποτελεί 
συμπληρωματικό κλάδο απα-
σχόλησης των γεωργών και 
αφορά κυρίως βοοειδή για 
παραγωγή γάλακτος και σε 
μικρότερους αριθμούς αιγο-
πρόβατα.

Βασική δραστηριότητα που 
ασκείται στους υγρότοπους 
της περιοχής είναι η αλιεία, 
με μόνιμες ιχθυοσυλληπτι-
κές εγκαταστάσεις (διβάρια) 
στις λιμνοθάλασσες Άραξος 
(Πάπα), Πρόκοπος και Κοτύ-
χι, τις οποίες εκμεταλλεύονται 
τοπικοί συνεταιρισμοί. Κυρι-
ότερα αλιευόμενα και εμπο-
ρεύσιμα είδη είναι οι κέφαλοι, 
τα λαβράκια, τα χέλια και οι 
τσιπούρες. Η μεγάλη παραγω-
γή της λιμνοθάλασσας Άρα-
ξος την κατέστησε προμη-
θευτή του Βατικανού από τον 
4ο μέχρι τον 10ο αιώνα μ.Χ., 
εξ’ου και η ονομασία «Λιμνο-
θάλασσα Πάπα». Στη σύγχρο-
νη εποχή, το Κοτύχι αποτε-
λεί σημαντικό προμηθευτή 
της Ιταλίας σε χέλια ενώ και 
ο τουρισμός αποτελεί εξελισ-
σόμενο τομέα απασχόλησης 
στην ευρύτερη περιοχή.

Απειλές 
Η προστατευόμενη περι-

οχή αντιμετωπίζει έντονα 
προβλήματα υποβάθμισης 
των φυσικών της χαρακτη-
ριστικών εξαιτίας ανθρωπο-

γενών δραστηριοτήτων που 
διενεργούνται ανεξέλεγκτα, 
όπως η ρίψη απορριμμάτων 
και τοξικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στις καλ-
λιέργειες, η κίνηση οχημά-
των, το παράνομο κυνήγι, 
οι καταπατήσεις, η λαθροϋ-
λοτομία, η υπερβόσκηση, η 
χωρίς σχεδιασμό τουριστική 
ανάπτυξη. Συνέπειες είναι η 
διακοπή της συνέχειας του 
οικοσυστήματος μέσα και από 
την καταπάτηση των ειδών 
που συνθέτουν τη βλάστηση 
της περιοχής, μερικά από τα 
οποία είναι ενδημικά, η υπο-
χώρηση σε ορισμένες θέσεις 
των αμμόλοφων που δρουν 
προστατευτικά για το δάσος. 
Σημειώνεται ότι η αμμώδης 
ακτή σε όλο το μήκος της προ-
στατευόμενης περιοχής (περί-
που 20 χλμ.) αποτελεί σημα-
ντική περιοχή ωοτοκίας για 
τη θαλάσσια χελώνα Caretta 
caretta, αλλά και από τις πιο 
καλά ανεπτυγμένες ζώνες 
αμμολόφων στη χώρα.

Στις αρχές Απριλίου του 
2019 εκδηλώθηκε πυρκαγιά 
σε τμήμα του Εθνικού Πάρ-
κου, και συγκεκριμένα στην 
περιοχή Κουνουπέλι. Η πυρ-
καγιά έκαψε κατ’ εκτίμηση 
πάνω από 1.500 στρέμμα-
τα χαλεπίου πεύκης (Pinus 
halepensis). Ο κίνδυνος της 
πυρκαγιάς συνιστά τη μεγα-
λύτερη απειλή για το δάσος, 
καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο το οδηγεί άμεσα σε πλήρη 
ή μερική εξαφάνιση. 

Όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο, που επισφραγίζει την 
αξία της περιοχής, αποτελεί 
Υγρότοπο Διεθνούς Σημασίας 
από το 1975, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Ramsar (1971), έχει 
ενταχθεί στο δίκτυο «Φύση 
2000»,  το 2009 χαρακτηρί-
στηκε Εθνικό Πάρκο και ένα 
τμήμα της αποτελεί Κατα-
φύγιο Άγριας Ζωής. Λόγω 
της εξαιρετικής της σημασί-
ας αποτελεί μια από τις 29 
προστατευόμενες περιοχές 
της Ελλάδας, για τις οποίες 
έχει συσταθεί Φορέας Δια-
χείρισης με το Νόμο το 2002, 
ενώ υποστηρίζεται οικονομι-
κά από το Πράσινο Ταμείο.  

Περισσότερες πληροφορίες: 
https://strofylianationalpark.
gr, peloponnisosearch.com

Περιβαλλοντικό μνημείο το δάσος της Στροφυλιάς 
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Tο ΠΑΚΟΕ, εδώ και 
τριάντα χρόνια που 
έχει ασχοληθεί έντο-

να με το ανησυχητικό αυτό 
πρόβλημα για τη δημόσια 
υγεία, έχοντας τα τελευ-
ταία πέντε πραγματοποι-
ήσει μετρήσεις σε περίπου 
150 κεραίες – καμουφλα-
ρισμένες (σε καμινάδες, 
γλάστρες, κ.ά. διακοσμή-
σεις) και μη – έχει κατα-
λήξει στο ίδιο συμπέρασμα 
με πριν από είκοσι χρό-
νια, όταν πρότεινε στην 
πολιτεία και στην ΕΕΤΤ – 
η οποία σημειωτέον χρη-
ματοδοτείται σε ένα μεγά-
λο ποσοστό από τις ίδιες 
τις εταιρείες κινητής τηλε-
φωνίας – «τη δημιουργία 
ενός κεντρικού κεραιοσυ-
στήματος  με συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές για να 
αντικαταστήσει τις προα-
ναφερόμενες διάσπαρτες 
και σε μεγάλο ποσοστό 
μη αδειοδοτημένες 1.800 
κεραίες κινητής τηλεφωνί-
ας». Πρόσφατα, μία αγωνι-
ώδης επιστολή την οποία 
παραθέτουμε αποδεικνύει 
την ανεξέλεγκτη, αυθαί-
ρετη αλλά κερδοφόρα για 

τις εταιρείες τοποθέτηση 
κεραιών. Δεν είναι δυνατόν 
δίπλα σε σχολεία (νηπια-
γωγεία, δημοτικά, γυμνά-
σια, λύκεια) και νοσοκομεία 
να τοποθετούνται τέτοιες 
κεραίες, οι οποίες αφενός 
υποβαθμίζουν την ποιότη-
τα ζωής των πολιτών και 
αφετέρου δημιουργούν ένα 

έντονο μαγνητικό πεδίο 
που επηρεάζει τη διαβί-
ωσή τους.

Με αφορμή την αγωνιώ-
δη επιστολή του κ. Δημήτρη 
Μαστρογιάννη, εμείς ξανα-
φέρνουμε το θέμα της εγκα-
τάστασης ενός κεντρικού και 
σωστά δομημένου κεραιοσυ-
στήματος για όλες τις εταιρεί-

ες. Παραθέτουμε παρακάτω 
ολόκληρη την επιστολή του.

«Ήθελα να ζητήσω τη συμ-
βουλή σας σχετικά με την 
ύπαρξη κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας σε πολύ κοντινές απο-
στάσεις από την οικία μου. 
Σε απόσταση 82m υπάρχει 
εμφανής κεραία της Cosmote, 
η ύπαρξη της οποίας είναι 

γνωστή στην περιοχή.  
Πρόσφατα, όμως, συνει-

δητοποίησα ότι υπάρχουν 
άλλες δύο κεραίες καμουφλα-
ρισμένες ως θερμοσίφωνες 
στη γύρω περιοχή, μία της 
Wind και μία της Vodafone 
σε αποστάσεις 56m και 30m 
αντίστοιχα. Και οι τρεις κεραί-
ες είναι αδειοδοτημένες από 
την ΕΕΤΤ.

Παρά το γεγονός ότι οι 
κεραίες είναι αδειοδοτημέ-
νες, η ύπαρξη τριών κεραι-
ών σε τόσο μικρή απόσταση 
από τα γύρω σπίτια μου προ-
καλεί ανησυχία για τις όποιες 
επιπτώσεις μπορεί να έχουν 
σε εμάς που κατοικούμε στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Για 
τον λόγο αυτό, θα ήθελα να 
σας απευθύνω το ερώτημα αν 
και κατά πόσο είναι νόμιμο 
να υπάρχουν σε τόσο κοντι-
νές αποστάσεις τόσες κεραί-
ες και ποιος είναι ο τρόπος 
για να κινηθεί κάποιος νομι-
κά για την απομάκρυνσή τους 
(ή τουλάχιστον κάποιων από 
αυτών). Να επισημάνω ότι 
ειδικά η κεραία της Vodafone 
βρίσκεται σε αποστάσεις:
• 275m από το 1ο Δημοτικό 
Υμηττού

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πριν από δύο χρό-
νια έκρουσε τον κώδωνα του κιν-
δύνου για την εφαρμογή του 5G, 
που μετά από μελέτες ινστιτού-
των και επιστημόνων, διαπιστώ-
θηκε επιβλαβής για τη δημόσια 
υγεία. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. απευθύνε-
ται σε όλους όσους ασχολούνται 
με αυτή, δηλώνει την αγωνία του 
και προτρέπει να ελεγχθεί επιστα-
μένα το παράδειγμα στην Καλα-
μάτα και τη Θεσσαλονίκη.

Τα σχέδια του πιλοτικού έργου (βλ. 
Πάτρα, Τρίκαλα, Αθήνα κλπ) για την 
παροχή ασύρματου internet υψηλής 
ταχύτητας 5G, στις Βρυξέλλες είχαν 
σταματήσει το προηγούμενο διάστη-
μα, σύμφωνα με δημοσίευμα του 
brusselstimes.com.

Τον Ιούλιο, η τοπική κυβέρνηση 
προχώρησε σε συμφωνία με τρεις 
φορείς τηλεπικοινωνιών για να χαλα-
ρώσει τα αυστηρά πρότυπα ακτινοβο-

λίας στις Βρυξέλλες, ενώ ήταν αδύνα-
το να εκτιμηθεί η ακτινοβολία από 
τις κεραίες που απαιτούνται για την 
υπηρεσία 5G. Ένα πιλοτικό έργο δεν 
φάνηκε, ωστόσο, εφικτό με τα τρέ-
χοντα πρότυπα ακτινοβολίας, με την 
υπουργό Περιβάλλοντος να σημειώνει 

ότι δεν σκοπεύει να κάνει εξαίρεση.
«Δεν μπορώ να καλωσορίσω αυτή 

την τεχνολογία αν τα πρότυπα ακτινο-
βολίας, τα οποία πρέπει να προστατεύ-
ουν τον πολίτη, δεν γίνονται σεβαστά, 
5G ή όχι», δήλωσε στο μέσο Bruzz η 
υπουργός περιβάλλοντος Βρυξελλών 

Céline Fremault (CDH). «Ο λαός των 
Βρυξελλών δεν είναι ινδικά χοιρί-
δια των οποίων την υγεία μπορώ να 
πουλήσω με κέρδος. Δεν μπορούμε 
να αφήσουμε τίποτα για το οποίο να 
υπάρχουν αμφιβολίες», πρόσθεσε.

Η περιοχή των Βρυξελλών έχει ιδι-
αίτερα αυστηρά πρότυπα ακτινοβολίας 
για εφαρμογές τηλεπικοινωνιών. Το 
επίπεδο των 6 βολτ ανά μέτρο μετα-
φέρεται ότι έχει ήδη προκαλέσει προ-
βλήματα στο παρελθόν αναφορικά με 
την παροχή γρήγορου κινητού διαδι-
κτύου μέσω 4G στην πρωτεύουσα. Το 
προηγούμενο διάστημα δεν είχε κατα-
στεί εφικτή συμφωνία σχετικά με τον 
πλειστηριασμό των αδειών 5G, με τον 
τρόπο καθορισμού της διανομής των 
εσόδων να μην έχει επιλυθεί.

«Εναπόκειται στην επόμενη κυβέρ-
νηση να χειριστεί την πρόταση», ανέ-
φερε σχετικά ο υπουργός τηλεπικοινω-
νιών Philippe De Backer (Open VLD)

Τρομακτικές οι ακτινοβολιές που εκμπέμπει το 5G

Κίνδυνος-θάνατος  
οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
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Επιτέλους, μετά από πάρα 
πολλά χρόνια … είκοσι περί-
που, που δύο πλοία εγκα-

ταλελειμμένα είχαν απομακρυνθεί 
από τον κόλπο της Ελευσίνας. Το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επικροτεί τέτοιες προ-
σπάθειες, οι οποίες πρέπει να 
επεκταθούν και στην Κυνοσού-
ρα της Σαλαμίνας, με τον πληθυ-
σμό των 50.000 κατοίκων όπου 
η κατάσταση είναι απαράδεκτη 
με τα δώδεκα εγκαταλελειμμένα 
πλοία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, 
η οποία όμως πρέπει να συνεχι-
στεί μιας και γιορτάσαμε πρόσφα-
τα τη ναυμαχία της Σαλαμίνας … 
με τυμπανοκρουσίες.

Τρία ναυάγια αναμένεται να απο-
μακρυνθούν από τον κόλπο της Ελευ-
σίνας, στον οποίο εδώ και χρόνια βρί-
σκονται περίπου 25 ναυάγια και 17 
επιβλαβή πλοία, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της efsyn.gr, με το βλέμμα στον 
τίτλο της πόλης ως Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης για το 2021.

Πρόκειται για το ντιζελοκίνητο φορ-
τηγό «Άννα», το αμμοληπτικό φορτηγό 
«Ελέφαντας» και το φορτηγό «Δρέπα-
νο» που το επόμενο χρονικό διάστη-
μα θα ανελκυστούν από την Ελευσί-
να, καθώς υπογράφτηκε στα γραφεία 
του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας 
(ΟΛΕ) η σχετική σύμβαση ανάθεσης, 
αφού προηγήθηκε ανοιχτός δημόσι-
ος διαγωνισμός.

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου 
υπέγραψαν εκ μέρους του ΟΛΕ ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος Χαρά-
λαμπος Γαργαρέτας και εκ μέρους της 
αναδόχου εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο 
Καταδύσεων ΕΠΕ» ο διαχειριστής 
Κωνσταντίνος Νιζάμης.

Ο Χαράλαμπος Γαργαρέτας έκανε 
λόγο για «ιστορική σημασία αυτής της 
σύμβασης», πρόσθεσε ότι ο μοναδικός 
μέτοχος του ΟΛΕ, το ΤΑΙΠΕΔ υποστη-
ρίζει την προσπάθεια και ενημέρωσε 
ότι πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν 
και άλλες διακηρύξεις – συμβάσεις 
που αφορούν την ανέλκυση και απο-

μάκρυνση παρόμοιων πλοίων.
Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εται-

ρείας Κωνσταντίνος Νιζάμης αναφέρ-
θηκε σε άμεση έναρξη των εργασιών, 
ενώ σημειώνεται ότι η διαδικασία 
απομάκρυνσης των εγκαταλελειμ-
μένων πλοίων από τα λιμάνια της 
χώρας, είτε αυτά έχουν χαρακτηρι-
στεί «επικίνδυνα και επιβλαβή» είτε 
«ναυάγια», είναι περίπλοκη και χρο-
νοβόρα, με γραφειοκρατικές και νομι-
κές διαστάσεις. Τα πλοία εγκαταλείπο-
νται στα λιμάνια από ιδιοκτήτες που 
δεν έχουν πλέον να ωφεληθούν από 
αυτά και οι περισσότεροι εμφανίζο-
νται να έχουν χρέη.

Το πλοίο «Ελέφαντας», κατασκευής 
1969, είχε εγκαταλειφθεί στον κόλπο 
της Ελευσίνας περίπου το 2012, ανα-
τολικά της προβλήτας της Χαλυβουρ-
γικής. Ωστόσο, το 2017 πήρε νερά και 
επικάθισε στον πυθμένα της θάλασ-
σας, προκαλώντας μικρή θαλάσσια 
ρύπανση και από τότε χαρακτηρίστη-
κε «ναυάγιο».

Tα ψάρια 
πεθαίνουν 
από… 
ασφυξία

Είναι απαράδεκτο το γεγο-
νός ότι μία λίμνη στην οποία 
εκτός από τα ανεξέλεγκτα 
απόβλητα χοιροστασίων και 
ποιμνιοστασίων, δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ο απαι-
τούμενος καθαρισμός ώστε 
η παροχέτευση νερών στη 
λίμνη να γίνεται απρόσκο-
πτα, ούτως ώστε το ύψος 
της να παραμένει σταθερό. 
Εκτός από τη δηλητηρίαση, 
στην οποία είναι πιθανόν να 
οφείλεται ο ομαδικός θάνα-
τος των ψαριών, υπάρχει και 
το ενδεχόμενο η ελλειπής 
οξυγόνωση του νερού εξαι-
τίας της χαμηλής του στάθ-
μης, να επέφερε τον θάνα-
το των ψαριών.

Ανησυχία προκαλούν οι εικό-
νες με τα χιλιάδες νεκρά ψάρια, 
κυρίως μεγάλα γριβάδια και 
πεταλούδες, που εκβράστηκαν 
τις τελευταίες μέρες, γύρω από 
τη λίμνη Κορώνεια όπου η στάθ-
μη του νερού έχει κατέβει δρα-
ματικά, φθάνοντας στα μεγάλα 
βάθη μόλις στα 60 με 80 εκα-
τοστά, όταν προ πενταετίας το 
βάθος ήταν περίπου τρία μέτρα. 

Η ανομβρία φαίνεται να εξη-
γεί το φαινόμενο, μπορεί όμως 
να οφείλεται και στη μη συντή-
ρηση των έργων που συμβά-
λουν στη διοχέτευση νερού στην 
Κορώνεια. Συγκεκριμένα, λόγω 
της έλλειψης συντήρησης, φερτά 
υλικά και καλάμια έφραξαν το 
κανάλι που έχει δημιουργηθεί 
για την εκτροπή δύο χειμάρρων 
αλλά και των θυροφραγμάτων, 
που ανοίγουν κατά περίπτωση, 
για να διοχετεύουν με νερό την 
Κορώνεια. Σημειώνεται ότι δεν 
έχει οριστεί διαχειριστής ώστε 
να διεκδικήσει κονδύλια για να 
γίνουν οι απαιτούμενες εργασί-
ες, την ώρα που παραμένει σε 
αναστολή ένα πρόστιμο ύψους 
30 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν 
σε βάρος του ελληνικού Δημο-
σίου. Οι ευθύνες για το οικολο-
γικό έγκλημα που έχει συντελε-
στεί στην Κορώνεια θεωρούνται 
διαχρονικές, ενώ ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Κωστής Χατζη-
δάκης, επισκέφθηκε πρόσφατα 
τη λίμνη.

Ελευσίνια… μυστήρια
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. με τις μετρήσεις 
του στο Μάτι έχει προσδιορί-
σει την επικινδυνότητα της 

περιοχής, όχι μόνο με τον αμίαντο 
που είναι διάσπαρτος, αλλά και 
τα υπόλοιπα πλαστικά και βαρέα 
μέταλλα (Ni, Fe, Co, Cu, Al, κ.ά). 
Ευχόμαστε η νέα εταιρεία που θα 
διαχειριστεί το έργο να είναι απο-
τελεσματική, να αρχίσει επιτέλους 
ο εφιάλτης των κατοίκων να εξαλεί-
φεται και να γυρίσουν στην κανο-
νικότητά τους.

Ζώνες παραθεριστικής αλλά και μόνι-
μης κατοικίας, προστασία της ακτής και 
του ρέματος Παπά, ελεύθερους χώρους 
και θύλακες με αγροτική γη περιλαμβά-
νει το σχέδιο ανάπλασης της πυρόπλη-
κτης Ανατολικής Αττικής, από το Μάτι 
έως το Κόκκινο Λιμανάκι, που θεσμο-
θέτησε το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και θα υλοποιηθεί με διαδικασίες fast 
track, σύμφωνα με το νόμο 4447/2016.

Η απόφαση καλύπτει έκταση 7.900 
στρεμμάτων, που οριοθετείται στα ανα-
τολικά από την ακτογραμμή, στα νότια 
από τον οδικό άξονα Π. Μελά – Δημο-
κρατίας – Φλέμινγκ – Κ. Παλαμά, στα 
δυτικά από τη λεωφόρο Μαραθώνος 
έως τα όρια του οικισμού στο Νέο Βου-
τζά, ενώ στα βόρεια από τις οδούς Μιλ-

τιάδου – Αεροπορίας – Ευκαλύπτων – 
Καποδιστρίου – Ποσειδώνος.

Δηλώσεις του βουλευτή Ανατολικής 
Αττικής, Πάνου Σκουρολιάκου για την 
εταιρεία «Μάτι Ξανά»

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της Διαρκούς Επιτροπής Παρα-
γωγής και Εμπορίου με θέμα: «Κύρω-
ση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π «Λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων 
κινδύνων και αναγκών στις περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.» (Α’ 
127), σχετικά με τη σύσταση της εται-
ρείας «Μάτι Ξανά» και το καταστατικό 
της λειτουργίας της, ο βουλευτής Ανα-
τολικής Αττικής και τομεάρχης Πολιτι-
σμού του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρολιά-
κος, έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα:

– Γιατί το «Μάτι Ξανά» εξαιρείται 
της φορολογίας (πλην ΦΠΑ) ενώ τα 
αντίστοιχα ιδρύματα κοινωφελούς σκο-
πού εμπίπτουν κανονικά στις φορολο-
γικές διατάξεις;

– Γιατί χρησιμοποιεί χρήματα από 
τον ειδικό λογαριασμό και δεν ακολου-
θεί τον κώδικα δημοσίων συμβάσεων;

– Γιατί δεν διευκρινίζεται το πώς θα 
γίνουν οι συμβάσεις και η αναφερόμε-
νη επέκτασή τους;

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
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Είναι γνωστό πως 
είναι απαραίτη-
το να φυτεύονται 

δέντρα για την παραγω-
γή καρπών, προς βρώση, 
αλλά και δασών προς τη 
διατήρηση του περιβάλλο-
ντος σε καλή ατμοσφαιρική 
κατάσταση (οξυγόνωσης), 
όπως και αρμονική ρυμο-
τομική ισορρόπηση των 
δήμων, πόλεων, κατοικη-
μένων περιοχών. 

Για τα δέντρα που προο-
ρίζονται για αυτές τις χρή-
σεις πρέπει να φροντίζουμε 
τα δενδρύλλια τους, βλαστούς 
φύτευσης ή τα φυντάνια 
τους αλλιώς, να βρίσκονται 
σε κατάσταση οπλισμού των 
ριζών τους, ώστε να προστα-
τεύονται από την ξήρανση 
που προκαλεί η απορρόφη-
ση ιζημάτων χώματος αργί-
λου λάσπης που φράζει τις 
αρτηρίες εισροής του ύδα-
τος με τη συνέπεια της απο-
σβολωτικής απολίθωσης βλα-
στοειδών αδένων, και κατά 
συνεπεία κάποια από αυτά 
τα ξηραίνει, ή και προκα-
λώντας τον μαρασμό από 
την έλλειψη οξυγόνου λόγω 
δημιουργίας εμφραγματικής 
χώματος φωλιάς αλλά και το 
κάψιμο από πάγο ψύχους, 
συνεπεία της αλλοίωσης της 
δομής του βιοσωλήνα των 
αδένων τριχοειδούς μορφής 
των εσωτερικών των κλώνων 
τους. (Ζάχαρο των δέντρων) 
όταν χρόνιος απορροφού-
νται ιζηματογενούς χαρακτή-
ρος αλλοιώσεως της βιοδο-
μής τους σωματίδια. Μόνον 
όταν εκ σπόρου προκύπτει η 
φύτευσή τους, τότε ο βιοκώδι-
κάς τους προσαρμόζεται εφό-
σον βλαστήσει στις συνθήκες 
του εδάφους που φυτρώνει 
εξ’ αρχής). Αίτιο, λοιπόν, δεν 
είναι η πυκνότητα της από-
στασης των αρμών προσχώ-
σεως των δενδρυλλίων. 

Για αυτούς τους λόγους, 
δημιουργούμε γύρω από τις 
ρίζες τους, κλωβούς, δύο στο 
πλήθος, έναν πρώτο με στρώ-
μα διαχωριστικό φίλτρου π.χ. 
από βότσαλα, και έναν δεύ-
τερο από καθαρό κοκκινόχω-

μα, λίπασμα φυσικό κοπριάς 
αλλά και απασβέστων μείγμα.

Παράλληλα με το ύψος του 
κορμού του δενδρυλλίου και 
παραπλεύρως κάθετα στο κοί-
λο του πρώτου πυρίνος κλω-
βού των βοτσάλων, τοποθε-
τούμε διαμήκη σωλήνα από 
φυσοκάλαμο αναπνευστήρα, 
μεταξύ των στρωμάτων αυτών 
δύο κλωβό τοποθετούμε δια-
χωριστικό περίβλημα - διά-
φραγμα αλλά και ένα μεταξύ 
του εξωτερικού του δεύτερου 
κλωβού και του εδάφους του 
λάκκου που διανοίξαμε, στου 
οποίου το κάτω μέρος προ-
σαρμόζουμε σειρά από λιθο-
ειδή διαχωριστικά (κεραμικά 
πήλινα, πέτρα) με στόχο την 
καλύτερη έδραση, την προ-
στασία από τις τυχούσες βίαι-
ες εκροές υδάτων ή την υπο-
χώρηση του εδάφους ή την 

υπέρβαση επικινδύνων τρω-
κτικών, ερπετών, ή σκουλη-
κιών όπως και εντόμων που 
μπορεί να σαρακοφάγουν ή 
ό,τι άλλο κακό κάνουν στους 
χόνδρους αλλά και κλώνους 
των ριζών αυτών.

Η προστασία αυτού του 
είδους προφυλάσσει τα δέντρα 
από την ημιτονοειδή ανά-
πτυξη, καταστρατηγεί την 
τοξικότητα των ινών τους 
αλλά επίσης και αποκλείει 
την καταστροφή τους σε όλη 
την διάρκεια της ζωής τους.

Άλλη μία αξίωση είναι 
πως με την πλάγια σωλήνα 
- φυσοκάλαμο μπορούμε να 
έχουμε αποτελεσματικό πότι-
σμα με πολύ μικρότερη ποσό-
τητα ύδατος, κατά τη διάρ-
κεια της αρχικής ανάπτυξής 
τους, σχεδόν στο μισό λίτρο 
για κάθε ρίζα ανά πότισμα, 

χωρίς περιμέτρους ισάλου, 
λάκκους στο κάτω μέρος του 
δένδρου (του ποτίσματος), 
αλλά και με δυνατότητα προ-
σαρμογής σειράς σωλήνας για 
την αυτοματοποίηση αλλά 
και ασφαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. Η οικονομία δε 
που αναπτύσσεται γύρω από 
το είδος αυτό απασχόλησης 
της κατεργασίας προετοιμα-
σίας (με τον παραπάνω τρό-
πο), τους είναι εποικοδομη-
τική για την ασφαλή φύλαξη 
των προϊόντων τους σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του 
είδους, υπό εκμετάλλευση είτε 
δημοσίου φορέα είτε κρατι-
κού οργανισμού είτε ιδιώτη.

Κάτι συμβολικό: Η δενδρο-
φύτευση δεν είναι λαχανόκη-
πος βασιλικών αλλά δρυμός 
της δημοκρατίας.

Εάν η επιστήμη μπο-

ρεί να σώσει την δενδρο-
κομεία, τότε η οικολογία θα 
έχει Μέλλον διάσωσης όχι 
μόνο της φύσης, αλλά και 
όλων των όρων των σχετικών 
οικονομιών και παραγώγων 
τους: αγροτικής δασοπονίας, 
κηπουρικής, δασοπροστασί-
ας, υλοτομίας κ.ο.κ, που τόσο 
ανάγκη έχει η γη όλη, μα και 
η χώρα που ζούμε, μέσα σε 
αυτή Ευρωπαίοι αλλά και 
γηγενείς Έλληνες μαζί. 

Το θέμα έχει τρομερές δια-
στάσεις δραστηριοποίησης 
αλλά και συνεργασίας, μέσα 
στον κόσμο μας από όλες τις 
μεριές του ζητήματος. 

Οι  οικολόγοι  και  το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μπορούν να το 
κινήσουν για πολλά βήματα 
μπροστά και για πάντα, δίνο-
ντας τις λύσεις.

Ιωάννης Μπελιάς

Δομή υπερκατασκευής προστασίας ριζών 
βλαστών προς δενδροφύτευση 
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Ο Γ’ παγκόσμιος πόλεμος  
για το νερό και την ενέργεια

Δυστυχώς, στην 50στή θέση στην 
αξιολόγηση του ΟΗΕ για τους 17 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, βρί-
σκεται η χώρα μας. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
από το 2008 είχε προτείνει συγκε-
κριμένες δράσεις για τους στόχους 
αυτούς, αλλά οι προτάσεις μουχλιά-
ζουν σε κάποια συρτάρια. Οι προ-
τάσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στόχευαν στο 
να είναι επίκαιρες σε τρία σημεία:

1) στην απεξάρτηση της ενέρ-
γειας από τον λιγνίτη

2) στην οργανωμένη ελεγχόμε-
νη διαχείριση των νερών

3) στη σωστή και αποτελεσμα-
τική διαχείριση των σκουπιδιών

Όλα αυτά, όμως, έπεσαν στο 
κενό επειδή κανένας στόχος δεν 
έφτασε τον μέσο όρο των δεικτών 
του ΟΗΕ. Γι’ αυτό χρειάζεται πολ-
λή δουλειά και, επίσης, άμεσα να 
επικαιροποιηθεί η μελέτη της Τρά-
πεζας της Ελλάδας.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 

της Βουλής τοποθετήθηκε ο βου-
λευτής Β’ Θεσσαλονίκης του Κινή-
ματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανι-
τίδης σχετικά με τους 17 στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και 
τα πενιχρά αποτελέσματα επίτευ-
ξής τους από την Ελλάδα, ειδικά 
στη δράση για το κλίμα.

Όπως σημείωσε ο κ. Αρβανιτίδης:
«Είμαστε 50οι στη γενική αξι-

ολόγηση σύμφωνα με την τελευ-
ταία έκθεση με τίτλο Sustainable 

Development Report 2019 που 
αφορά την πορεία επίτευξης των 
17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ από τις χώρες μέλη του 
και η οποία δημοσιεύθηκε στις 
28/06/2019.Πρέπει να εντείνουμε 
τις προσπάθειές μας και χρειάζεται 
επικαιροποίηση της, από το 2010, 
μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδας 
η οποία έκανε λόγο για κόστος 700 
δις ευρώ μέχρι το 2100 αν δεν δρά-
σουμε τώρα.»

ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Η ανυδρία και η 
έλλειψη προγραμ-
ματισμού για την 

ορθολογική διαχείριση του 
νερού στην Ελλάδα οδηγούν 
πολλές περιοχές (Άργος, 
Θεσσαλικός κάμπος, Κωπα-
ΐδα) στην αποκαλούμενη 
ερημοποίηση. Άραγε με 
αυτή την ανοργανωσιά και 
την έλλειψη πολιτικής βού-
λησης πώς οι αγρότες μας 
θα καλλιεργούν για να θρέ-
φουν τους εποίκους αυτής 
της γης; Το ΠΑΚΟΕ επανει-
λημμένα με διαδηλώσεις, 
ημερίδες και άλλες δρά-
σεις καλεί το κατεστημένο 
να οργανώσει το σύστημα 
διαχείρισης των νερών στη 
χώρα μας πριν να είναι 
πολύ αργά.

Το ένα τρίτο των εδαφών 
της Ελλάδας και εκείνων σε 
άλλες εκατό χώρες στον κόσμο 
υπόκειται σε υψηλό κίνδυνο 
ερημοποίησης, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΟΗΕ.

Οι εκτιμήσεις προσδιορί-
ζουν σε πάνω από 1,8 δισε-
κατομμύρια τους ανθρώπους 
που έως το 2025 θα έρθουν 
αντιμέτωποι με το πρόβλημα 
της παντελούς έλλειψης νερού, 
ενώ τα δύο τρίτα του πλανή-
τη θα ζουν με την αγωνία της 
εξάντλησης των αποθεμάτων. 
Η ερημοποίηση φαίνεται να 
έχει τη δυναμική να προκα-
λέσει περισσότερους θανά-
τους από κάθε άλλη φυσική 
καταστροφή, με γύρω στα 135 
εκατομμύρια ανθρώπους να 

εμφανίζονται υποχρεωμένοι 
να εγκαταλείψουν τις εστί-
ες τους.

«Η ερημοποίηση συνιστά 
τεράστια απειλή ειδικά για τη 
λεκάνη της Μεσογείου» επε-
σήμανε μιλώντας πριν λίγο 
καιρό στο Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο ο ακαδημαϊκός Χρήστος 
Ζερεφός. «Η γνώση αυτή προ-
έρχεται τόσο από τα μοντέλα 
προβλέψεων για τα επόμενα 
70 με 80 χρόνια όσο και από 
το παρελθόν» εξήγησε. Ο πρώ-
τος που περιέγραψε το φαινό-
μενο ήταν ο Αριστοτέλης στα 
«Μετεωρολογικά» του. «Εκεί 
αναρωτιέται πώς έγινε έρη-
μος η Σαχάρα. Και αναφέρε-
ται σε μια μεγάλη κλιματική 

αλλαγή για τους μηχανισμούς 
της οποίας θέτει ερωτήματα» 
θυμίζει ο ίδιος.

Αν υπάρχει μια σημαντι-
κή διαφορά με το παρελθόν 
αυτή είναι η ταχύτητα με την 
οποία εκδηλώνεται το φαινό-
μενο, στην οποία πρωτεύο-
ντα ρόλο έχει ο άνθρωπος. 
«Το χαρακτηριστικό της απο-
σταθεροποίησης του κλίματος 
που οφείλεται στον άνθρωπο 
είναι ότι αυτή εκδηλώνεται σε 
πολύ μικρή χρονική περίοδο. 
Στο παρελθόν, η αλλαγή αυτή 
ξεκινούσε και ολοκληρωνό-
ταν σε ένα διάστημα χιλιά-
δων ετών. Σήμερα ξέρουμε 
ότι υπήρξε μια παρατεταμέ-
νη περίοδος ξηρασίας στην 

εποχή του χαλκού, η οποία 
σύμφωνα με κάποιους μελε-
τητές διήρκησε τριάντα χρό-
νια και, σύμφωνα με άλλους, 
ακόμη και τριακόσια. Είναι η 
περίοδος που κατέβηκαν οι 
Δωριείς από τον Βορρά και 
κατέλαβαν το Άργος και τις 
Μυκήνες για να αλλάξει η 
ροή της ιστορίας.»

Η ανατολική Πελοπόννη-
σος που κατέλαβαν τότε οι 
Δωριείς, θεωρείται σήμερα 
ότι διατρέχει υψηλό κίνδυ-
νο. Στο κόκκινο εμφανίζεται 
να βρίσκονται ακόμη όλα τα 
νησιά του Αιγαίου, τμήματα 
της Στερεάς Ελλάδας και της 
Εύβοιας, καθώς και της Θεσ-
σαλίας, της Μακεδονίας, της 

Θράκης, όπως και η Κεντρική 
και η Νοτιοανατολική Κρήτη.

Συνεχίζοντας την αναδρο-
μή στο παρελθόν, άλλη γνωστή 
περίοδος ξηρασίας ήταν αυτή 
που ξεκίνησε περίπου το 100 
μΧ, ενώ άλλη μία σημειώθη-
κε κατά τους μεσαιωνικούς 
χρόνους. «Πιο πρόσφατα, τη 
δεκαετία του 1970, ξεκίνησε 
μια νέα περίοδος ξηρασίας 
στη Βορειοδυτική Αφρική, 
η οποία διαρκεί δυστυχώς 
μέχρι σήμερα.

Από εκείνη την περιοχή 
είχαμε τους πρώτους οικο-
λογικούς πρόσφυγες καθώς 
εξαιτίας της ξηρασίας επεκτά-
θηκε η έρημος προς τη Σαβά-
να. Ξέρουμε ότι ο υδροφόρος 
ορίζοντας στη Βόρεια Αφρική 
κατεβαίνει και ότι σε οάσεις 
όπως είναι η Φαράν, στη χερ-
σόνησο του Σινά, όπου άλλοτε 
ανέβλυζε το νερό επίγεια – κι 
εγώ θυμάμαι ως παιδί – τώρα 
είναι σε βάθος πάνω από 20 
και 30 μέτρα. Το γεγονός ότι 
αυτή η αλλαγή επισυμβαίνει 
στη διάρκεια της ζωής ενός 
ανθρώπου σημαίνει πολλά. Το 
κλίμα πάντα άλλαζε. Αλλά η 
ανθρώπινη παρέμβαση επέ-
τεινε αυτές τις αλλαγές και γι’ 
αυτό βλέπουμε αυτά τα φαι-
νόμενα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 
άνθρωπος ευθύνεται σε ποσο-
στό 30% με 35% για την αλλα-
γή του κλίματος. «Εάν δεν 
κάνουμε κάτι, σε λίγο θα ευθύ-
νεται κατά 70% και 80%» υπο-
γράμμισε ο κ. Ζερεφός.
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Όλα τα παρακάτω 
είναι καιρός να 
δρομολογηθούν, 

αλλά δυστυχώς αναρω-
τιόμαστε για την αποτε-
λεσματικότητά τους. Το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. εδώ και δύο 
χρόνια έχει πραγματοποι-
ήσει επιτόπιες έρευνες σε 
διάφορα ρέματα στην Αττι-
κή, έχει καταθέσει καταγ-
γελίες στην Περιφέρεια, 
τους αρμόδιους αντιπερι-
φερειάρχες και τον Άρειο 
Πάγο, όμως «φωνή βοώ-
ντος εν τη ερήμω». Περι-
μέναμε, λοιπόν, από τον 
κύριο Περιφερειάρχη να 
δείξει την ευαισθησία που 
θα έπρεπε και να καλέσει 
και το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μιας και 
η υπόθεση έχει γραφτεί 
στον τύπο αφενός και αφε-
τέρου έχει καταλήξει στη 
δικαιοσύνη. 

Μην ξεχνά ότι στο Κρυ-
ονέρι – Άγιο Στέφανο υπάρ-
χει μια άτυπη βιομηχανική 
ζώνη, όπου δεκάδες βιομη-
χανίες έχουν παράνομα στη-
θεί και ρίχνουν τα απόβλητά 
τους ανενόχλητα στους δρό-
μους και τα παραρέματα της 
περιοχής. 

Για ακόμη μια φορά υπεν-
θυμίζουμε στον κ. Πατούλη 
ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει κάνει 
συγκεκριμένες προτάσεις για 
τα ρέματα. Εκείνος, ωστόσο, 
μας ΑΓΝΟΗΣΕ. Δε νομίζου-
με ότι φταίνε και οι ψηφοφό-
ροι του για την υφιστάμενη 
απαράδεκτη κατάσταση στις 
προαναφερόμενες περιοχές. 
Εμείς, τέλος, θα του στείλου-
με όλα τα στοιχεία ώστε να 
προχωρήσει στη λύση της η 
ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη 
ρύπανση.

Ευρεία σύσκεψη με διευ-
θυντικά στελέχη, αντιπερι-
φερειάρχες, επιστημονικούς 
συνεργάτες και Εντεταλμέ-
νους Περιφερειακούς Συμ-
βούλους, με αντικείμενο τα 
ρέματα της Αττικής, συγκάλε-
σε ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης στις 24 Σεπτεμ-
βρίου.

Όπως μεταφέρεται, αφού 
έγινε ενημέρωση για τα προ-
βλήματα που αφορούν τον 
καθαρισμό και τη διευθέτη-
ση των ρεμάτων της Αττικής, 

αποφασίστηκαν οι μελλοντι-
κές ενέργειες.

Ο κ. Πατούλης ενημερώ-
θηκε από τους προϊσταμένους 
όλων των αρμόδιων διευθύν-
σεων τόσο για τις παρεμβά-
σεις που είναι σε εξέλιξη, όσο 
και για αυτές που χρειάζεται 
να προγραμματιστούν σχετι-
κά με εργασίες συντήρησης, 
αντιπλημμυρικής προστασί-
ας, καθαρισμού και αστυνό-
μευσης των ρεμάτων και των 

απαλλοτριωμένων χώρων.
Στη συνέχεια, συμφωνή-

θηκαν οι παρακάτω πρωτο-
βουλίες:

• Πλήρης και επικαιροποι-
ημένη χαρτογράφηση όλων 
των ρεμάτων

• Επιστολή στους Δήμους 
όλης της Αττικής με αίτημα 
την υπόδειξη και την προ-
τεραιοποίηση των επικίν-
δυνων σημείων στα ρέματα 
στα οποία απαιτούνται άμε-

σες παρεμβάσεις
• Καταγραφή των εργολα-

βιών καθαρισμού που είναι 
σε εξέλιξη

• Καταγραφή αυθαίρετων 
κτιρίων και λοιπών κατασκευ-
ών σε ρέματα

• Σύσταση εργολαβίας 
«Επικινδυνότητας και Άμε-
σης Παρέμβασης» η οποία 
θα επιλαμβάνεται προβλημά-
των όπου απαιτείται άμεση 
αντιμετώπιση

• Αύξηση των εργολαβι-
ών, όπου κρίνεται απαραί-
τητο και λειτουργία τους σε 
όλη τη διάρκεια του έτους

Επιπλέον, ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης θα 
έχει συνάντηση το επόμενο 
διάστημα με τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών 
K. Καραμανλή για να συζη-
τήσουν θέματα που σχετίζο-
νται με το ζήτημα της διευ-
θέτησης ρεμάτων.

Aπό συσκέψεις… πάμε καλά
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ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επανει-
λημμένα έχει καταγ-
γείλει την απαράδε-

κτη και ανεξέλεγκτη πολι-
τική πολλών κυβερνήσεων 
της ΕΕ – και ιδιαίτερα της 
Ελλάδας – που, δυστυχώς, 
χαϊδεύουν τα αυτιά των 
αγροτών για ψηφοθηρικούς 
λόγους. Και, συγκεκριμέ-
να, την κατάχρηση φυτο-
φαρμάκων και λιπασμάτων 
που ρυπαίνει και μολύνει 
συνεχώς τους υπόγειους 
υδροφόρους ορίζοντες, τα 
εδάφη και την ατμόσφαιρα 
και δημιουργεί τρόφιμα, 
τα οποία είναι επικίνδυνα 
για τη δημόσια υγεία, και 
ιδιαίτερα των παιδιών μας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί το φαινόμενο 
της νιτρορύπανσης σχεδόν 
στο 80% των καλλιεργήσι-
μων εδαφών στην Ελλά-
δα, με αποτέλεσμα τα νερά 
που χρησιμοποιούνται για 
πόση και τα τρόφιμα προς 
βρώση εξαιτίας των νιτρι-
κών αλάτων, να δημιουρ-
γούν καρκίνους του στομά-
χου. Επιτέλους, πρέπει να 
σταματήσει η εμπορευμα-
τοποίηση και η τάση της 
αχαλίνωτης παραγωγής, η 

οποία αντί να δημιουργεί 
υγιεινές συνθήκες διαβί-
ωσης, δυστυχώς, εξαφα-
νίζει πληθυσμούς.    

Mόλις το 1% των αγρο-
τικών επιδοτήσεων προο-
ρίζεται για το περιβάλλον

Δριμεία κριτική στις πολι-
τικές που ασκούνται για το 
περιβάλλον και την παραγω-
γή τροφίμων ασκεί η Ένω-
ση για τη χρήση φαγητού 
και τροφής (FOLY, Food and 

Land use Coalition), ένας διε-
θνής οργανισμός που συστά-
θηκε με στόχο την ενημέρω-
ση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών. Σύμφωνα με 
την τελευταία του μελέτη, την 
οποία μετέδωσε το euractiv.
com, αναφορικά με τις επιδο-
τήσεις των αγροτών, σημει-
ώνεται ότι μόλις το 1% των 
κονδυλίων, ύψους 700 δις 
δολαρίων, που χορηγούνται 
κάθε χρόνο στους παραγω-

γούς παγκοσμίως, προορίζε-
ται για το περιβάλλον.

Αναφέρεται, ακόμη, ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπα-
νών αυτών ξοδεύεται ουσια-
στικά για να καταστρέφονται 
τα δάση, να μολύνεται το περι-
βάλλον από την υπερβολική 
χρήση λιπασμάτων, την εντα-
τική εκτροφή κυρίως βοοει-
δών κ.ά., συμβάλλοντας στην 
κλιματική αλλαγή.

Η έκθεση του FOLU απο-
δίδει στην ενασχόληση με τη 
γεωργία το 50% των εκπο-
μπών μεθανίου από ανθρώ-
πινη δραστηριότητα. Αυτή 
τη στιγμή, διαπιστώνουν οι 
ερευνητές, περίπου τα 3/4 των 
ετήσιων επιδοτήσεων κατα-
βάλλονται απευθείας στους 
αγρότες και το 15% αφορά 
μέτρα για την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης και της 
έρευνας.

Παράλληλα, οι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι οι αγροτικές 
επιδοτήσεις δεν είναι απαραί-
τητες για την παραγωγή και 
κατ’ επέκταση παροχή φθη-
νών τροφίμων στους κατα-
ναλωτές, καθώς σύμφωνα 
με τους ίδιους, η ζημιά που 
προκαλείται από γεωργικές 
πρακτικές είναι μεγαλύτερη 

της αξίας των παραγόμενων 
προϊόντων.

Στην έκθεση γίνεται εκτε-
νής αναφορά και στο κρυ-
φό κόστος που έχουν για το 
περιβάλλον και την υγεία οι 
σημερνές μέθοδοι παραγω-
γής, κατανάλωσης και χρή-
σης γης, το οποίο εκτιμάται 
ότι αγγίζει τα 12 τρις δολά-
ρια τον χρόνο.

«Είναι παράλογο οι επιδο-
τήσεις να έχουν τόσο μικρή 
στόχευση σε θετικά περιβαλ-
λοντικά αποτελέσματα», ανέ-
φερε ο διευθυντής του FOLU, 
Jeremy Oppenheim. Οι ερευ-
νητές κάλεσαν σε έναν σοβα-
ρό «μετασχηματισμό», ριζική 
διόρθωση ή ακόμη και εξά-
λειψη των «στρεβλών» επι-
δοτήσεων.

Ως εναλλακτική λύση, προ-
τάθηκε οι επιδοτήσεις να επι-
κεντρωθούν σε περιβαλλοντι-
κές δράσεις μέσα από δέκα 
σημεία: την υγιεινή διατρο-
φή, τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς πρωτεϊνών, τη 
μείωση της σπατάλης τρο-
φίμων, την αξιοποίηση των 
ψηφιακών μέσων, τη χορή-
γηση ισχυρών μέσων διαβί-
ωσης στους αγρότες κ.ά.

Πηγή: www.euractiv.gr

Περιβάλλον: Ώρα μηδέν
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Κόκκινο χαλί και κλιματική αλλαγή
Το κόστος της διοργάνω-

σης του κινηματογραφι-
κού φεστιβάλ στη Βενετία 

ξεπέρασε τα 85.000.000 ευρώ. Οι 
εισπράξεις από τις αντι… κλιμα-
τικές πολυεθνικές ξεπέρασαν τα 
150 εκατομμύρια ευρώ. Το κόκκινο 
χαλί … μας μάρανε!!! Βέβαια, ορι-
σμένοι «ματσωμένοι» ευαίσθητοι 
κατά τα άλλα συμφώνησαν με τα 
μηνύματα – και ιδιαίτερα για τα 
κρουαζιερόπλοια – αλλά μετά τη 
«φιέστα» ξαναγύρισαν όλοι στην 
απόλυτη χλιδή. Αίσχος, κύριοι 
της εξουσίας. Μπροστά μας έχου-
με καταστροφές πλούτου – ιδι-
αίτερα στις χαμηλές τάξεις των 
κατοίκων του πλανήτη. Σταματή-
στε τις «φιέστες», βοηθείστε τους 
κατοίκους του πλανήτη … έμπρα-
κτα πλέον. Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλ-
λει αυτό το αλαλούμ για την κλι-
ματική αλλαγή.

Φορώντας λευκές φόρμες, περίπου 
300 διαδηλωτές κάθισαν για αρκε-
τές ώρες στο κόκκινο χαλί του φετι-
νού κινηματογραφικού Φεστιβάλ της 
Βενετίας το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 
2019 προτρέποντας σε δράση για την 
κλιματική αλλαγή.

Με πανό όπου αναγράφονταν συν-

θήματα όπως: «Το σπίτι μας καίγεται» 
και «Όχι στα κρουαζιερόπλοια», κάλε-
σαν σε υποστήριξη τους ηθοποιούς 
που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, όπου 
παρουσιάστηκαν καινούριες ταινίες 
για έντεκα ημέρες.

«Θέλουμε να αντιμετωπιστεί το 
θέμα της κλιματικής κρίσης, πιστεύ-

ουμε πως είναι πιο σημαντικό από 
ο,τιδήποτε άλλο στον κόσμο τώρα», 
δήλωσε η Κιάρα Μπουράτι, μέλος της 
επιτροπής κατά των κρουαζιερόπλοι-
ων στη Βενετία. Η πρωτοβουλία των 
διαδηλωτών, που εκφράζονται μέσα 
από τη συμμετοχή τόσο σε ιταλικές, 
όσο και σε ομάδες από άλλες χώρες, 

ήταν μέρος των πενθήμερων εκδηλώ-
σεων με θέμα «Venice Climate Camp», 
με τη Σίνα Ράιχ από τη γερμανική 
ομάδα Ende Gelande να σημειώνει: 
«Η κλιματική κρίση δεν έχει σύνο-
ρα, γιατί θα έπρεπε να σταματάμε σε 
κάποιο σύνορο και να νοιαζόμαστε 
μόνο για κάποια τοπικά προβλήματα 
που έχουμε στον τόπο μας; Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι οι αγώνες συνδέο-
νται ο ένας με τον άλλο.»

Σε συνέντευξη Τύπου για την προ-
ώθηση της ταινίας «The Burnt Orange 
Heresy», ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε ευτυ-
χής με την πρωτοβουλία επειδή «μιλά-
με για όσους θα κληρονομήσουν τον 
πλανήτη». Υπέρ τάχθηκε και ο ηθο-
ποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ σημειώ-
νοντας πως οι περιβαλλοντικοί δια-
δηλωτές πρέπει να «πολεμήσουν πιο 
σκληρά» και να λάβουν όσο «μεγαλύ-
τερη υποστήριξη μπορούν», ενώ πρό-
σθεσε πως χρειάζονται συνδρομή και 
εκείνοι που αγωνίζονται για τα δικαι-
ώματα των μεταναστών. «Όταν είστε 
στην ηλικία μου… 85 ετών και έχετε 
παιδιά και εγγόνια», είπε, δεν θα τους 
αφήσετε τίποτα, αν δεν ψηφίσετε να 
φύγουν εκείνοι που κυβερνούν σε 
Βραζιλία, Λονδίνο και Ουάσινγκτον. 
«Καταστρέφουν τον κόσμο».
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το 2017 
πραγματοποίησε 
εμπεριστατωμένη 

έρευνα για τη ρύπανση 
που προκάλεσε το δυστύ-
χημα στον Σαρωνικό από 
την απόρριψη 2.000 τόνων 
πετρελαίου σε αυτόν. Οι 
μετρήσεις που έκανε το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. από τον Ιού-
νιο του 2017 μέχρι και 
τον Μάρτιο του 2018 απο-
δεικνύουν περίτρανα τη 
ρύπανση του βυθού, η 
οποία είναι ορατή ακόμα 
και σήμερα. Συγκεκριμένα, 
δύτες που έχουν βουτήξει 
σε διάφορα σημεία (Πει-
ραϊκή, Σαλαμίνα, Παλαιό 
Φάληρο, Γλυφάδα) στον 
βυθό τους, δυστυχώς, έχουν 
διαπιστώσει ότι δεν λει-
τουργούν τα θαλάσσια οικο-
συστήματα. Η μήνυση της 
WWF μας βρίσκει σύμ-
φωνους αλλά δεν συμφω-
νούμε στο ότι αποδέχεται 
χωρίς έλεγχο τα στοιχεία 
του ΕΛΚΕΘΕ. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
ήδη άσκησε ανακοπή της 

διαδικασίας για το διαπλε-
κόμενο σύστημα των απο-
ζημιώσεων.  

Παραμένει ποινικά ατι-
μώρητο το συμβάν με το Αγία 
Ζώνη 2, ακριβώς δύο χρό-
νια μετά τη βύθισή του, που 
προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα 

στον Σαρωνικό. Συγκεκριμέ-
να, όπως καταγγέλλει το WWF 
Hellas, ακόμη δεν έχει ολο-
κληρωθεί η φάση της ανά-
κρισης ενώ για τρίτη φορά 
αντικαταστάθηκε ο αρμόδιος 
ανακριτής με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται νέες αρνητικές 

καθυστερήσεις, που επηρεά-
ζουν αρνητικά την ολοκλή-
ρωση της ανακριτικής δια-
δικασίας.

Υπενθυμίζεται σε δημοσί-
ευμα του naftemporiki.gr, ότι 
τον Σεπτέμβριο του 2017, το 
WWF Hellas υπέβαλε στην 

Εισαγγελία Πλημμελειοδι-
κών Πειραιά, που διερευνά 
τη συγκεκριμένη υπόθεση, 
μήνυση κατά παντός υπευθύ-
νου για τη θαλάσσια ρύπαν-
ση που προκλήθηκε. Η περι-
βαλλοντική οργάνωση δήλωσε 
παράσταση πολιτικής αγω-
γής με σκοπό την υποστήριξη 
της κατηγορίας και την απο-
κατάσταση της οικολογικής 
ζημιάς. Η οργάνωση θεωρεί 
πως, παρά το γεγονός ότι η 
ρύπανση που προκάλεσε το 
δεξαμενόπλοιο αντιμετωπί-
στηκε με επιτυχία, σύμφω-
να με τα στοιχεία του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών, υπάρχει κίνδυνος 
για παρόμοιες ή μεγαλύτερες 
πετρελαιοκηλίδες στις ελλη-
νικές θάλασσες καθώς προ-
χωρούν τα σχέδια για εξο-
ρύξεις υδρογονανθράκων σε 
έκταση που καλύπτει σχεδόν 
60.000 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι άμεσες επιπτώσεις 
σε περιβάλλον, οικονομία και 
κοινωνία.

Συνεχίζεται η ρύπανση από το  
Αγία Ζώνη ΙΙ στον Σαρωνικό και…  

ακόμα οι ένοχοι παραμένουν ατιμώρητοι



#110 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201956 / ΟΙΚΟ... ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε απόσταση δύο 
ωρών από την Αθή-
να, στην ορεινή Αχα-

ΐα, πολύ κοντά στις παραλί-
ες του Κορινθιακού και τις 
χιονοδρομικές πίστες των 
Καλαβρύτων, βρίσκεται το 
Αγρόκτημα Φωκαέων (γνω-
στό και ως Cherryland). 
Στον οικισμό Κερνίτσα, σε 
έκταση 35 στρεμμάτων με 
πλατάνια, βελανιδιές, τρε-
χούμενα νερά και οπωρο-
φόρα δέντρα με κεράσια, 
μούρα, αχλάδια, βύσσινα, 
σύκα, κορόμηλα και καρύ-
δια, το κτήμα είναι ιδανικός 
προορισμός για εκδρομές. 

Mε κυρίαρχα στοιχεία την 
πέτρα και το ξύλο, η καθημε-
ρινότητα του αγροκτήματος 
περιλαμβάνει άρμεγμα στις 
κατσίκες και τα πρόβατα, βούρ-
τσισμα στα γαϊδουράκια, μάζε-
μα των αυγών από το κοτέ-
τσι, πήξιμο του γάλακτος για 
να φτιαχτεί τυρί και γιαούρτι, 
σκαλίσματα, φυτέματα, ποτί-
σματα στα περιβόλια. Φιλοξε-
νεί, ακόμη, τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων πολλών ή λίγων 
ατόμων, κατόπιν συνεννόησης 
για πάρτυ, γάμους, βαφτίσια, 
εκθέσεις, σεμινάρια όπως πχ 
yoga, μαγειρικής, καλλιτεχνι-
κά εργαστήρια κ.ά. Ο χώρος 
έχει τη δυνατότητα να προ-

σφέρει διαμονή σε περίπου 
είκοσι άτομα στους ξενώνες. 
Σερβίρεται πρωινό με αυγά 
ημέρας, σπιτικές μαρμελάδες, 
ζεστό ζυμωτό ψωμί, κατσικί-
σιο γάλα. Εδώδιμα μυρωδικά, 
γεύματα για χορτοφάγους, 
χωριάτικες πίτες, γλυκά του 
κουταλιού, ντόπιες ποικιλί-
ες κρασιού συμπληρώνουν 
τη γευστική εικόνα.

Το μονοπάτι του Λαδο-
πόταμου, σε μικρή απόστα-
ση από το κτήμα, μπορεί να 
ακολουθηθεί για ανάβαση 
ανάμεσα σε βάθρες, καταρ-
ράκτες και ξέφωτα για πικ-
νικ. Με τη συνοδεία έμπει-

ρων οδηγών σε συνεργασία 
με το Artemis Horse Riding το 
άλογο προσφέρεται για βόλτα 
στα έλατα στα ημιορεινά, ενώ 
για εξορμήσεις με το αυτο-
κίνητο ξεχωρίζουν τα Καλά-
βρυτα, χτισμένα σε υψόμετρο 
756 μέτρων από τη θάλασσα 
στη σκιά του Χελμού, με τις 
πηγές που έτρεχαν μέσα και 
έξω από την πόλη να τους 
έχουν χαρίσει το όνομά τους 
που πρωτοεμφανίστηκε με τη 
Φραγκοκρατία. 

Περισσότερες πληροφορί-
ες για το χιονοδρομικό κέντρο 
μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 
www.kalavrita-ski.gr. 

Σημείο αναφοράς αποτε-
λεί και το Εθνικό Πάρκο Χελ-
μού-Βουραϊκού και Παγκό-
σμιο Γεωπάρκο UNESCO. Το 
Σπήλαιο των Λιμνών με τις 
δεκατρείς κλιμακωτές υπόγει-
ες λίμνες, οι πηγές του Αροά-
νιου ποταμού στο Πλανητέ-
ρο, το φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού με τον οδοντωτό 
σιδηρόδρομο Διακοφτού – 
Καλαβρύτων, οι ορεινές λίμνες 
Τσιβλού και Δόξα, τα μυθικά 
ύδατα της Στύγας, οι εγκατα-
στάσεις του Περιβαλλοντικού 
Κέντρου Κλειτορίας-Ακράτας, 
το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος 
προσκαλούν σε εξερεύνηση.

Στην περιοχή υπάρχει 
και το σύγχρονο οινοποι-
είο μικρής δυναμικότητας 
Τετράμυθος.  Σε μια περιο-
χή για την οποία ο Παυσανί-
ας είχε σημειώσει ότι ευνοεί 
την αμπελοκαλλιέργεια, ακο-
λουθούνται επί σειρά ετών οι 
αρχές της βιολογικής γεωργί-
ας και οι χαμηλές στρεμμα-
τικές αποδόσεις. 

Το κτήριο του οινοποιείου, 
με την ξύλινη στέγη, την πέτρα 
και τα διάσπαρτα αγροτικά 
εργαλεία που παραπέμπουν 
στην παράδοση του παρελ-
θόντος, το υπόγειο κελάρι 
και η κάβα παλαίωσης όπου 
γίνεται η ζύμωση και παλαί-
ωση τριών από τους τύπους 
των κρασιών αποκαλύπτουν 
τα μυστικά της παρασκευής 
του οίνου. 

Στον έντονο και πολύπλο-
κο αρωματικό τόνο, την πλού-
σια και μεστή γεύση των ποι-
κιλιών Ροδίτη, Μαλαγουζιά, 
Μαύρο Καλαβρυτινό, Αγιωρ-
γίτικο, Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc και Merlot 
θεωρείται ότι συμβάλουν ανο-
ξείδωτες δεξαμενές με αυτό-
ματο έλεγχο θερμοκρασίας, τα 
πνευματικά πιεστήρια, η γαλ-
λική δρυς καθώς και η αξιο-
ποίηση της βαρύτητας για τη 
μεταφορά γλεύκους και οίνου. 

Αγρόκτημα προς μίμηση 
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επανει-
λημμένα έχει ανα-
δείξει τις παράνομες 

και επικίνδυνες δράσεις 
της ΛΑΡΚΟ, και συγκεκρι-
μένα: 1) Τα τοξικά και επι-
κίνδυνα απόβλητά της στη 
Λάρυμνα και την Εύβοια, 
έχοντας δημιουργήσει μια 
τοξικότητα στα νερά και τα 
εδάφη τους, 2) Τα υπέρο-
γκα χρέη της στην ΔΕΗ – 
ιδού τα αποτελέσματα, 3) 
την οικονομική της κατα-
στροφή – είναι η μοναδική 
βιομηχανική μονάδα στην 
Ευρώπη που παράγει το 
χρηματιστηριακό προϊόν 
νικέλιο, 4) την απρογραμ-
μάτιστη απαρχαιωμένη 
μονάδα της στη Λάρυμνα 
που εξαιτίας της πεθαί-
νουν μικρά παιδιά, και 
τώρα – κράτος εν κράτει 
– καταστρέφει με το έτσι 
θέλω ολόκληρο πευκοδά-
σος. ΕΛΕΟΣ.

Καθαρό πευκοδάσος 300 
περίπου στρεμμάτων κατα-
στρέφει η ΛΑΡΚΟ, δίπλα ακρι-
βώς από τα καμμένα της μεγά-
λης φωτιάς του καλοκαιριού 
στην Εύβοια, όπως μετέδωσε 
το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Οι κάτοικοι από το χωριό 
Σταυρός του Δήμου Διρφύ-
ων Μεσσαπίων έβλεπαν τις 
τελευταίες ημέρες δασεργά-
τες και άλλα μηχανήματα σ’ 
ένα από τα ελάχιστα πευκο-
δάση που απέμειναν από τη 

φωτιά, πέρυσι και φέτος τον 
Αύγουστο. Αρχικά είχαν την 
πληροφορία από το δασαρ-
χείο Χαλκίδας ότι πρόκειται 
για νόμιμο καθαρισμό που 
κάνει ο Συνεταιρισμός του 
Μύστρου.

Σε ρεπορτάζ του Star 
Κεντρικής Ελλάδας στις 19 
Σεπτεμβρίου, προέκυψε ότι 
ναι μεν ο καθαρισμός γίνε-
ται από τον συγκεκριμένο 
συνεταιρισμό, όμως τα πεύ-
κα κόβονται από τη ΛΑΡΚΟ 
για να εκμεταλλευτεί μεταλ-
λευτικά το δάσος. 

Την είδηση επιβεβαίω-
σε και ο γεωλόγος της ΛΑΡ-
ΚΟ, Γιάννης Μπουροδήμος.

Ο δασάρχης Χαλκίδας 
ανέφερε ότι οι κάτοικοι ενη-
μερώθηκαν ότι η ΛΑΡΚΟ 
έχει όλες τις νόμιμες άδειες, 
οι οποίες δόθηκαν πριν τη 
φωτιά. Ερωτηθείς για το αν 
γίνεται οι περιβαλλοντικοί 
όροι να επανεξεταστούν, 
αφού έχει αλλάξει όλο το 
οικοσύστημα, απάντησε ότι 
αυτό δεν γίνεται σε καμμία 
περίπτωση, και ότι το εργο-
στάσιο έχει άδειες και για 
τα καμμένα.

Οι κάτοικοι από την πλευ-
ρά τους, φαίνεται να εξε-
τάζουν να κινηθούν για το 
θέμα και νομικά αλλά και 
με διαμαρτυρίες τις επόμε-
νες ημέρες.

Φωτογραφίες:  
messapiagaia.blogspot.com

Τα… εγκλήματα της ΛΑΡΚΟ
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επανει-
λημμένα έχει τονί-
σει, εδώ και πολλά 

χρόνια, την ανάγκη για τον 
συστηματικό έλεγχο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στον Βόλο καθώς και της 
ποιότητας των καυσίμων 
που χρησιμοποιεί το εργο-
στάσιο της Lafarge στον 
Βόλο. Πριν από δεκαπέντε 
χρόνια, από μετρήσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διαπιστώθη-
κε ότι αυτή ξεπερνούσε τα 
επιτρεπόμενα όρια πέντε 
έως δέκα φορές. 

Επίσης, μετρήσεις πριν 
από μερικά χρόνια και πρό-
σφατες έχει πραγματοποιήσει 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Τώρα η απόφαση του περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας να ορί-
σει το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης να κάνει μετρήσεις 
στον αστικό ιστό της πόλης, 
στην περιοχή του εργοστασί-
ου της Lafarge είναι ακόμη 

μία κωλυσιεργία στις απα-
ράδεκτες αποφάσεις για την 
καύση RDF και σκουπιδιών 
για τη λειτουργία του εργο-
στασίου. Η δυσοσμία στην 
πόλη είναι γεγονός και ηλίου 

φαεινότερον ότι προέρχεται 
από το εργοστάσιο των τσιμέ-
ντων. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει προ-
τείνει εδώ και αρκετά χρόνια 
τη χρήση ως καύσιμο για τη 
λειτουργία του εργοστασίου το 

φυσικό αέριο, αφού υπάρχει 
αγωγός που φτάνει έξω από 
την είσοδο του εργοστασίου. 
Είναι σίγουρο ότι με αυτό τον 
τρόπο, δεν θα υπάρχει δυσο-
σμία στον Βόλο. Τα παρακάτω 
αναφερόμενα σε δημοσίευμα 
του Ταχυδρόμου του Βόλου 
αποτελούν για το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
κουβέντες για να βρισκόμα-
στε σε συζήτηση, να καθυστε-
ρούμε και να επιτείνουμε το 
μαρτύριο των κατοίκων.

Αποσπασματική κίνηση 
εκ μέρους των εκπροσώπων 
φορέων της πόλης χαρακτη-
ρίζει πρόσφατο άρθρο στον 
Ταχυδρόμο Μαγνησίας την 
επιστολή του Ιατρικού Συλλό-
γου Μαγνησίας στον υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κωστή Χατζηδάκη για το 
θέμα της έντονης δυσοσμίας 
στο πολεοδομικό συγκρότη-
μα του Βόλου, αφού – όπως 
σημειώνεται – αδυνατούν να 
συνεννοηθούν για τη συγκρό-
τηση ενός ενιαίου μετώπου 

που θα μπορεί να ασκεί πίε-
ση στην κεντρική εξουσία, 
διεκδικώντας ξεκάθαρες απα-
ντήσεις. Επιπλέον, αναφέρε-
ται ότι χωρίς ένα συγκεκρι-
μένο διεκδικητικό πλαίσιο, η 
τοπική κοινωνία δεν θα είναι 
δυνατόν να «στριμώξει», μέσω 
των θεσμικών εκπροσώπων 
της τις υπηρεσίες που έχουν 
την ευθύνη για τη διενέργεια 
ελέγχων και όσους νομοθετούν 
για την αδειοδότηση βιομηχα-
νικών μονάδων και την καύ-
σιμη ύλη για την παραγωγή 
ενέργειας.

Η δέσμη μέτρων που ανα-
κοίνωσε ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας για τον εντοπισμό 
του υπεύθυνου για την έντονη 
δυσοσμία, όπως και η συνερ-
γασία με το ΑΠΘ για τη διε-
νέργεια μετρήσεων μέσα από 
ενδεδειγμένες επιστημονικές 
μεθόδους αποτελούν – όπως 
σημειώνεται στο δημοσίευμα 
– τις μοναδικές οδούς υπεύ-
θυνης ενημέρωσης.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. εδώ και δύο χρό-
νια έχει καταγγείλει τις παράνο-
μες δραστηριότητες στην περιοχή 
αυτή, με διαπλοκή και υπαλλή-
λων της Δασικής Υπηρεσίας, αλλά 
«κανενός το αυτί δεν ιδρώνει». 
Πρόσφατα, μάλιστα, προσπάθησαν 
να βάλουν και φωτιά. Εντούτοις, 
το «βαθύ» κράτος … καλά κρατεί.

Σε απάντηση στην καταστρο-
φή δεκάδων στρεμμάτων του παρ-
θένου δάσους της Βουρβουρούς 
μέσα από προσπάθειες εκχέρσω-
σης και υλοτόμησης (2018 και 
2019) με σκοπό τη δόμηση και 
την εγκατάσταση προκάτ, σύμ-
φωνα με καταγγελία, άρχισε πρω-
τοβουλία συγκέντρωσης υπογρα-

φών στη διεύθυνση:
https://secure.avaaz.org/el/

community_petitions/_Htizoyn_
se_prostateyomeno_periohi_stin_
Sithonia_Halkidikis/?fozUDhb=
&fbogname=Eleni+D

Το δάσος ανήκει στο ευρωπα-
ϊκό δίκτυο προστασίας Natura 
2000, εκτείνεται μέχρι τη Σάρτη 

στη Χαλκιδική και έχει χαρακτη-
ριστεί αναδασωτέο. Όπως σημει-
ώνει το thefestival.gr, στο συγκε-
κριμένο τμήμα έχουν υποβληθεί 
αντιρρήσεις κατά των αναρτη-
μένων δασικών χαρτών, ενώ το 
voria.gr μετέδωσε ότι αυτοψία 
διενήργησε το δασαρχείο Πολύ-
γυρου.

Παράνομες εκχερσώσεις στη Βουρβουρού Χαλκιδικής

O Βόλος και το μαρτύριο των κατοίκων του
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Όταν πριν δεκαπέντε (15) χρόνια 
είχε ξεκινήσει η κατασκευή 
του ΧΥΤΥ Χανίων το ΠΑΚΟΕ 

διαμαρτυρόταν επειδή πίστευε ότι 
χωρίς την παιδεία για ανακύκλωση 
ο χώρος αυτός θα τελείωνε σύντομα. 
Εν τούτοις η επέκταση του αποτελεί 
οφθαλμοφανή ανάγκη, αλλά εάν δεν 
ξεκινήσει σοβαρός αγώνας για την 
πραγματική ανακύκλωση στην πηγή 
σε πέντε χρόνια πάλι θα ζητάμε και 
άλλο χώρο. ΕΛΕΟΣ

Σε 18 μήνες θα παραδοθεί η επέκτα-
ση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπο-
λειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Χανίων και έτσι θα 
δοθεί λύση στο πρόβλημα της επεξερ-
γασίας των απορριμμάτων. Το έργο έχει 
ενταχθεί εδώ και ένα χρόνο στο ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος με ποσό 
που φτάνει τα 5.703.054 ευρώ (με ΦΠΑ). 
Πρόσφατα υπογράφηκε η σχετική σύμβα-
ση ανάμεσα στη ΔΕΔΙΣΑ από τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο και στην ανάδοχο 
εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. επίσης από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Δήμαρχος Χανίων έκανε λόγο για 
έργο σταθμό στη διαχείριση των στερε-
ών απορριμμάτων για τη Δυτική Κρήτη. 
Ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως είναι 
ζητούμενο τα επόμενα χρόνια να μειω-
θούν οι ποσότητες των υπολειμμάτων 
που θάβονται στο χώρο αυτό.

Σχετικά με το τι θα γίνει με τα υπο-
λείμματα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επέ-
κταση, δεδομένου ότι ο υπάρχων ΧΥΤΥ 
έχει κορεστεί  οι ειδικοί είπαν ότι έχουν 
γίνει κάποιες ενέργειες για να αυξηθεί η 
χωρητικότητα και περιμένουν την εται-
ρεία να παραδώσει στο Δήμο ένα πρώ-
το κομμάτι το οποίο θα μπορεί να λει-
τουργήσει άμεσα.

Κορέστηκαν…οι χώροι ταφής σκουπιδιών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
– ΣΚΑΝΔΑΛΟ 

Πιθανολογούμενο σκάνδαλο ευρεί-
ας κλίμακος ενδέχεται να αποδειχθεί. 
Σύμφωνα με καταγγελίες που έλα-
βε η Εθνική Ομοσπονδία Δανειολη-
πτών και προώθησε πάραυτα προς 
διερεύνηση στις αρμόδιες Εισαγ-
γελικές αρχές, εντός του τμήματος 
καθυστερήσεων μεγάλης συστημικής 
τράπεζας της χώρας, δρα οργανω-
μένο κύκλωμα στο οποίο εμπλέκο-
νται υπάλληλοι, διοικητικά στελέχη, 
νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι, 
συμβολαιογράφοι, εξωτερικοί συνερ-
γάτες με αποκλειστικό σκοπό την 
υφαρπαγή περιουσιακών στοιχεί-

ων-φιλέτων των Ελλήνων πολιτών 
τόσο επαγγελματικής χρήσης όσο 
και οικιστικής. Εάν επιβεβαιωθούν 
τα καταγγελλόμενα τότε θα πρόκει-
ται περί τεραστίου σκανδάλου που 
θα φωτογραφίζει πλήρως τα μελλού-
μενα. Η Εθνική 

Ομοσπονδία Δανειοληπτών 
καταγγέλλει δημόσια το ανεξέλε-
γκτο της δράσης των εισπρακτικών 
μηχανισμών των τραπεζών και όσων 
εμπλέκονται σε αυτούς τους μηχανι-
σμούς. Καλεί την Ελληνική πολιτεία 
και την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση 
να λάβει άμεσα μέτρα διότι από τη 
προσπάθεια εντοπισμού των στρατη-
γικών κακοπληρωτών που δεν είναι 
ούτε το 10% του συνόλου και από τη 
προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας 

πληρωμών καταλήξαμε στην ανεξέ-
λεγκτη δράση δια μέσου των πλει-
στηριασμών και των κατασχέσεων, 
διεθνών τοκογλύφων, διεθνών καιρο-
σκόπων και κερδοσκόπων, διεθνών 
απατεώνων που σε συνεργασία με 
τους εγχώριους μηχανισμούς των 
τραπεζών και των συνεργατών τους 
οδηγούν στους πλειστηριασμούς και 
στις  κατασχέσεις χιλιάδες ακίνη-
τα Ελλήνων πολιτών που ενώ απο-
δεδειγμένα έχουν την θέληση και 
την βούληση να πληρώσουν παρε-
μποδίζεται εξεπίτηδες και τεχνηέ-
ντως προκειμένου να υφαρπάγουν 
τα ακίνητα τους από διεθνείς απα-
τεώνες έναντι πινακίου φακής. ΤΟ 
ΤΡΑΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟ-
ΚΥΠΤΕΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ 

ΕΝΩ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗ-
ΠΤΩΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣ-
ΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟ ΑΡΝΟΥ-
ΝΤΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑ-
ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
να νομιμοποιείται ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕ-
ΜΠΟΡΙΑ – ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡ-
ΚΩΤΙΚΩΝ , ΚΑΥΣΙΜΩ , ΤΣΙΓΑΡΩΝ 
– ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΛΑΘΡΕΜΠΟ-
ΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΛΠ ΕΝΑ ΠΟΘΕΝ 
ΕΣΧΕΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕ-
ΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ. ΝΤΡΟΠΗ 
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Το ΚΕΘΕΑ ζητάει από 
τον Υπουργό Υγείας, την 
Κυβέρνηση και τον Πρω-

θυπουργό τα παρακάτω:
• την άμεση ανάκληση της 

αυταρχικής Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου με την οποία 
καταλύεται η αυτοδιοίκηση του 
ΚΕΘΕΑ

• τον τερματισμό της επιχει-
ρούμενης απαξίωσης του ΚΕΘΕΑ 
και της θεραπευτικής του πρότα-
σης, που βασίζεται στην εσωτερι-
κή δημοκρατία και σε συλλογικές 
διαδικασίες

• την ενίσχυση των δωρεάν 
δημόσιων προγραμμάτων απε-
ξάρτησης και κοινωνικής ένταξης

• την έναρξη ουσιαστικού δια-
λόγου για μια εθνική στρατηγική 
με σεβασμό στα δικαιώματα των 
ευάλωτων ομάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΕΘΕΑ  επισημαίνει τρία σημα-
ντικά ζητήματα που προκύπτουν 
από την Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου η οποία καταργεί το ίδιο 
το όργανο και το αυτοδιοίκητο 
του ΚΕΘΕΑ.

1. Λόγω της αιφνίδιας απόφα-
σης της Κυβέρνησης  δεν έλαβε 

χώρα κανένας διάλογος έτσι ώστε 
να καταλάβουν αυτοί που πήραν 
την απόφαση το πώς λειτουργεί 
το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του 
εδώ και σαράντα σχεδόν χρόνια.

Ο θεραπευτικός πυρήνας της 
αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ 
είναι η συμμετοχή που εκφράζε-
ται σε όλα τα επίπεδα. Η αιφνίδια 
κατάργηση της διοικητικής δομής 
κλονίζει τον Οργανισμό και φέρ-
νει ανασφάλεια στους εργαζόμε-
νους και στους θεραπευόμενους.

2. Η κυβέρνηση προκειμένου 
να δικαιολογήσει την εφαρμογή 
του ακραίου μέσου της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου επι-
καλείται τα παρακάτω: «Την εξαι-
ρετικά επείγουσα ανάγκη για τη 
θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκη-
σης και διαχείρισης, όπως επίσης 
για τη διαμόρφωση των προϋπο-
θέσεων εύρυθμης και αποτελεσμα-
τικής λειτουργίας του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ)». Το ΚΕΘΕΑ θεωρεί ότι 
όλο το περιεχόμενο αυτής της 
πρότασης είναι ψευδές καθώς ο 
Οργανισμός ελέγχεται κάθε χρό-
νο από ορκωτούς λογιστές και 
δημοσιεύει τους ετήσιους απολο-

γισμούς για το κλινικό έργο και 
τη διοικητικο-οικονομική δια-
χείρισή του.

3. Η Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου και η αιτιολόγησή της 
αποτελεί προσβολή προς το ΚΕΘΕΑ, 
τη διεύθυνση, τους εργαζόμενου-
υς, τα μέλη των θεραπευτικών προ-
γραμμάτων και τις οικογένειές τους. 

Πρόκειται για συκοφαντία ενα-
ντίον των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και όλων των ανθρώ-
πων από κάθε επαγγελματικό ή επι-
στημονικό πεδίο και κάθε πολιτι-
κό χώρο που βοήθησαν ώστε να 
εξασφαλίζουν ένα σταθερό και 
αξιόπιστο περιβάλλον για τους 
εργαζόμενους και τα μέλη  των 
θεραπευτικών προγραμμάτων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
προσφύγει στη Δικαιοσύνη  για 
την αναφορά περί «μη χρηστής 
διοίκησης και   διαχείρισης» που 
αποτελεί προσβολή στην τιμή και 
την υπόληψη των μελών του νυν 
Δ.Σ. αλλά και των προηγούμενων.

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. 
του ΚΕΘΕΑ καλεί την κυβέρνηση 
και τον Πρωθυπουργό να μην προ-
χωρήσουν στην επικύρωση αυτής 
της απόφασης από τη Βουλή.

Παρασκευάστε 
μόνοι σας το 
αντικουνουπικό σας 

Αν θέλετε να προστατεύσετε την επι-
δερμίδα σας ανέξοδα και φυσικά, και 
να αντικαταστήσετε τα χημικά σπρέι 
και τις παστίλιες, ακολουθούν οι οδη-
γίες παρασκευής ενυδατικής αλοιφής 
με ευχάριστη μυρωδιά από βότανα και 
κερί μέλισσας που λειτουργεί ως φυσι-
κό εντομοαπωθητικό. 

Υλικά
1 φλιτζάνι αποξηραμένα λουλούδια 

καλέντουλας, 1 φλιτζάνι φρέσκο δεντρολί-
βανο, 1 φλιτζάνι αποξηραμένη νεπέτα, 2 
φλιτζάνια μείγματος ελαιολάδου και ελαί-
ου καρύδας, 1/4 φλιτζανιού φυσικό κερί 
μέλισσας, αιθέριο έλαιο λεβάντας και λεμό-
νι (10 σταγόνες από το καθένα),κατσαρόλα 
και μπολ για μπεν μαρί, τουλπάνι ή διηθη-
τικό χαρτί, 4-5 γυάλινα βαζάκια με καπά-
κι, κανάτα- μεζούρα για υγρά.
Εκτέλεση

Μέσα στο δοχείο του μπεν μαρί ρίξ-
τε τα βότανα (δεντρολίβανο, καλέντουλα, 
νεπέτα) και το μείγμα ελαιολάδου- ελαίου 
καρύδας. Βάλτε το σκεύος πάνω από την 
κατσαρόλα με το νερό που βράζει (προσο-
χή ο πυθμένας του σκεύους δεν πρέπει να 
ακουμπά στο βραστό νερό).

Ζεστάνετε αργά το μείγμα για περίπου 
30 λεπτά. Φιλτράρετε το μείγμα ελαίων και 
βοτάνων με ένα τουλπάνι και κρατήστε τα 
αρωματισμένα έλαια μέσα σε μια γυάλινη 
κανατούλα. Βάλτε τα ξανά σε ένα κατσαρο-
λάκι και ρίξτε μέσα και το κερί μέλισσας.

Ζεστάνετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
λιώσει το κερί. Κατεβάστε από τη φωτιά 
και προσθέστε τις σταγόνες των αιθέριων 
ελαίων. Ανακατέψτε καλά για να ενσωμα-
τωθούν στο μείγμα και στη συνέχεια ρίξ-
τε το μείγμα στα γυάλινα βαζάκια. Κλείστε 
τα καπάκια και αφήστε το μείγμα να κρυ-
ώσει και να στερεοποιηθεί.

Κραυγή διαμαρτυρίας  
από το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα
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Το ΠΑΚΟΕ κάθε χρό-
νο πραγματοποιεί 
εκδηλώσεις για την 

Παγκόσμια Ημέρα Διατρο-
φής. Έτσι και φέτος, οι εκδη-
λώσεις που θα υλοποιή-
σει είναι:

1) Υπαίθριες παρουσιάσεις 
των δράσεων του ΠΑΚΟΕ για 
τη διατροφή, περίπτερο εργα-
στηριακών αναλύσεων, ενημέ-
ρωση για τη μεσογειακή δια-
τροφή από ειδικούς, δράση με 
Καραγκιόζη για τα σχολεία που 
θα επισκεφθούν την έκθεση και 

παραλαβή από τους μαθητές 
αλλά και από τους μεγάλους 
λαχανικών που δωρεάν θα 
προμηθευτούν για να τα φυτέ-
ψουν στο σπίτι τους

2) Ημερίδα με θέμα: «Βασι-
κός παράγοντας καρκινογένε-
σης η διατροφή και ψήφισμα 
για τη διανομή μανιφέστου για 
τη σωστή διατροφή». Επίσης, 
θα ανακοινωθούν και τα απο-
τελέσματα της έρευνας σε κυλι-
κεία σχολείων από επιστημονι-
κό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ από 
την 1η μέχρι τις 10 Οκτωβρίου  

3) Προβολή ταινίας με τίτλο: 
«Βιομηχανικός τρόπος παρα-
γωγής κρεάτων, ιχθυηρών και 
οπωροκηπευτικών»

4) Βράβευση ελεγμένων 
σωστών επιχειρήσεων παρα-
γωγής και διάθεσης προϊό-
ντων και παροχής υπηρεσιών

Ταυτόχρονα, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Επι-
σιτισμού και Διατροφής διορ-
γανώνεται υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Διατροφολογικής 
Εταιρείας στις 16 Οκτωβρίου 
ολοήμερη εκδήλωση που θα 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
ομιλίες επιστημόνων με θέμα: 
«Βελτιώνω τη διατροφή μου… 
365 Ημέρες Υγείας» στον πεζό-
δρομο της οδού Δραγάτση 
στον Πειραιά (πλατεία Κοραή, 
κοντά στο Δημοτικό Θέατρο), 
ώρες 11:00μμ με 23:00μμ με 
ελεύθερη προσέλευση.

Επιπλέον, το πρωί της ίδιας 
ημέρας διατροφολόγοι – μέλη 
της ομάδας Λόγω Διατροφής 
και της Ελληνικής Διατροφο-
λογικής Εταιρείας θα πραγμα-
τοποιούν στον Πεζόδρομο της 

οδού Δελφών στο Κολωνάκι 
δωρεάν λιπομέτρηση, σωμα-
τομετρήσεις, υπολογισμό του 
Δείκτη Μάζας Σώματος μέσω 
ειδικών διαγνωστικών συσκευ-
ών και αξιολόγηση Βασικού 
Μεταβολισμού, για εντοπισμό 
ενδεχόμενου διατροφικού κιν-
δύνου, που θα συνοδεύονται 
από προτάσεις για το ιδανικό 
μενού, με βάση τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά. Θα διανεμη-
θεί εγχειρίδιο διατροφής ενώ 
θα προσφέρονται δωρεάν προ-
ϊοντικά δείγματα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2019
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Την επιβολή προστίμων συνο-
λικού ύψους 215.334 ευρώ σε 19 
επιχειρήσεις τροφίμων ανακοί-
νωσε επικυρώνει ο Ενιαίος Φορέ-
ας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στη 
14η Συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2019, με ισάριθμες 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Πρόκειται, συγκεκριμέ-
να, για επιβολή προστίμων σε 19 
επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού 
ύψους 191.290 ευρώ και απόρρι-
ψη ενστάσεων έντεκα περιπτώσεις 

κατά αποφάσεων επιβολής προστί-
μων, προχωρώντας στην επιβεβαί-
ωση της επιβολής τους, συνολικού 
ύψους 24.044 ευρώ.

Τα πρόστιμα, όπως έγινε γνω-
στό, αφορούν επιχειρήσεις με εγκα-
ταστάσεις παραγωγής και εμπορίας 
τροφίμων: κρέατος, παρασκευασμά-
των κρέατος, γάλακτος, επεξεργασί-
ας, τυποποίησης οπωροκηπευτικών, 
εμπορίας ελαιολάδου, επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου και μαζικής εστί-
ασης για:

- Παραγωγή, διακίνηση και διάθε-
ση μη ασφαλών τροφίμων
- Παραγωγή και διάθεση νοθευμέ-
νων τροφίμων
- Παρακώλυση και παρεμπόδιση 
ελέγχου
- Αποκλίσεις ως προς την εφαρμο-
γή HACCP
- Μη συμμόρφωση ως προς τις γενι-
κές απαιτήσεις υγιεινής
- Παραπλανητική επισήμανση, 
παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων
- Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς 

διατροφής
Ο ΕΦΕΤ κάλεσε, ακόμη, τις επι-

χειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν  
ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρη-
ση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, 
τόσο για τη διασφάλιση της υγιει-
νής και της ασφάλειας των τροφί-
μων όσο και για την ορθή λειτουργία 
τους, ενώ μετέφερε στο καταναλωτι-
κό κοινό ότι συνεχίζει τους συστη-
ματικούς ελέγχους προκειμένου να 
προστατεύει τα συμφέροντα των 
καταναλωτών.

Πρόστιμα ύψους 215.334 € σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. από το 
1979 που ξεκίνησε 
την αγωνιστική του 

πορεία διαμαρτύρεται για 
τις παρεμβάσεις στη φύση 
με την παραποίηση του 
DNA πολλών οργανισμών 
– φυτικών και ζωικών – 
«δήθεν» με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πλέον ανθεκτι-
κών μορφών στους φυτι-
κούς και ζωικούς οργανι-
σμούς. Έτσι, με την παρα-
κάτω διαδικασία (NPBTs) 
θα μπορεί να αλλάζει η μορ-
φή και η υφή ενός οργανι-
σμού – όχι με παρεμβάσεις 
στο DNA του αλλά στον 
τρόπο διαβίωσής του. Το 
ΠΑΚΟΕ επιβραβεύει αυτές 
τις τεχνικές και τις ενθαρ-
ρύνει με τις παρεμβάσεις 
του στα διεθνή fora.

Οι νέες τεχνικές αναπαρα-
γωγής φυτών (NPBTs) προέ-
κυψαν ως μια γεωργική λύση 
την τελευταία δεκαετία, μέσα 
από την ανάπτυξη νέων φυτι-
κών ποικιλιών τροποποιώντας 
το DNA των σπόρων και των 
φυτικών κυττάρων.

Τον Ιούλιο του 2018, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) 
αποφάνθηκε ότι οι οργανι-
σμοί που δημιουργούνται με 
μεταλλαξιογένεση ή γονιδια-
κή επεξεργασία στη φυτική 
αναπαραγωγή, είναι γενετικά 
τροποποιημένοι οργανισμοί 
(GMO) και πρέπει να εμπί-
πτουν στην οδηγία για τους 
GMO. Η απόφαση του δικα-

στηρίου προκάλεσε έντονη 
συζήτηση. Εκπρόσωποι της 
βιομηχανίας και των αγρο-
τών εκτίμησαν ότι η απόφα-
ση θα προκαλούσε πλήγμα 
στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, ενώ 
περιβαλλοντολόγοι και βιο-
καλλιεργητές την χαιρέτισαν, 
σημειώνοντας ότι κατέστη 
δυνατό «οι κρυμμένοι GMO» 
να μη μπουν στην Ευρώπη 

από την πίσω πόρτα.
Πιο αναλυτικά, αξιωμα-

τούχοι της βιομηχανίας, οι 
οποίοι ζητούν ένα ξεχωρι-
στό πλαίσιο για τις NPBTs, 
υποστηρίζουν ότι, αντίθετα 
με τους GMO, δεν προστίθε-
ται ξένο DNA και ότι αυτές οι 
διεργασίες θα μπορούσαν να 
εμφανιστούν επίσης φυσικά.

Από την πλευρά της η 
IFOAM, διατύπωσε το επι-

χείρημα ότι «Εάν οι νέες τεχνι-
κές γενετικής μηχανικής δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής της κοινοτικής νομο-
θεσίας για τους GMO, αυτό 
θα οδηγήσει στην απελευθέ-
ρωση γενετικά τροποποιημέ-
νων οργανισμών στο περιβάλ-
λον και την τροφική αλυσίδα 
χωρίς αξιολόγηση, προέγκριση 
και ανιχνευσιμότητα».

Ο πρόεδρος της Thomas 

Fertl, υποστήριξε πως η εφαρ-
μογή της απόφασης του ανώ-
τατου δικαστηρίου της ΕΕ 
σημαίνει ότι ακολουθείται 
η αρχή της προφύλαξης και 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η 
προστασία των καταναλωτών 
και του περιβάλλοντος.

«Μια τέτοια κατάσταση θα 
καθιστούσε σχεδόν αδύνατο 
για τους βιοκαλλιεργητές και 
τους συμβατικούς αγρότες 
χωρίς GMO από το να απο-
κλείσουν την παρουσία GMO 
στην παραγωγική τους διαδι-
κασία και να ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες των κατανα-
λωτών», πρόσθεσαν βιοκαλ-
λιεργητές.

Σε δηλώσεις του στο 
euractiv.com, ο Επίτρο-
πος Υγείας της ΕΕ Vytenis 
Andriukaitis είχε σημειώσει 
ότι οι «νέες τεχνικές αναπα-
ραγωγής φυτών» χρειάζονται 
νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που 
θα λαμβάνει υπόψη τις τελευ-
ταίες προηγμένες τεχνολογίες.

Ο αρμόδιος για τη Γεωργία 
Επίτροπος, Phil Hogan, είχε 
αναφέρει ότι αναμένει από το 
νέο εκτελεστικό όργανο της 
ΕΕ να παρουσιάσει μια νέα 
πρωτοβουλία για το θέμα: «Η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
υπουργών αναζητά μια πρω-
τοβουλία από την Επιτροπή 
προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί αυτή η νομικής φύσε-
ως υπόθεση που προέκυψε 
από την πρόσφατη απόφα-
ση του ECJ».

Θετική η πρόταση για μη γενετικά
    τροποποιημένα          προϊόντα
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Δεν φαίνεται να προχω-
ρούν – για την ώρα - 
οι αλλαγές στον ισχύ-

οντα νόμο που προετοίμαζε η 
κυβέρνηση αναφορικά με τον 
αιγιαλό και την παραλία, που 
σχεδιαζόταν να περιλαμβάνο-
νται στο αναπτυξιακό σχέδιο 
νόμου, το οποίο αναμένεται 
να δοθεί τις επόμενες ημέρες 
σε δημόσια διαβούλευση, μετά 
τις αντιδράσεις που συνά-
ντησαν από τη στιγμή που 
διέρρευσαν στον τύπο. Δια-
τάξεις σχετικά με τον αιγια-
λό και την παραλία, δεν έχει 
αποκλειστεί να έρθουν στην 
πορεία, ωστόσο φαίνεται κατά 
τις δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες ότι θα ενταχθούν σε 
άλλο νομοσχέδιο.

Πιο αναλυτικά, επρόκειτο 
για προτάσεις τροποποίησης 
της ισχύουσας νομοθεσίας, 
που κινούνταν – όπως επι-
σημάνθηκε από την αντιπο-
λίτευση και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις – στην κατεύθυν-
ση της διευκόλυνσης της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας 
στην ακτογραμμή εις βάρος 
της κοινοχρησίας της. Προ-
έβλεπαν, μεταξύ άλλων, ότι ο 
δημόσιος λεγόμενος «παλαιός 
αιγιαλός» θα έπαυε να θεωρεί-
ται ανεπίδεκτος χρήσης ιδιω-
τικών δικαιωμάτων και υπο-
χρεωτικά κοινόχρηστος, αλλά 
θα χαρακτηριζόταν ιδιωτική 
περιουσία του Δημοσίου και 
επομένως θα μπορούσε να 
παραχωρείται και να οικοδο-
μείται. Ακόμη, θα καταργού-
ταν η ρύθμιση με την οποία 
δίνεται δυνατότητα ανάκλη-
σης της παραχώρησης αιγια-
λού προς αποκατάσταση του 
κοινόχρηστου χαρακτήρα του 
σε περιπτώσεις παραβίασης 
των όρων της απλής παραχώ-
ρησης αιγιαλού, παραλίας (με 
ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ).

Η ισχύουσα νομοθεσία 
ορίζει ως «παλαιό αιγιαλό» 
τη ζώνη της ξηράς που προ-
έκυψε από τη μετακίνηση της 
ακτογραμμής προς τη θάλασ-
σα ως αιτία φυσικών προ-
σχώσεων και τεχνικών εργα-
σιών. Δηλαδή, το τμήμα που 

μεσολαβεί ανάμεσα στο όριο 
του παλαιότερα υφιστάμενου 
αιγιαλού και τη νέα γραμμή 
του αιγιαλού.

Η προστασία και η δια-
τήρηση του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα του αιγιαλού, της 
παραλίας και των λοιπών κοι-
νόχρηστων αγαθών, προστα-
τεύονται από το άρθρο 24 παρ. 
1 του Συντάγματος.

Η νομοθετική παρέμβα-
ση της προηγούμενης κυβέρ-
νησης τον Απρίλιο του 2019 
όρισε για πρώτη φορά ότι το 
ελάχιστο πλάτος της παρα-
λίας (πλην εξαιρέσεων) δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο 
από τα 30μ από τη γραμμή 
του αιγιαλού. Επιπλέον, με 
το νόμο 4607/2019 μειώθη-
κε το εμβαδόν παραχώρησης 
της παραλίας, από 500 τμ που 
ίσχυε με το νόμο 2971/2001, 
σε 300 τμ. Ακόμη, θεσπίστηκε 

ότι αν στην ίδια παραλία υφί-
στανται περισσότερες παρα-
χωρήσεις, αυτές δεν δύνανται 
να υπερβαίνουν το 40% του 
συνολικού εμβαδού της παρα-
λίας, ενώ το 60% παραμένει 
ελεύθερο για τους πολίτες, 
στο οποίο δεν συνυπολογί-
ζεται η έκταση του αιγιαλού 
που είναι δυσπρόσιτη για τον 
κόσμο ή μη αξιοποιήσιμη (πχ 
βράχια). Ομπρέλες και ξαπλώ-
στρες μπορούν να καλύπτουν 
μέχρι το 60% του παραχωρού-
μενου χώρου, με τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 
πρόσβαση του κοινού κάθε-
τα και παράλληλα προς τη 
θάλασσα και η ύπαρξη ελεύ-
θερης ζώνης από την ακτο-
γραμμή πλάτους τουλάχιστον 5 
μέτρων. Είχε καθοριστεί, ακό-
μη, ενιαίος τρόπος υπολογι-
σμού του ανταλλάγματος για 
τις παραχωρήσεις που λαμ-

βάνει υπόψη την τιμή βάσης, 
το είδος της δραστηριότητας 
και το εμβαδόν του χώρου.

Άλλες προτάσεις και σκέ-
ψεις που επεξεργαζόταν η 
κυβέρνηση της ΝΔ όπως τις 
μετέδωσαν τα ΜΜΕ:

• Επαναφορά της ελάχι-
στης απόστασης των 100 
μέτρων ανάμεσα στις διαδο-
χικές παραχωρήσεις

• Ως προς το μίσθωμα για 
την απλή χρήση ενός αιγια-
λού, θα υπολογιζόταν όχι η 
αντικειμενική και μισθωτική 
αξία του πλησιέστερου ακινή-
του, αλλά του πλησιέστερου 
εκτός σχεδίου ακινήτου. Η 
συγκεκριμένη ρύθμιση θεω-
ρήθηκε δεδομένο ότι θα μεί-
ωνε τα μισθώματα, άρα και 
τα έσοδα του Δημοσίου

• Στις περιπτώσεις στρα-
τηγικών επενδύσεων, θα δινό-
ταν η δυνατότητα απευθείας 

παραχώρησης στον επενδυτή 
του αιγιαλού και της παραλί-
ας που βρίσκεται όχι μόνο σε 
επαφή με το ακίνητο, αλλά και 
σε παρακείμενο χώρο

• Δυνατότητα απευθείας 
παραχώρησης της χρήσης 
του αιγιαλού σε επιχειρημα-
τικά πάρκα με μέτωπο στη 
θάλασσα

• Σήμερα, η παραχώρηση 
αποκλειστικής χρήσης αιγι-
αλού και παραλίας (όχθης, 
πυθμένα κλπ) απαγορεύε-
ται, εκτός αν επιβάλλεται για 
λόγους υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος, εθνικής άμυ-
νας, δημόσιας τάξης, ασφά-
λειας, υγείας ή προστασίας 
αρχαιοτήτων και περιβάλλο-
ντος. Με την προωθούμενη 
ρύθμιση, το δικαίωμα αυτό θα 
επεκτεινόταν και σε περιπτώ-
σεις «ασφάλειας βιομηχανι-
κών ή ξενοδοχειακών εγκα-

Προβληματισμοί για τον αιγιαλό
Ελπίζουμε κάποια στιγμή οι Έλληνες πολίτες να μπορούν  

να έχουν άμεση πρόσβαση στα 15.000 χλμ των ακτών της χώρας
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ταστάσεων».
• Παράταση αυτοδικαίως 

της χρήσης αιγιαλού όταν 
αφορά έργα που εξυπηρετούν 
λατομικές και μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις, όσο χρόνο υφί-
σταται το σχετικό δικαίωμα.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ 
της ΦΥΣΗΣ με ανακοίνωσή 
του τάχθηκε ενάντια στην 
προωθούμενη κυβερνητική 
πρωτοβουλία «προκειμένου 
να μη φτάσουμε στο σημείο 
να λέμε: 

Μια φορά και έναν καιρό 
είχαμε έναν αιγιαλό», θεωρώ-
ντας ότι η εφαρμογή της θα 
λειτουργούσε σε βάρος του 
περιβάλλοντος και της βιώ-
σιμης τουριστικής ανάπτυ-
ξης. Η οργάνωση είχε διαφω-
νήσει και με ένα σκέλος του 
νομοσχεδίου του Απριλίου 
του 2019, παρατηρώντας ότι 
γινόταν προσπάθεια να νομι-
μοποιηθούν τα αυθαίρετα στις 
παραλίες και να διευκολυνθεί 
η εκτέλεση έργων έρευνας για 
την ύπαρξη υδρογονανθράκων, 
επιφέροντας ωστόσο αρνητι-
κή Έκθεση από την Επιστη-
μονική Επιτροπή της Βου-
λής, και τελικά αποσύρθηκε.

Η οργάνωση Πράσινοι – 
Αλληλεγγύη υπογράμμισε σε 
ανακοίνωσή της ότι η προω-
θούμενη νομοθετική πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης της 
ΝΔ αντέβαινε και στη διεθνή 
νομοθεσία, όπως για παρά-
δειγμα στο «Πρωτόκολλο για 

την Ολοκληρωμένη Διαχεί-
ριση της Παράκτιας Ζώνης» 
(ICZM), την ευρωπαϊκή Στρα-
τηγική για τη Θάλασσα και την 
Παράκτια Ζώνη, την Οδηγία 
για τα Νερά (60/2000), και 
εκείνη για την αξιολόγηση 
και τη διαχείριση των κιν-
δύνων πλημμύρας. 

Επιπλέον, η οργάνωση 
κάλεσε φορείς να συντονι-
στούν σε μια σειρά δράσε-
ων με αφορμή και την Ημέ-
ρα της Ακτής 2019 στις 25 

Σεπτεμβρίου, που εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα του ΟΗΕ για 
το Περιβάλλον (UNEP/MAP) 
στις μεσογειακές χώρες.

Σε παλιότερο δημοσίευμα 
στον τύπο σημειωνόταν ότι ο 
νόμος 2971/2001 «Αιγιαλός, 
παραλία και άλλες διατάξεις» 
είχε έρθει προς αντικατάστα-
ση του αντίστοιχου νόμου 
2344/1940 «Περί αιγιαλού και 
παραλίας». Με το νόμο του 
2001, από το 2002 παραχωρή-
θηκε στους δήμους το δικαί-

ωμα απλής χρήσης του αιγια-
λού με έγκριση του υπουργού 
Οικονομικών, ενώ στις περι-
πτώσεις χώρων αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος απαιτεί-
ται και η σύμφωνη γνώμη 
του υπουργείου Πολιτισμού. 
Η εμπλοκή του υπουργείου 
Περιβάλλοντος περιορίζεται 
στις διαδικασίες αδειοδότη-
σης απλής χρήσης αιγιαλού 
στις προστατευόμενες περιο-
χές. Η παραχώρηση της αρμο-
διότητας προς τους δήμους 

συνοδεύτηκε και με την αντί-
στοιχη απόληψη πόρων προς 
αυτούς.

Κάθε χρόνο για τη δρομο-
λόγηση των παραχωρήσεων 
εκδίδεται ΚΥΑ για τον προσ-
διορισμό των όρων και προϋ-
ποθέσεων παραχώρησης από 
τους υπουργούς Οικονομικών 
και Εσωτερικών.

Όμως το Συμβούλιο της 
Επικρατείας με δύο αποφά-
σεις (646/2015 και 3944/2015) 
τον Μάρτιο και το Νοέμβριο 
του 2015 είχε υπογραμμίσει, 
μεταξύ άλλων, ότι δεν νοείται 
εκ των προτέρων και συλλή-
βδην παραχώρηση του αιγι-
αλού χωρίς εξατομικευμένη 
κρίση της διοίκησης.

Ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ ο 
Γιώργος Πατούλης είχε κατα-
θέσει σειρά τροποποιητικών 
προτάσεων με τον όρο της 
διατήρησης της αρμοδιότητας 
της απλής χρήσης των αιγια-
λών προς τους δήμους, ενώ 
η δεύτερη απόφαση του ΣτΕ 
είχε χαρακτηριστεί ως γνω-
μοδότηση, επιφέροντας την 
αντίδραση περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, που σημείωναν 
την ανάγκη πιστής εφαρμο-
γής της, και ειδικότερα του 
σημείου ότι δεν πρέπει να 
υφίσταται η οριζόντια παρα-
χώρηση του αιγιαλού, παρα-
λίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης 
της χώρας και η εκ των προ-
τέρων έγκριση, διότι έτσι δεν 
διασφαλίζεται η απαραίτητη 
εποπτεία των ΟΤΑ.
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Με αυτά τα λόγια 
έκλεισε την ομι-
λία της η μικρή 

Γκρέτα στον ΟΗΕ, στη Σύνο-
δο για το Κλίμα (23-26/09). 
Έτσι και το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το 
1979, όταν ξεκίνησε την 
αγωνιστική του πορεία και 
δράση στο Ζάππειο Μέγα-
ρο, απευθυνόταν στην τότε 
κυβέρνηση, χαρακτηριστι-
κά ο Πρόεδρός του είπε: 
«Μπροστά από το κεφά-
λαιο που εσείς υπηρετεί-
τε, εμείς βάζουμε την υγεία 
των παιδιών μας και τη 
δική μας.» Πέρασαν σαρά-
ντα ολόκληρα χρόνια και 
ευτυχώς το πρόβλημα έγινε 
διεθνές γιατί σε ολόκληρο 
τον πλανήτη συνεχώς αυξά-
νονται τα φαινόμενα της 
ραγδαίας κλιματικής αλλα-
γής (πυρκαγιές, πλημμύρες, 
περιβαλλοντικοί μετανά-
στες, ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, αύξηση της θερμο-
κρασίας, κ.ά.). Έχει διαπι-
στωθεί από τον ΠΟΥ ότι οι 
θάνατοι εξαιτίας της κλιμα-
τικής αλλαγής την τελευ-
ταία δεκαετία ξεπέρασαν 
τα πενήντα εκατομμύρια 
σε σχέση με την προηγού-
μενη, με τα δέκα εκατομ-
μύρια. Αυτή η κατάσταση 
δεν μπορεί να συνεχιστεί. 
Δεν μπορούμε να έχουμε 
στην Ελλάδα μια κυβέρ-
νηση που με διαδικασίες 
fast-track, ξεπερνώντας την 
περιβαλλοντική διάσταση, 
δίνει άδεια στην Ελληνι-
κός Χρυσός και, από την 
άλλη, μια αντιπολίτευση 
που στον βωμό της εξου-
σίας, απ’ τη μια υπογράφει 
ως κυβέρνηση τον Αύγου-
στο του 2015 τη δημιουρ-
γία του εργοστασίου καύ-
σης λιγνίτη «Πτολεμαΐδα 
V» με τους Κινέζους, και 
στο Παρίσι να έχει υπογρά-
ψει τις αποφάσεις για την 
κλιματική αλλαγή, όπου 
συμπεριλαμβανόταν και η 
σταδιακή κατάργηση των 
λιγνιτικών μονάδων μέχρι 
το 2028. Ταυτόχρονα, να 
δείχνει ότι μεταλλάσσε-
ται σ’ ένα κόμμα που θα 
συμπεριλάβει την … πρά-
σινη γραμμή. 

Όλα αυτά αποτελούν 

ντροπή για το σάπιο πολιτι-
κό σύστημα που λειτουργεί 
στον τόπο μας, και είναι στο 
μυαλό μας και στο χέρι μας 
να το αλλάξουμε. ΕΜΠΡΟΣ 
ΛΟΙΠΟΝ, να δείξουμε και 
να προσφέρουμε σε όλους 
αυτούς που μας θεωρούν 
απλούς ψηφοθηρικούς 
αριθμούς... την ΑΛΛΑΓΗ. 

Φορτισμένη στην ομιλία 
της, η έφηβη ακτιβίστρια 
για το κλίμα Γκρέτα Τούν-
μπεργκ άνοιξε τις εργασίες 
της Συνόδου για το Κλίμα 
τον Σεπτέμβρη, καταδικάζο-
ντας την ολιγωρία των ηγε-
τών της διεθνούς κοινότητας 
ως προς το να λάβουν απο-
φασιστικά μέτρα στη μάχη 
κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Όλα είναι λάθος. Δεν έπρε-
πε να είμαι εδώ, έπρεπε να 
βρίσκομαι στο σχολείο μου, 
στην άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού» ανέφερε η 16χρονη, 
με τη φωνή της να λυγίζει από 
την ένταση. «Πώς τολμάτε; 
Μου κλέψατε τα όνειρα και 
την παιδική μου ηλικία με τα 
κενά λόγια σας». «Ο κόσμος 

υποφέρει, πεθαίνει. Ολόκληρα 
οικοσυστήματα καταρρέουν, 
βρισκόμαστε στις αρχές ενός 
μαζικού αφανισμού κι εσείς 
για το μόνο που μιλάτε είναι 
για τα χρήματα, για παραμύ-
θια μας αέναης οικονομικής 
ανάπτυξης; Πώς τολμάτε;».

Η σύντομη ομιλία της 
16χρονης ακτιβίστριας προ-
κάλεσε αίσθηση, καθώς είναι 
μία από τις πλέον αιχμηρές 
που εκφώνησε μετά την άφι-
ξή της στις ΗΠΑ, στα τέλη 
Αυγούστου, αφού διέσχισε 
τον Ατλαντικό με ιστιοπλο-
ϊκό που κινείται με ηλιακή 
ενέργεια, τυγχάνοντας θερ-
μής υποδοχής μπροστά από 
το άγαλμα της Ελευθερίας.

«Μας εγκαταλείψατε»
Όμως, οι νέοι αρχίζουν 

να κατανοούν την προδοσία 
σας» είπε ακόμη. «Εάν εσείς 
αποφασίσατε να μας εγκα-
ταλείψετε, εγώ σας λέω: δεν 
θα σας συγχωρήσουμε ποτέ».

«Ο κόσμος ξυπνάει και η 
αλλαγή έρχεται, είτε σας αρέ-
σει είτε όχι. Ευχαριστώ» κατέ-

ληξε η έφηβη ακτιβίστρια, η 
οποία καταχειροκροτήθηκε 
από τους παρευρισκομένους 
στην αίθουσα της Γενικής 
Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ παρέστη τελι-
κά στη Σύνοδο για το Κλίμα, 
συνοδευόμενος από τον αντι-
πρόεδρο Μάικ Πενς. Μολο-
νότι η ολιγόλεπτη παρουσία 
του στην αίθουσα προκάλεσε 
πολλά ερωτηματικά, δεν φαί-
νεται να αποτελεί ένδειξη ότι 
κάνει στροφή στην πολιτική 
του, μετέδωσαν το euractiv.
gr και το Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο, αφού έχει αμφισβητήσει 
στο παρελθόν ότι η ανθρώπι-
νη δραστηριότητα ευθύνεται 
για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη.

Ο Ντ. Τραμπ παρέμεινε 
στην αίθουσα για περίπου 
δέκα λεπτά και χειροκρότησε 
τον πρωθυπουργό της Ινδί-
ας Ναρέντρα Μόντι που στην 
ομιλία του κάλεσε τον κόσμο 
«να δράσει τώρα». Κατόπιν, 
λίγο μετά την ομιλία της καγκε-
λαρίου της Γερμανίας Άγγελα 

Μέρκελ, έφυγε χωρίς να πει 
ούτε μια λέξη.

Ποιος ήταν ο στόχος αυτής 
της εμφάνισης; Οι απαντή-
σεις που έδωσε στους δημο-
σιογράφους κατά την έξοδό 
του, δεν το αποσαφήνισαν. 
«Πιστεύω πολύ στον καθαρό 
αέρα και το καθαρό νερό και 
όλες οι χώρες πρέπει να εργα-
στούν μαζί για να τα καταφέ-
ρουν. Είναι πολύ, πολύ σημα-
ντικό», είπε.

Όπως μετέφεραν οι δημο-
σιογράφοι, ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ έφτασε στο κτίριο του 
ΟΗΕ ακριβώς τη στιγμή που 
η Γκρέτα Τούνμπεργκ ετοι-
μαζόταν να φύγει. Αργότερα, 
σε ανάρτησή του στο Twitter 
έδωσε την εντύπωση ότι την 
ειρωνεύεται γράφοντας ότι η 
Γκρέτα είχε «τον αέρα ενός 
πολύ ευτυχισμένου νέου κορι-
τσιού, που προσβλέπει σε ένα 
λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. 
Τόσο ωραίο να τη βλέπεις».

Από την πλευρά του ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν δήλωσε μιλώ-
ντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο 

Μας εγκαταλείψατε!
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Europe, από τη Νέα Υόρκη 
πως η μήνυση που κατέθεσε 
η Γκρέτα Τούνμπεργκ εναντί-
ον και της Γαλλίας δεν είναι 
«ο πλέον αποτελεσματικός 
τρόπος» να καταπολεμηθεί 
η κλιματική αλλαγή και πως 
«οι πολύ ριζοσπαστικές θέσεις 
είναι από τη φύση τους ενα-
ντίον των κοινωνιών μας».

Πιο συγκεκριμένα, αναφε-
ρόταν στη μήνυση που κατέ-
θεσε η Γκρέτα μαζί με άλλους 
δεκαπέντε νέους ενώπιον 
της Επιτροπής του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
σε βάρος πέντε χωρών, της 
Αργεντινής, της Βραζιλίας, 
της Τουρκίας, της Γερμανί-
ας και της Γαλλίας.

«Όλες οι κινητοποιήσεις 
της νεολαίας μας ή των λιγό-
τερο νέων είναι χρήσιμες. 
Αλλά πρέπει να επικεντρω-
θούν τώρα σε εκείνους που 
απέχουν περισσότερο από 
τα αιτήματά τους, εκείνους 
που προσπαθούν να εμπο-
δίσουν. Δεν έχω την αίσθη-
ση ότι η γαλλική κυβέρνηση 
ή η γερμανική κυβέρνηση, 
σήμερα, εμποδίζουν», υπο-
στήριξε ο πρόεδρος της Γαλλί-
ας Μακρόν. «Όταν βλέπω ότι 
θα σταματήσουμε το σύνολο 
των δραστηριοτήτων μας με 
άνθρακα, ότι σταματάμε την 
εκμετάλλευση των υδρογο-
νανθράκων, ότι κινούμαστε, 
δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός 
είναι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος».

«Δεν είμαι σίγουρη ότι 
κάποιος κινητοποιείται με 
την απελπισία, σχεδόν με το 
μίσος, στρέφοντας τους μεν 
εναντίον των δε», εκτίμησε 
μιλώντας στο ραδιοφωνικό 
δίκτυο France Inter η υφυ-
πουργός Οικολογικής Μετά-
βασης της Γαλλίας Μπρουν 
Πουαρσόν.

«Βεβαίως» η Γκρέτα Τούν-
μπεργκ, το παρακάνει, σημεί-
ωσε ο υπουργός Παιδείας Ζαν 
της Γαλλίας Μισέλ Μπλανκέ 
απαντώντας σε ερώτηση του 
τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

Ο Ε. Μακρόν χαιρέτησε, 
επιπλέον, την αποδοχή εκ 
μέρους της Ρωσίας της Συν-
θήκης του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή ως ένδειξη 
προόδου στην προστασία του 
κλίματος. «Χάρηκα όταν άκου-
σα την είδηση ότι η Ρωσία 
αποδέχθηκε τη Συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή. Είναι μια συγκλονι-

στική είδηση», παρατήρησε, 
προσθέτοντας ότι «ακόμη πριν 
μερικούς μήνες δεν περιμένα-
με κάτι τέτοιο. Αυτό δείχνει 
ότι υπάρχει πρόοδος».

Σε ό,τι αφορά την έκθεση 
των εμπειρογνωμόνων του 
ΟΗΕ για το κλίμα σχετικά 
με την κακή κατάσταση των 
ωκεανών και των παγωμέ-
νων ζωνών, υιοθετήθηκε έπει-
τα από μια νύχτα με συζη-
τήσεις που επιβραδύνθηκαν 
από αντιρρήσεις της Σαουδι-
κής Αραβίας, όπως μετέφεραν 
οι συμμετέχοντες στον τύπο.

Η ομάδα των ειδικών του 
ΟΗΕ για το κλίμα (IPCC, GIEC) 
επιβεβαίωσε στο Twitter την 
υιοθέτηση του κειμένου. «Μια 
πολύ ευχάριστη στιγμή (…) 
έπειτα από δύο χρόνια εργα-

σιών και μια τελευταία συνε-
δρίαση 27 ωρών», έγραψε στο 
Twitter ο Ζαν Πιέρ Γκατουζό, 
ένας από τους συντάκτες της 
έκθεσης, με τις καθυστερήσεις 
να διαπιστώνονται στις δια-
πραγματεύσεις μεταξύ επιστη-
μόνων και διπλωματών στο 
Μονακό και να αποδίδονται 
στη Σαουδική Αραβία, πρώτη 
εξαγωγό πετρελαίου παγκο-
σμίως, σύμφωνα με την πλη-
ροφόρηση του Γαλλικού Πρα-
κτορείου από συμμετέχοντες 
που ζήτησαν να μην κατονο-
μασθούν. 

Η Σαουδική Αραβία φαίνε-
ται να ήθελε να απαλειφθούν 
οι αναφορές στην ειδική έκθε-
ση της IPCC του Οκτωβρίου 
2018, που έδειχνε τις μεγά-
λες διαφορές στις επιπτώ-

σεις ανάμεσα σ’ έναν κόσμο 
με +1,5 βαθμό Κελσίου και 
έναν κόσμο με +2 βαθμούς 
Κελσίου.

Σημειώνεται ότι τo διά-
στημα 20 με 27 Σεπτεμβρί-
ου, με αφορμή τη Διάσκεψη 
του ΟΗΕ για το κλίμα, έλα-
βαν χώρα δράσεις σε όλο τον 
κόσμο με αίτημα την προστα-
σία του και την αποδέσμευ-
ση από τα ορυκτά καύσιμα.

Στην κατεύθυνση της ευαι-
σθητοποίησης του κοινού, οι 
ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν 
να ανατρέξουν στη σελίδα 
globalclimatestrike.net σχε-
τικά με πληροφορίες για το τι 
μπορεί να κάνει όποιος επιθυ-
μεί να δραστηριοποιηθεί στο 
πλαίσιο της κινητοποίησης 
με προτάσεις για δημιουργία 

πλακάτ και σχετικές ενημερώ-
σεις στη διεύθυνση: https://
globalclimatestrike.net/?fbc
lid=IwAR220VK49WZCke0p
3z5HZX305L32FmjXzuaNsk
X1h4wWeo0oVfrf3IukGp0

είτε μέσω της σελίδας της 
διοργάνωσης στο Facebook 
και του tag #ClimateStrike.

Στην Ελλάδα την Παρα-
σκευή 20 Σεπτεμβρίου μαθη-
τές από Γυμνάσια και Λύκεια 
της πρωτεύουσας,  στο πλαί-
σιο του παγκόσμιου μαθητικού 
κινήματος Fridays For Future 
πραγματοποίησαν πορεία 
που ξεκίνησε απ’ την πλα-
τεία Συντάγματος, κατευθύν-
θηκε προς το Μοναστηράκι 
και ακολούθως επέστρεψε στο 
Σύνταγμα, όπου έκαναν για 
λίγο καθιστική διαμαρτυρία 
έξω από τη Βουλή με συνθή-
ματα: «Θέλουμε αλλαγή», «Το 
κλίμα αλλάζει, γιατί δεν αλλά-
ζουμε εμείς;», «Ας δράσουμε 
τώρα», «Για να σας δώσουμε 
ένα μάθημα, χάνουμε τα δικά 
μας» και «Παιδιά της Γης, παι-
διά της αλλαγής». Μαθητές 
και φοιτητές προχώρησαν σε 
καθιστική βουβή διαμαρτυρία 
και μπροστά από το Δημαρ-
χείο Θεσσαλονίκης.

Συλλαλητήριο προγραμ-
ματίζεται και το Σάββατο 
6 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 
12:00μμ στο Σύνταγμα με 
τη συμμετοχή μουσικών 
σχημάτων.
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επα-
νειλημμένα έχει 
καταγγείλει ανάλο-

γα περιστατικά, και μάλι-
στα στο κέντρο της Αθή-
νας (Αιγάλεω, Περιστέ-
ρι, Ρέντη) με αντίστοι-
χα υπόγεια όπου δημι-
ουργούνται θανατηφόρα 
κοκτέιλ αμφιβόλου ποιό-
τητας, τροφοδοτώντας στη 
συνέχεια μπαρ και ξενυ-
χτάδικα. Πολλές είναι οι 
καταγγελίες παιδιών που 
εξαιτίας των παραπάνω 
έχουν τυφλωθεί, ενώ άλλα 
έχουν μεγάλα προβλήματα 
στο στομάχι και το συκώ-
τι τους. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα 
δημοσιεύσει τρία τέτοια 
παραμάγαζα που πρέπει 
άμεσα να κλείσουν και οι 
ιδιοκτήτες τους να μπουν 
στη φυλακή. Οι δικογρα-
φίες … δεν γυρίζουν πίσω 
τα παιδιά μας.

Παράνομο εργαστήριο 
παραγωγής και συσκευασί-
ας οινοπνευματωδών ποτών 
εντόπισαν αστυνομικοί του 
Τμήματος Προστασίας Περι-
ουσιακών Δικαιωμάτων της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης στην περιοχή 
του Μελισσοχωρίου κατά τη 

διάρκεια έρευνας σε νοικια-
ζόμενο υπόγειο χώρο οικίας.

Σε δεξαμενές φαίνεται ότι 
γινόταν επεξεργασία αλκοο-
λούχων μειγμάτων, τα οποία 
στη συνέχεια εμφιαλώνο-
νταν, τοποθετούνταν στις 
φιάλες πλαστές αυτοκόλλητες 
ετικέτες γνωστών εταιρειών 
οινοπνευματωδών ποτών 

και στη συνέχεια διοχετεύ-
ονταν στην αγορά.

Κατά την έρευνα στις 26 
Σεπτεμβρίου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:
• 2.546 κενές φιάλες με σήμα-
τα εταιρειών οινοπνευματω-
δών ποτών
• 343 φιάλες πλήρεις αλκο-
ολούχου ποτού

• 190 χάρτινα κιβώτια
• 29.419 αυτοκόλλητα φια-
λών
• 13.368 πώματα φιαλών
• 2 πλαστικές δεξαμενές που 
περιείχαν περίπου 600 λίτρα 
οινοπνευματώδους μείγμα-
τος συνολικά
• 2 χειροκίνητοι μηχανισμοί 
σφράγισης φιαλών

• Αλκοολόμετρο, σωληνώσεις, 
βάνες και διάφορα εργαλεία

Για την υπόθεση σχη-
ματίστηκε δικογραφία για 
παράβαση του νόμου περί 
τελωνειακού κώδικα, περί 
σημάτων και για πλαστο-
γραφία, η οποία θα αποστα-
λεί στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Για τα παρακάτω στοιχεία το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι κάθετα εναντίον του 
ατμίσματος, και φυσικά, και του καπνί-
σματος. Το κάπνισμα έχει αποδειχθεί 
καρκινογόνο, το άτμισμα στα λίγα 
χρόνια της δοκιμαστικής του πορεί-
ας αρχίζει να δίνει τα ενοχοποιητικά 
του σημάδια για τις επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία. Με την ευκαιρία αυτή, 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επικροτεί τις πρόσφατες 
ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την 
απαγόρευση του καπνίσματος και του 
ατμίσματος.

Ένας κάτοικος του Κάνσας, άνω των 50 
ετών, που έπασχε από κάποιο υποκείμενο 
νόσημα και ο οποίος φαίνεται να έχασε 
τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες από 
τη μυστηριώδη πνευμονική ασθένεια που 
σχετίζεται με το άτμισμα, έγινε αφορμή να 
γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές των 
ΗΠΑ εξετάζουν περισσότερα από 450 κρού-
σματα ασθένειας σε 33 πολιτείες.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσετε το άτμι-

σμα. Αν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας 
πρόσωπο καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο, 
σας παρακαλούμε, σταματήστε», προέτρε-
ψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας 
του Κάνσας, Δρ. Λι Νόρμαν, όπως μετέ-
δωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η έρευνα που διεξάγουν από κοινού το 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
(CDC) και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA) δεν έχει συνδέσει την ασθέ-
νεια με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν που 
χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τα συμπτώματα της ασθένειας περι-
λαμβάνουν δύσπνοια, πυρετό, βήχα και 
εμετούς. Κάποιοι έχουν επίσης αναφέρει 
πονοκεφάλους, ζάλη και πόνους στο στήθος.

Ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος 
κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να στα-
ματήσουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά 
τσιγάρα οποιουδήποτε είδους μέχρι να μπο-
ρέσουν οι επιστήμονες να διαχειριστούν 
καλύτερα την ασθένεια, για την οποία δεν 
γνωρίζουν αρκετά.

Το ηλεκτρονικό και το συμβατικό τσιγάρο  
ειναι καρκινογόνα και επικίνδυνα
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Παγκόσμια ημέρα των ζώων
Από το 1931 που 

γιορτάστηκε για 
πρώτη φορά η 

Παγκόσμια Ημέρα των 
Ζώων σ' ένα συνέδριο 
περιβαλλοντιστών στη 
Φλωρεντία, ως ένας τρό-
πος για την ευαισθητο-
ποίηση κοινού και ειδι-
κών για τα υπό εξαφάνι-
ση ζώα, η γιορτή καθιε-
ρώθηκε και αφορά όλα 
τα ζώα. Ο εορτασμός της, 
στις 4 Οκτωβρίου τιμά τη 
μνήμη του Αγίου Φρα-
γκίσκου της Ασίζης, που 
έχει αναγορευτεί από την 
Καθολική Εκκλησία, ως 
προστάτης των ζώων και 
του περιβάλλοντος.

Στόχος της Παγκόσμι-
ας Ημέρας των Ζώων είναι 
να βελτιώσει την κατάστα-
ση των ζώων, και τα πρότυ-
πα καλής διαβίωσης σε όλο 
τον κόσμο. 

Γιορτάζεται με διαφορετι-
κούς τρόπους σε κάθε χώρα, 
ανεξάρτητα από την εθνικό-
τητα, τη θρησκεία, την πίστη 
ή την πολιτική ιδεολογία. 

Πλήθος εκδηλώσεων 

είχαν προγραμματιστεί και 
στην Ελλάδα, στην κατεύ-
θυνση και του εκσυγχρονι-
σμού της νομοθεσίας για την 
προστασία τους.

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρ-
κο υποδέχθηκε παιδιά 3 έως 
12 ετών με ελεύθερη είσο-
δο, όπου είχαν τη δυνατό-

τητα να παρακολουθήσουν 
δωρεάν ξεναγήσεις από τους 
φροντιστές του Πάρκου, να 
συμμετέχουν στο τάισμα ορι-
σμένων από τα ζώα που φιλο-
ξενούνται εκεί και να λάβουν 
μέρος σε εικαστικά παιχνίδια 
και βιωματικά προγράμμα-
τα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 

του Πάρκου.
Ο Δήμος Αρταίων και το 

Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας 
πραγματοποίησαν εκδήλωση 
με θέμα: «Υιοθέτησε ένα αδέ-
σποτο», ενώ το Κέντρο Δημι-
ουργικού Ντοκιμαντέρ, σε 
συνεργασία με τον Φιλοζωι-
κό Όμιλο Καλαμάτας, κανόνι-

σε προβολή του ντοκιμαντέρ 
Greek Αnimal Rescue του 
Μενέλαου Καραμαγγιώλη. 
Πρόκειται για μια κινημα-
τογραφική αλληγορία, βασι-
σμένη σε αληθινές ιστορίες 
αδέσποτων ζώων που απο-
τυπώνουν όσα συμβαίνουν 
σήμερα στην Ελλάδα της κρί-
σης. Οι πρωταγωνιστές του, 
τα αδέσποτα στη βιομηχανική 
περιοχή του Ασπρόπυργου, 
μια ομάδα νέων εθελοντών 
που περιπολούν την περιοχή 
περιθάλποντας τα άρρωστα 
ζώα και ένας φιλοζωικός σύλ-
λογος στο Λονδίνο, αναζητούν 
μια νέα αρχή σε μια στιγμή 
που όλα μοιάζουν χαμένα. 
Ο Δήμος Κέρκυρας και Δια-
ποντίων Νήσων διοργάνωσε 
την προβολή της φιλοζωϊκής 
ταινίας Re-Action.

Ο ΙΝΚΑ Κρήτης, με πρό-
σφατη ανακοίνωσή του στά-
θηκε στο θέμα των επιθέσε-
ων σκύλων σε ανθρώπους, 
προτείνοντας ότι προϋπόθε-
ση για την απόκτηση σκύλου, 
πρέπει να είναι το πιστοποι-
ητικό εκπαίδευσης του κατό-
χου, πριν το αγοράσει.
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Γράφει η Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου
ΛΒιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
Υπεύθυνη των εργαστηρίων 
αναλύσεων του ΠΑΚΟΕ.

Οπρωταγωνιστής της ασθέ-
νειας των φυτών το Ωίδιο 
είναι μύκητας, που προσβά-

λει συνήθως τα τρυφερά μέρη του 
φυτού (φύλλα, πράσινους βλαστούς, 
οφθαλμούς). Είναι η πιο διαδεδομέ-
νη, και καταστρεπτική ασθένεια, τόσο 
των υπαίθριων όσο και των θερμοκη-
πιακών καλλιεργειών. Προσβάλλει 
τα περισσότερα καλλιεργούμενα 
φυτά, όπως οπωροκηπευτικά (ντο-
μάτα, κολοκύθι, αγγουριά, πιπεριά, 
καρπουζιά, αμπέλι, τα δέντρα όπως 
η μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, ροδα-
κινιά και άλλα πυρηνόκαρπα). Το 
ωίδιο επιτίθεται στα σιτηρά, αλλά και 
σε πολλά καλλωπιστικά φυτά, όπως 
η Τριανταφυλλιά, Καστανιά, Βελανι-
διά, Σφένδαμο και πολλά άλλα. Όμως, 
σπάνια θα προκαλέσει τον θάνατο του 
ξενιστή του, διότι αυτό το υποχρεωτι-
κό παράσιτο έμαθε να επιβιώνει και 
να αναπτύσσεται πάνω στους ζωντα-
νούς ιστούς. Η μόνιμη παρουσία του 
συμβάλλει στην καταβολή του φυτού, 
στην μειωμένη ευρωστία του όπως και 
στην υπολογίσιμη μείωση της παρα-
γωγικής του ικανότητας αλλά ακόμα 
και στην ποιοτική υποβάθμιση του 
παραγόμενου προϊόντος. 

Οι μύκητες που προκαλούν το Ωίδιο 
των φυτών κατατάσσεται στο Βασίλειο 
των Μυκήτων (Regnum Fungi) και 
στο Υποβασίλειο των Δικαρύων. Ανή-
κουν στους Ασκομύκητες (Phylum: 
Ascomycota), στην τάξη Ερυσιφώδη 
(Erysiphales), και Οικογένεια: Ερυσι-
φοειδή (Family: Erysiphaceae). Μόνο 
που τα φυτοπαθογόνα είδη αυτά παρου-
σιάζουν υψηλή εξειδίκευση προσβο-
λής, δηλαδή οι κάθε οικογένεια φυτών 
έχει τα δικά του είδη μυκήτων που 
παρασιτούν στους ιστούς του. 

Ο μύκητας αυτός δεν γνωρίζει 
σύνορα, όπως άλλωστε και οι υπόλοι-
ποι μικροοργανισμοί. Από αυτή την 
έννοια είναι ένα κοσμοπολίτικο παθο-
γόνο, το οποίο επιπροσθέτως χαρα-
κτηρίζεται ως ‘πολυκυκλικό’, εξαιτί-
ας των αλλεπάλληλων δευτερογενών 
μολύνσεων που επιφέρει, μέσω της 
αγενούς αναπαραγωγής του.

Το Ωίδιο ξεχωρίζει από τις άλλες 
ασθένειες που προκαλούν οι μύκη-
τες λόγω των λευκών εξανθήσεων, 
που μοιάζουν σαν χνούδι ή με λευκή 

(σπανίως κιτρινωπή) σκόνη, πάνω στα 
φύλλα που αρχικά μπορεί να εμφανι-
στεί σε κηλίδες και αργότερα να καλύ-
πτει όλο το φύλλο, μπουμπούκια και 
εξασθενεί τα φυτά. Για αυτό η διά-
γνωση αυτής της ασθένειες από τα 
συμπτώματα είναι σχετικά εύκολη.

Ο μύκητας αυτός χαρακτηρίζεται 
ως εκτοπαράσιτο, διότι η λευκή εξάν-
θηση αποτελείτε από το λευκού χρώ-
ματος μυκήλιο (το σώμα του μύκητα) 
το οποίο σχηματίζεται από διακλαδι-
σμένες μυκηλιακές υφές, και απλώνε-
τε στην εξωτερική επιφάνεια του 
φυτού - ξενιστή. Πάνω στα προσβε-
βλημένα τμήματα των φυτών ο μύκη-
τας ζει, μυζώντας την τροφή του από 
τα κύτταρα των ξενιστών με λεγόμε-
νες «μυζητήρες» τις οποίες εξαπολύει 
εντός των κυττάρων. Την λευκή σκό-
νη συμπληρώνουν τα αγενή σπόρια 
τα λεγόμενα κονίδια, τα οποία έχουν 
ωοειδές ή βαρελοειδή σχήμα, (σε αυτά 
και οφείλεται η ονομασία της ασθέ-
νειας ), είναι μονοκύτταρα, και σχη-
ματίζονται συχνά σε αλυσίδες πάνω 
σε κοντούς κονιδιοφώρους (ειδικευ-
μένες μυκηλιακές υφές). Τα κονίδια 
του μύκητα διασπείρονται με τον άνε-
μο (ξηροσπόρια) και μεταφέρονται σε 
άλλα τμήματα του φυτού, από φυτό σε 
φυτό ή και σε γειτονικές καλλιέργειες 
. Κατά την διάρκεια της αναπτυξιακής 
περιόδου, η αναπαραγωγή των κονι-
δίων είναι συνεχής μέχρι τους 30οC, 
προκαλώντας αλλεπάλληλες δευτερο-
γενείς μολύνσεις. 

Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μερι-
κά είδη είναι ενδοπαράσιτα, δηλα-
δή, σχηματίζουν μυκήλιο στο εσω-
τερικό των φυτικών κυττάρων και οι 
κονιδιοφόροι του βγαίνουν στην επι-
φάνεια από τα στόματα του φύλλων. 
Απλώς, σε αυτή την περίπτωση η λευ-
κή εξάνθηση θα εμφανιστεί πολύ πιο 
αργά στην κάτω επιφάνεια των φύλ-
λων και επίσης, στην αρχή της προ-
σβολής θα προηγηθούν η καστανές 
γωνιώδης κηλίδες στην πάνω επιφά-
νεια των προσβεβλημένων φύλλων.  

Μόλις το μυκήλιο του μύκητα ανα-
πτυχθεί αρκετά, εμφανίζονται, πάνω 
στο λευκό στρώμα, οι εγγενείς καρ-
ποφορίες σε μορφή διακριτών μαύ-
ρων στιγμάτων. Οι καρποφορίες αυτές 
τα κλειστοθήκια είναι εντελώς κλει-
στές, μοιάζουν με μπάλα μαύρου χρώ-
ματος και περιέχουν τα εγγενή σπό-
ρια του μύκητα τα ασκοσπόρια, τα 
οποία παράγονται στους σακκοειδούς 
μορφής ασκούς. 

Με τα κλειστοθήκια που εμφανί-
ζονται κατά τα τέλη του καλοκαιριού 
με αρχές του φθινοπώρου και με το 
μυκήλιο γίνεται η διαχείμαση του Ωιδί-
ου. Εντούτοις, οι πρωτογενείς μολύν-
σεις του μύκητα δεν οφείλονται στα 
κλειστοθήκια, αλλά στο μυκήλιο. Το 
μυκήλιο ανευρίσκεται κυρίως στους 
οφθαλμούς, αλλά κάποιες φορές και 
στους βλαστούς ή κλαδίσκους, σε περι-
οχές με ήπιους χειμώνες. Το μυκήλιο 
σταδιακά καταστρέφεται όταν επι-
κρατούν χαμηλές θερμοκρασίες από 
τους -11 oC και κάτω, ενώ οι προσβε-
βλημένοι οφθαλμοί καταστρέφονται 
σε εξαιρετικά χαμηλές χειμωνιάτι-
κες θερμοκρασίες, που κυμαίνονται 
μεταξύ -20 με -23 oC. Ωστόσο ακόμα 
και κάτω από τους -27 oC, ένα πολύ 
μικρό ποσοστό του παθογόνου, μπο-
ρεί να επιζήσει πάνω στα προσβε-
βλημένα φυτά.

Και κάτι τελευταίο. Εν γένει το 
ωίδιο βρίσκεται στην πάνω πλευρά 
του φύλλου, αλλά υπάρχουν και εξαι-
ρέσεις. Υπάρχει ένας τύπος ωιδίου 
που αναπτύσσεται μόνο στην κάτω 
πλευρά του φύλλου και συχνά δεν το 
αντιλαμβανόμαστε. Ωστόσο καθώς η 
ασθένεια προχωρεί, τα φύλλα καλύ-
πτονται τελείως με αυτό το λευκό 
στρώμα, που μπορεί να φτάσει ακό-
μη και στους οφθαλμούς, με επακό-
λουθες απώλειες στο μέγεθος και την 
ποιότητα της καλλιέργειας. 

Αυτές οι βασικές βιολογικές λειτουρ-
γίες της αναπαραγωγής καθώς και ο 
τρόπος διαχείμασής που παρουσιά-
ζονται συνοπτικά, λαμβάνονται υπό-
ψη και ορίζουν την στρατηγική αντι-
μετώπισης των παθογόνων μυκήτων.

Το Ωίδιο στης περισσότερες φορές 
εκδηλώνεται την άνοιξη. Οι πρωτο-
γενείς μολύνσεις ξεκινούν με το 
άνοιγμα των οφθαλμών του φυτού 
και την επαναδραστηριοποίηση του 
μύκητα. Τα οφθαλμικά λέπια δεν προ-
στατεύουν πλέον επαρκώς την νέα 
βλάστηση και ο μύκητας εξαπλώ-
νεται στα εκπτυσσόμενα όργανα.

Κατάλληλες συνθήκες για την ανά-
πτυξη του παθογόνου είναι όταν η θερ-
μοκρασία βρίσκεται μεταξύ 10 και 30oC, 
ενώ η σχετική υγρασία είναι υψηλή. 
Ωστόσο αποφασιστικός παράγοντας 
για την εξέλιξη της ασθένειας δεν 
είναι τόσο η σχετική υγρασία όσο οι 
θερμοκρασίες. Μάλιστα η διαβροχή 
των φύλλων λειτουργεί ανασταλτικά 
για την βλάστηση των κονιδίων 
και την ανάπτυξη της ασθένειας. Και 

σε αυτό το σημείο, το Ωίδιο διαφέρει 
εντελώς από τις περισσότερες μυκη-
τολογικές ασθένειες που προσβάλ-
λουν τους καρπούς και το φύλλωμα 
των φυτών. Κάτω από ιδανικές συν-
θήκες, τα συμπτώματα της ασθένει-
ας γίνονται ορατά διά γυμνού οφθαλ-
μού, μέσα σε 48 ώρες.

 
 

Τα αγενή σπόρια του μύκητα τα 
κονίδια στο μικροσκόπιο. 

Τα εγγενή σπόρια του μύκητα – τα 
κλειστοθήκια σαν μαύρα στίγματα, 
στο στερεοσκόπιο 

Προστάτεψε «βιολογικά» 
τα φυτά σου και το αστικό πράσινο
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Τα εγγενή σπόρια του μύκητα 
– τα κλειστοθήκια στο μικροσκό-
πιο - είναι μαύρου χρώματος, δια-
μέτρου 75 έως 100 μm. Εντός τους 
σχηματίζεται οι ασκοί, των οποίων οι 
διαστάσεις κυμαίνονται ως προς το 
μήκος μεταξύ 55 έως 70 μm και ως 
προς την διάμετρο μεταξύ 45 έως 50 
μm. Οι ασκοί περιέχουν 2 - 8 σπόρια, 
μήκους 20 έως 36 μm και διαμέτρου 
12 έως 15 μm ο καθένας.

Πως αντιμετωπίζεται; 
Ένα από τα βασικά αποτελεσμα-

τικά μέσα καταπολέμησης του Ωιδί-
ου παραμένει το θείο και ας είναι το 
αρχαιότερο μυκητοκτόνο που έχει 
χρησιμοποιηθεί πριν εφαρμοστούν 
οι συνθετικές ενώσεις. Το αρνητι-
κό του είναι η φυτοτοξικοτητα του 
σε μεγάλες θερμοκρασίες, ενώ σε 
μικρές χάνει την αποτελεσματική του 
δράση. Άρα, εφαρμόζεται κυρίως την 
άνοιξη και νωρίς το φθινόπωρο και 
όταν οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν 
τους 30οC. Εφαρμόζεται σε σκόνη ή 
ψεκάζεται σαν βρέξιμη σκόνη, ανάλο-
γα με το σκεύασμα που θα επιλεγεί. 
Υπενθύμιση, το θειάφισμα δεν πρέπει 
να γίνει όταν επικρατεί καύσωνας ή 
μεγάλες θερμοκρασίες. 

Παρόλο τα μειονεκτήματα (δεν 
έχει άμεσα αποτελέσματα, έχει υψη-
λό κόστος και δεν είναι πάντα εφικτή 
η εφαρμογή της), αναμφισβήτητα η 
βιολογική καταπολέμηση των εχτρών 
και ασθενειών των φυτών είναι φιλι-
κή προς το περιβάλλον, ακίνδυνη για 
τον άνθρωπο και έχει μακροχρόνια 
αποτελεσματική. Παράγοντες βιολο-
γικής καταπολέμησης είναι τα αρπα-
κτικά έντομα & ακάρεα, παρασιτοειδή, 
εντομοπαθογόνοι μικροοργανισμοί & 
νηματώδεις, αντγωνιστικοί& παρασι-
τικοί μικροοργανισμοί, κ.ά. Είναι γνω-
στό ότι το ωίδιο μεταφέρετε με έντο-
μα που προσβάλουν τα φυτά, όπως 
είναι η αφίδες. Επομένως αν έχουμε 
τους φυσικούς εχτρούς τους όπως την 
πασχαλίτσα και άλλα αρπακτικά έντο-
μα δημιουργώντας κατάλληλους βιό-
τοπους στον κήπο μας για αυτά, τότε 
όχι μόνο θα βοηθήσει στην καταπολέ-
μηση του μύκητα αλλά στην συνολική 
υγεία των καλλιεργούμενων φυτών.  

Υπάρχουν αρκετά βιολογικά σκευ-
άσματα αναφερόμενα ως Ωιδιοκτόνα 
ή μυκητοκτόνα, εγκεκριμένα με μυκη-
τοκτόνο δράση, όπως αυτά με βάση 

το θείο, το χαλκό, το διττανθρακι-
κό κάλιο, το έλαιο neem. Αυτό που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να ελέγ-
ξτε την ετικέτα για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι ασφαλής η χρήση του, τη δοσο-
λογία και τον τρόπο που θα το εφαρ-
μόσετε και οπωσδήποτε, κάνει για 
τα φυτά που καλλιεργείτε. Ακολου-
θήστε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας 
τόσο κατά την εφαρμογή, για το πώς 
θα αποθηκεύσετε, αλλά και μετά από 
πόσες ημέρες από την εφαρμογή 
επιτρέπεται η συγκομιδή. 

Μπορείτε να φτιάξετε και ένα δικό 
σας σπιτικό βιολογικό μυκητοκτό-
νο με βάση τη σόδα ή το γάλα, δύο 
συστατικά που έχουν αποτελεσματι-
κή προληπτική δράση και είναι χρή-
σιμα για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση του ωιδίου. 

Βιολογικό μυκητοκτόνο για το 
ωίδιο με βάση τη σόδα. 

Η μαγειρική σόδα και η διτταν-
θρακική σοδα (διττανθρακικό κάλιο) 
έχει μυκητοκτόνος δράση. Επειδή μπο-
ρεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φύλ-
λα ή όταν πέσει στο έδαφος να επηρε-
άσει την απορρόφηση του ασβεστίου, 
του μαγνησίου και του σιδήρου από 
τις ρίζες των φυτών, καλό θα είναι να 
το δοκιμάζεται σε ένα μικρό δείγμα 
πριν χρησιμοποιηθεί σε περισσότε-
ρα φυτά. Η προτεινόμενες συνταγές 
είναι η παρακάτω. 

1. Αφού γεμίσετε τη φιάλη ψεκα-
σμού με 4 λίτρα νερό ανακατέψτε 
μέσα μία κουταλιά σόδας, μία κου-
ταλιά λάδι και ένα κουταλάκι του γλυ-
κού σαπούνι.

Σε αυτή τη συνταγή μπορείτε να 
προσθέσετε και έλαιο neem που έχει 
και εντομοκτόνες ιδιότητες.

2. Ψιλοκόβουμε 3 σκελίδες σκόρδο 
και τις μουλιάζουμε σε 1 λίτρο νερό, 
για 48 ώρες. Σουρώνουμε το νερό 
και προσθέτουμε 1 κουτάλι της σού-
πας κοφτό μαγειρική σόδα και μια 
κουταλιά του γλυκού υγρό σαπούνι 

για τα πιάτα. 
Ανακατεύουμε καλά να διαλυ-

θούν και ψεκάζουμε καλά τα προ-
σβεβλημένα φυτά και φροντίζουμε 
να καλυφθούν με υγρό και οι κάτω 
επιφάνειες των φύλλων. 

3. Διαλύουμε σε 1 λίτρο νερό 1 
κουταλάκι γλυκού μαγειρικής σόδας 
και προσθέτουμε 1 κουταλάκι γλυκού 
οξυζενέ. Αφού γεμίσετε τη φιάλη 
ψεκάζουμε καλά τα προσβεβλημένα 
φυτά και φροντίζουμε να καλυφθούν 
με υγρό και οι κάτω επιφάνειες των 
φύλλων. 

Βιολογικό μυκητοκτόνο για το 
ωίδιο με βάση το γάλα:

Είναι γνωστό ότι το γάλα μπορεί 
να αντιμετωπίσει και να προλάβει 
την εμφάνιση του ωιδίου σε φυτά. 
Μάλιστα υπάρχει δημοσιευμένη επι-
στημονική έρευνα που έχει δείξει, ότι 
το γάλα μπορεί να είναι για το ίδιο 
αποτελεσματικό με ωιδιοκτόνα σκευ-
άσματα του εμπορίου, ειδικά σε συν-
θήκες θερμοκηπίου.

Για να ετοιμαστεί το μείγμα σε μία 
φιάλη ψεκασμού ή ψεκαστήρα ρίχνου-
με τα παρακάτω υλικά:1 μέρος γάλα 
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα 
γάλατα που υπάρχουν στην αγορά) 
και 1 μέρος νερού. Ανακινήστε καλά 
και εφαρμόστε το παραπάνω μείγμα 
αργά το απόγευμα, καθώς η εφαρμο-
γή του το μεσημέρι μπορεί να προκα-
λέσει εγκαύματα στα φύλλα.

Ψεκάστε τη φυλλική επιφάνεια και 
από πάνω και από κάτω. Διαβρέξετε 
τα φυτά μέχρι απορροής. Τα προσβε-
βλημένα φυτά ψεκάζονται ανά τρεις 
με τέσσερις ημέρες, ενώ τα φυτά που 
δεν παρουσιάζουν σημάδια μόλυν-
σης ψεκάζονται ανά δέκα μέρες προ-
ληπτικά.

Άλλα ενδιαφέροντα συστατικά 
που μπορούν να δράσουν εναντίον 
της ασθένειας αυτής είναι το μπέι-
κην πάουντερ, το μαγειρικό λάδι, το 
απορρυπαντικό, το στοματικό διάλυ-

μα, το ξύδι (καταστρέφει τις υφές του 
μύκητα αλλάζοντας το pH του). 

• Για 5 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
χρησιμοποιείτε 50 ml μαγειρικό λάδι, 
3 κουταλιές της σούπας μπέικην πάου-
ντερ και λίγο σαπούνι ως γαλακτω-
ματοποιητής. Ψεκάζουμε ανά 10 -14 
ημέρες πρωινές ώρες.  

Κανέλλα: Αν την απλώσουμε στην 
επιφάνεια του χώματος, ή στη γλά-
στρα, η κανέλλα προστατεύει τα σπο-
ρόφυτα από μυκητολογικές προσβολές.

Για να μην αποκτήσει ανθεκτικό-
τητα ο μύκητας σε αυτά τα βιολογικά 
σκευάσματα καλό είναι να χρησιμο-
ποιείται εναλλάξ κάθε εβδομάδα, για 
παράδειγμα τη μία εβδομάδα το σκεύ-
ασμα με τη σόδα την άλλη με το γάλα.

Επίσης δημοφιλείς μέθοδοι για 
την πρόληψη και καταπολέμηση της 
νόσου ή τέφρα και σκόνη της μου-
στάρδας. 

• Αναμίξτε 1 kg κοσκινισμένης 
τέφρας σε ζεστό νερό (10 λίτρα) και 
το αφήνουμε για 5 ημέρες, περιστα-
σιακά ανακατεύοντας. Το μίγμα αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
πότισμα των φυτών. Πριν την χρήση 
του για ψεκασμό, προσθέστε τριμμέ-
νο σαπούνι (30 g). 

2 κουταλιές της σούπας. l ξηρή 
σκόνη μουστάρδα αραιωμένη σε 10 
λίτρα βραστό νερό. Μετά από ψύξη το 
μείγμα αυτό, είναι έτοιμο για ψεκα-
σμό των φύλλων.

Υπερμαγγανικό κάλλιο
Πρόκειται για ανόργανη ουσία, 

έντονα οξειδωτική με παρόμοια περί-
που χρήση όπως και το θείο. Η χρή-
ση του υπερμαγγανικού καλίου συνι-
στάται στα φυτά που είναι ευαίσθητα 
στο θείο ή όταν το τελευταίο δεν δρα 
λόγω χαμηλής θερμοκρασίας ή όταν 
επιδιώκεται η αποφυγή ρύπανσης των 
ψεκαζόμενων επιφανειών (καλλωπι-
στικά φυτά, άνθη, καρπούς στο στάδιο 
ωρίμανσης κ.τ.λ.). Το υπερμαγγανικό 
κάλιο έχει θεραπευτική δράση, η οποία 
εκδηλώνεται σχεδόν αμέσως και για 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακό-
μα και θεραπευτικά. Χρησιμοποιείται 
για την καταπολέμηση του ωιδίου της 
αμπέλου και βακτηριοκτόνο μόνο σε 
οπορωφόρα δένδρα, ελιά και αμπέλι. 
Εμφανίζει όμως ταχεία αποικοδόμηση 
αμέσως μετά την εφαρμογή του στα 
φυτά, πιθανώς λόγω επαφής του με 
τις οργανικές ενώσεις του φυλλώμα-
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τος. Η συνηθέστερη αναλογία είναι 
120 g σε 100 L νερού. Για την αύξη-
ση της προσκολλητικότητας καλό είναι 
να προστίθεται λεπτή σκόνη ασβέστη 
σε ποσότητα 3 g ή να συνδυάζεται 
με βορδιγάλειο πολτό. Κατά την ωρί-
μανση των μούρων, χρησιμοποιείτε 
το διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 
(5 g ανά 10 λίτρα νερού).

 Ωιδίου της τριανταφυλλιάς. 
Αντιμετώπιση.

 Είναι γνωστή 
α π ό  τ η ν 
αρχαιότητα 
(Θεοφραστος 
γύρο στα 300 
π Χ). Η πρώ-
τη όμως περι-
γραφή του 
παθογόνου 
μύκητα ως 
αιτίου της 
α σ θ έ ν ε ι α ς 
έγινε από τον 

Wallroth το 1819. Η ασθένεια αποτε-
λεί σήμερα μια από τις πιο διαδεδο-
μένες και είναι η πιο σοβαρή πάθη-
ση της Τριανταφυλλιάς τόσο στην υπο 
κάλυψη, όσο και στις υπαίθριες καλ-
λιέργειες. Οφείλεται στον ασκομύκη-
τα Sphaerotheca pannosa var. rosae, 
που αποτελεί υποχρεωτικό παράσιτο 
των φυτών του γένους Rosa και η αγε-
νής του μορφή ανήκει στο γένος 
Oidium. Προσβάλλονται τα φύλλα, οι 
βλαστοί, οι οφθαλμοί και τα άνθη. 
Προκαλεί παραμόρφωση των οργά-
νων και καχεξία του φυλλώματος 
καθώς δεν ανοίγουν και τα τριαντά-
φυλλα. Τα πρώτα συμπτώματα εμφα-
νίζονται στο έλασμα των φύλλων, σε 
μορφή υπερυψομένων περιοχών, με 
χρώμα ανοικτό ερυθρό στο πάνω 
μέρος της επιφάνειας του φύλλου. Η 
χαρακτηριστική αλευρώδης εξασθέ-
νηση του παθογόνου, εμφανίζεται ως 
λευκές περιοχές στις επιφάνειες των 
νέων φύλλων, τα οποία συστρέφονται, 
κατσαρώνουν και παραμορφώνονται. 
Καθώς παρατηρείται πρόωρη φυλλό-
πτωση.

Οι μεγαλύτερες σε ηλικία τριαντα-
φυλλιές συνήθως δεν παραμορφώ-
νονται αλλά εμφανίζουν κυκλικές ή 
ακανόνιστες περιοχές που καλύπτο-

νται από την λευκή εξάνθηση του 
παθογόνου. Όπως και τα ώριμα φύλ-
λα δεν προσβάλλονται συνήθως από 
το παθογόνο. 

Την Άνοιξη κυρίως, με την έκπτυξη 
των οφθαλμών οι νέοι βλαστοί μολύ-
νονται από το παθογόνο, όπου προ-
χωράει στα λέπια των οφθαλμών και 
καλύπτονται από την αλευρώδη εξάν-
θηση του μύκητα. Ο μύκητας προ-
σβάλλει επίσης τα άνθη, κυρίως όταν 
είναι ακόμα κλειστά και αναπτύσσε-
ται πάνω στους ποδίσκους, τα σέπα-
λα και τον κάλυκα. Τα πέταλα είναι 
αυτά που προσβάλλονται σπανιότερα.

Για την καταπολέμηση του 
ωίδιου της τριανταφυλλιάς, 

• αφαιρούμε και απομακρύνουμε 
τα προσβεβλημένα τμήματα της τρια-
νταφυλλιάς και όλα τα πεσμένα φύλλα 
της που αποτελούν εστίες μόλυνσης 
της ασθένειας και τα καίμε. 

• αποφεύγουμε καταρχήν να φυτεύ-
ουμε τριανταφυλλιές σε σκιερά μέρη 
που έχουν αρκετή υγρασία. Επίσης, 
οι πυκνές φυτεύσεις τριανταφυλλιάς 
δημιουργούν συνθήκες κακού αερι-
σμού που ευνοούν την εξάπλωση της 
ασθένειας του ωιδίου. Είναι σημαντι-
κό να αποφεύγουμε τη διαβροχή των 
φύλλων της τριανταφυλλιάς στους 
κήπους, όταν ποτίζουμε με λάστιχο, 
καθώς και σε κήπους με γκαζόν όπου 
δεν είναι καλά ρυθμισμένο το αυτό-
ματο πότισμα. Η κατάλληλη μέθο-
δος ποτίσματος της τριανταφυλλιάς 
είναι η άρδευση με σταγόνες για να 
την προστατέψουμε από την ανάπτυ-
ξη του μύκητα. 

• Θειάφι: Αντιμετωπίζεται εύκο-
λα με θειάφισμα, που είναι και βιο-
λογικός τρόπος, εφόσον η θερμοκρα-
σία της ημέρας περνάει τους 23°C 
(σε μικρότερες δεν θα έχουμε απο-
τέλεσμα). Καλό είναι το θειάφισμα 
να γίνεται προληπτικά κάθε 15 - 20 
μέρες, προσεκτικά, κι όταν δεν φυσά-
ει. Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια 
του φυτού, όταν δεν επικρατεί έντο-
νη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος δεν ξεπερνάει τους 
28°C, πάντα κατά τις πρώτες πρωι-
νές ή απογευματινές ώρες (αλλιώς 
θα κάψουμε τα φυτά). Αν βρέξει και 
ξεπλυθεί το θειάφι, θα πρέπει να επα-
ναλάβουμε το θειάφισμα.

Όταν θειαφίζουμε με πολύ ζεστό 
καιρό, φροντίζουμε να έχουμε καλά 
ποτισμένα τα φυτά μας. 

• Κανέλλα: Αν την απλώσουμε 
στην επιφάνεια του χώματος, ή στη 
γλάστρα, η κανέλλα προστατεύει τα 
σπορόφυτα από μυκητολογικές προ-
σβολές. 

• ψεκάστε τα φυτά σας με κάποιο 
βιολογικό μυκητοκτόνο. 

• Μπορείτε να φτιάξετε και ένα δικό 
σας σπιτικό βιολογικό μυκητοκτό-

νο με βάση τη σόδα ή το γάλα, δύο 
συστατικά που έχουν αποτελεσματι-
κή προληπτική δράση και είναι χρή-
σιμα για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση του ωιδίου. Αν φτιάξουμε 
ένα διάλυμα με 100 γραμ. γάλα πλή-
ρες σε 1 λίτρο νερό, έχουμε ένα απο-
τελεσματικό φάρμακο, για την αντι-
μετώπιση του ωίδιου και της μαύρης 
κηλίδωσης της τριανταφυλλιάς. Για να 
μην αποκτήσει ανθεκτικότητα ο μύκη-
τας σε αυτά τα βιολογικά σκευάσματα 
καλό είναι να χρησιμοποιείται εναλ-
λάξ κάθε εβδομάδα, για παράδειγμα 
τη μία εβδομάδα το σκεύασμα με τη 
σόδα την άλλη με το γάλα.

Ωίδιο των Κολοκυνθοειδών. 
Αντιμετώπιση. 

Το ωίδιο είναι η πιο συνηθισμέ-
νη ασθένεια τόσο των υπαίθριων όσο 
και των θερμοκηπιακών καλλιεργει-
ών των κολοκυνθοειδών, σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Τα πιο ευπαθή είδη 
είναι η αγγουριά, η κολοκυθιά, και 
η πεπονιά στα οποία προκαλεί σοβα-
ρές ζημιές, μειώνοντας σημαντικά την 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 
φυτών, προκαλούν ποσοτική μείωση 
της παραγωγής και ποιοτική υποβάθ-
μιση των καρπών. Τα τελευταία χρό-
νια η ασθένεια προκαλεί σημαντικές 
ζημιές επίσης στην καρπουζια, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. 

• Η καλύτερη άμυνα κατά του 
ωιδίου είναι η εφαρμογή καλλιερ-
γητικών τεχνικών έτσι ώστε να μην 
υπάρξουν οι ιδανικές συνθήκες που 
ευνοούν την ασθένεια. Ό,τι και να 
κάνουμε, τα πάντα εξαρτώνται από 
τις καιρικές συνθήκες και υπάρχουν 
συγκεκριμένοι μήνες που θα πρέπει 
να προσέχουμε.

• Στις περιπτώσεις όπου τα φυτά 
έχουν ήδη μολυνθεί λαμβάνονται πιο 

δραστικά μέτρα. Όσο νωρίτερα δρά-
σουμε, τόσο πιο αποτελεσματικές θα 
είναι οι ενέργειές μας. Σε περιπτώσεις 
όπου ένα ή δύο φυτά έχουν μολυν-
θεί σε όποια καλλιέργεια τα απο-
μακρύνουμε από τον κήπο και 
καταστρέφουμε όλα τα μολυσμένα 
φυτά στα οποία έχει ξεκινήσει η 
ασθένεια ώστε να μην μολύνουν 
τα υπόλοιπα υγιή. Φυσικά, αν δεν 
έχουμε προλάβει και αρκετά από τα 
φυτά μολύνθηκαν, τότε είναι αδύνα-
των να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. 
Για τον περιορισμό των μολυσμάτων 
συνιστάται αφαίρεση και καταστρο-
φή των προσβεβλημένων στελεχών 
και φύλλων στο τέλος της καλλιερ-
γητικής περιόδου. Επίσης, αν είναι 
δυνατό, η καταστροφή των πεσμέ-
νων στο έδαφος φύλλων.

• Καλλιέργεια ανθεκτικών υβριδίων.
• Επεμβάσεις με φωσφορικά άλατα 

: ψεκασμός των φυτών με φωσφορικά 
άλατα καθώς και χορήγηση φωσφο-
ρικών. 

• Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται 
εντατική έρευνα για την αντιμετώπι-
ση της ασθένειας με διάφορους αντα-
γωνιστικούς μικροοργανισμούς ή με 
διέγερση των μηχανισμών αντοχής 
των φυτών στο παθογόνο

• Ψεκασμός των κολοκυνθοει-
δών με φωσφορικά άλατα καθώς και 
χορήγηση φωσφορικών στο λιπαντι-
κό διάλυμα μειώνει τις προσβολές 
από το ωίδιο. 

• Ψεκασμός των κολοκυνθοειδών 
με εκχύλισμα του φυτού Reynoutria 
sachalinensis το οποίο κυκλοφορεί με 
εμπορικό όνομα Milsana. 

• Προσθήκη πυριτικού καλίου σε 
μικρές δόσεις στο λιπαντικό διάλυμα 
αυξάνει την ευρωστία των φυτών και 
μειώνει τις προσβολές από το ωίδιο. 

Ωίδιο στο αμπέλι 

Η ασθένεια του ωιδίου προσβάλ-
λει όλα τα πράσινα μέρη του αμπε-
λιού, με σοβαρότερες τις ζημιές που 
γίνονται στο φύλλωμα και στα στα-
φύλια. Συγκεκριμένα, στην πάνω και 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων του 
αμπελιού εμφανίζονται μικρές κιτρινο-
πράσινες κηλίδες με ασαφές περιθώ-
ριο. Στα σκιαζόμενα μέρη του αμπε-
λιού, οι κηλίδες αποκτούν και ένα 
λευκό αλευρώδες επίχρισμα, χαρα-
κτηριστικό της ασθένειας του ωιδί-
ου, που απλώνεται σε μεγάλο μέρος 
του φύλλου. Παρόμοιο αλευρώδες επί-
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χρισμα του ωιδίου παρατηρείται και 
πάνω στα σταφύλια. Όταν τα σταφύ-
λια είναι πολύ μικρά, οι ράγες ξηραί-
νονται και πέφτουν ενώ όταν είναι 
μεγαλύτερα, μέχρι το γυάλισμα, σχί-
ζονται και αφυδατώνονται.

• Το ωίδιο αναπτύσσεται ταχύτα-
τα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και 
σε σχετικά ζεστό καιρό, σε εύρος θερ-
μοκρασίας 21-30°C. Σε θερμοκρασίες 
άνω των 33°C, η ασθένεια του ωίδιου 
νεκρώνεται. Επίσης, η έκθεση στον 
ήλιο αναστέλλει την ανάπτυξη του 
ωιδίου, γι’ αυτό συναντάται περισσό-
τερο στα σκιαζόμενα μέρη του αμπε-
λιού και σε σημεία που δεν έχει καλό 
αερισμό. Το ωίδιο θεωρείται άκρως 
μεταδοτική ασθένεια, καθώς ακόμη 
και ένα απλό αεράκι μπορεί να την 
διασπείρει πολλά μέτρα μακριά. 

• Συστηματική παρακολούθηση 
των αμπελιών για έγκαιρη διαπίστω-
ση των αρχικών προσβολών ωιδίου. 
Εβδομαδιαίος έλεγχος που ξεκινά 
15 ημέρες μετά την έναρξη της βλά-
στησης προκειμένου να εντοπιστούν 
τυχόν πρώιμες προσβολές (βλαστοί – 
σημαίες). 

• Άμεση απομάκρυνση και κατα-
στροφή των πρώτων φύλλων του 
αμπελιού που εμφανίζουν συμπτώ-
ματα ωιδίου.

• Ξεφύλλισμα του αμπελιού που 
συντελεί στον καλό αερισμό των πρέ-
μνων και στην μείωση της υγρασίας 
στο εσωτερικό.

• Δημιουργία κατάλληλων συνθη-
κών και καλλιεργητικά μέτρα για την 
καλή αποστράγγιση και μείωση της 
υγρασίας του αμπελώνα.

• Κλαδεύουμε ή κόβουμε τμή-
ματα φυτών όπως φύλλα και μικρά 
κλαδάκια στα οποία παρατηρούμε 
τις λευκές ξανθίσεις του μύκητα. 
Όταν βλέπετε μερικά φύλλα με ασπρί-
λες στο πάνω μέρος αμέσως να τα 
κόβετε και να τα καταστρέφετε απο-
φεύγοντας να τα ρίχνετε στο κάδο της 
κομποστοποιησης. 

• Βελτιώστε την κυκλοφορία 
του αέρα στην κόμη των δένδρων 
όταν πρόκειται για δέντρα, κλαδεύ-
οντας τα φυτά. 

• Προληπτικό ψεκασμό με οικολο-
γικό σκεύασμα θειαφιού, όταν φου-
σκώνουν οι οφθαλμοί του αμπελιού, 
ώστε να απολυμανθούν οι αρχικές 
εστίες διαχείμασης του ωιδίου. 

• Σκόνισμα με θειάφι επίπασης ή 
ψεκασμός με βρέξιμο θείο όταν οι βλα-
στοί του αμπελιού ή της κρεβατίνας 
είναι 10-15 εκατοστών, πριν εμφανι-
στούν τα άνθη, κατά την άνθηση, μετά 
το στάδιο των ραγών και ανά 15-20 
μέρες μέχρι να γυαλίσουν τα σταφύ-
λια και ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής της ασθένειας του ωιδίου.

• Καταστροφή των ανεπιθύμητων 
χόρτων (ζιζανίων) του αμπελιού για 

να επιτευχθεί καλύτερος αερισμός και 
καθαρισμός στα άκρα γύρω από τον 
αμπελώνα για απομάκρυνση εστιών 
της ασθένειας του ωιδίου.

 
Ώιδιο στα πάρκα

Η όψη του προσβεβλημένου 
δέντρου. Η ασθένεια ονομάζετε 
Ωίδιο. Τα δέντρα που στολίζουν 
ένα διάστημα του κεντρικού δρό-
μου (οδος Παπαναστασίου) στην 
περιοχή του Αγ Δημητρίου κοντά 
στην στάση του μέτρο «Δάφνη»,

Τα φύλλα του σφενδάμου στην οδό 
Παπαναστασίου της περιοχής Αγ. 
Δημητρίου, με εμφανή συμπτώματα 
προσβολής από το μύκητα που προ-
καλεί το ωίδιο. Σε συνθήκες έντα-
σης της προσβολής, παρατηρείται 
ξήρανση των φύλλων που συνο-
δεύεται από πρόωρη φυλλόπτω-
ση. 

 Σφένδαμο, το Σφενδάμι ή Σφε-
ντάμι (αρχ. ελλ., ἡ σφένδαμνος). Είναι 
γένος δένδρων ή ημίθαμνων με την 
επιστημονική ονομασία Acer. Η επι-
στημονική ονομασία του Σφένδαμου 
οφείλεται στα χαρακτηριστικά φύλλα 
του με τρεις ή πέντε μυτερές απολή-
ξεις (acer στα λατινικά σημαίνει οξύς, 
αιχμηρός). Επίσης χαρακτηριστικός 

είναι ο καρπός του σφένδαμου, που 
έχει δυο φύλλα με δύο πυρήνες στο 
μέσο και μοιάζει με έντομο με δυο 
μεγάλα φτερά. Φυλλοβόλο δένδρο, 
γρήγορης ανάπτυξης με ύψος έως 
20 m, και φύλλα που το Φθινόπωρο 
παίρνουν αποχρώσεις του κόκκινου, 
πράσινου-ρόζ, κίτρινου-πράσινου ή 
λευκοπράσινου, ανάλογα με την ποι-
κιλία. Πολύ ανθεκτικό στο ψύχος και 
τους ανέμους, προτιμά εδάφη γόνιμα 
και ελαφρά όξινα. 

Ο σφένδαμος χρησιμοποιείται ως 
καλλωπιστικό, διακοσμητικό φυτό (π.χ. 
μπονσάι),στην επιπλοποιία, σε οικοδο-
μικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, 
στην κατασκευή μουσικών οργάνων, 
κ.α. Το φύλλο του σφενδάμου αποτε-
λεί το εθνικό σύμβολο του Καναδά και 
η αναπαράσταση του βρίσκεται στο 
κέντρο της σημαίας της χώρας. Χρη-
σιμοποιείται για σκίαση και καλλω-
πιστικούς σκοπούς σε πλατείες, πάρ-
κα και πεζοδρόμους, ενώ συναντάται 
σε αυλές κατοικιών και σε δασύλλια. 
Τα είδη του σφενδάμου ξεπερνούν 
τα εκατό. 

 Ο σφένδαμος, προσβάλλεται συχνά 
από μύκητες, ορισμένοι εκ των οποί-
ων μπορούν να προκαλέσουν ακόμα 
και τον θάνατο του φυτού. Όπως και 
πολλά άλλα είδη φυτών ο Σφένδαμος 
είναι επιρρεπής στην ασθένεια με το 
όνομα Ωιδιο. 

Τα κονίδια του μύκητα, μικροσκο-
πική παρατήρηση των προσβεβλημέ-
νων φύλλων Σφενταμιού. 
 

Τα δέντρα πλατάνου προσβάλλο-
νται συνήθως κάθε χρόνο, περισσό-
τερο ή λιγότερο, ανάλογα με τις και-
ρικές συνθήκες και την κατάσταση 
των δένδρων από κάποιο ωΐδιο χολέ-
ρας (Microsphaera platani, Oidium sp.) 
που έχει σαν συνέπεια τη φυλλόπτω-
ση, την καθυστέρηση της ανάπτυξης 
και την αισθητική υποβάθμιση, αλλά 
σπάνια την ξήρανσή τους.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με 
ψεκασμό της κόμης των δέντρων 
με ωϊδιοκτόνο σκεύασμα ή βρέξιμο 
θειάφι ανά 12-15 ημέρες και για 3-5 
φορές ανάλογα με το βαθμό προσβο-
λής του δέντρου. 

Η εργασία αυτή σε πάρκα, άλση και 
εντός πόλεων και οικισμών δενδροστοι-
χίες αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που απορρέει από το 
άρθρο 5 Ν. 998/79 «Περί Προστασίας 
των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 3208/2003 «Προστα-
σία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρ-
τιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». Οι 
ψεκασμοί πρέπει να γίνονται πάντα 
με την επίβλεψη γεωπόνου ή δασολό-
γου και με απόλυτη συμμόρφωση στη 
δοσολογία, τις οδηγίες εφαρμογής και 
στα μέτρα προστασίας που αναγρά-
φονται στις συσκευασίες των σκευ-
ασμάτων. Θα πρέπει να εκτιμηθεί με 
προσοχή η χρήση του σκευάσματος 
σε κατοικημένη περιοχή.

Δεν θεωρείται σκόπιμη η καταπο-
λέμηση του ωιδίου στα φυσικά οικο-
συστήματα και προτείνεται μόνο στα 
δένδρα των πάρκων και των δενδρο-
στοιχιών, με φειδώ, και για αισθητι-
κούς περισσότερο λόγους.

Το ωίδιο προσβάλει και την Βελα-
νιδιά. 
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Hyundai i10  

Το νέο i10 σπάει τους συμβι-
βασμούς της κατηγορίας του. 
Είναι τολμηρό, ευρύχωρο, δια-

σκεδαστικό στην οδήγηση, εντυπω-
σιακά εξοπλισμένο και με υψηλότα-
τα επίπεδα συνδεσιμότητας. To νέο 
i10 είναι και μεγάλο και σπουδαίο.

Μια τολμηρή, νέα αντίληψη. 
Στο καθιερωμένο σχήμα του i10 

έχει δοθεί ένας νέος σπορ χαρακτή-
ρας που μαγνητίζει τα βλέμματα. Η 
νέα πρόσθια μάσκα εμπνέεται από 
τη ροή του καυτού χάλυβα λίγο πριν 
πάρει τη μορφή του αυτοκινήτου και 
ενσωματώνει αρμονικά τα νέας σχεδί-
ασης φώτα ημέρας LED. Τα νέα σχέ-
δια των τροχών και ο νέος πίσω προ-
φυλακτήρας, που δημιουργεί οπτικές 
αντιθέσεις με τα ανασχεδιασμένα πίσω 
φωτιστικά σώματα, συμπληρώνουν 
μία εικόνα νεανική όσο και στιβαρή. 

Η χαρά της οδήγησης. 
Αξιόπιστοι και απολαυστικοί κινη-

τήρες και κιβώτια ταχυτήτων προσφέ-
ρουν τις επιδόσεις που επιθυμείτε, 
διατηρώντας χαμηλή κατανάλωση καυ-
σίμου και χαμηλές εκπομπές ρύπων με 
σύγχρονη τεχνολογία που ήδη πληροί 
από σήμερα τις μελλοντικές προδια-
γραφές Euro 6d-TEMP. Επιλέξτε ανά-
μεσα στον σπιρτόζικο 3-κύλινδρο κινη-
τήρα 1.0lt 65 ίππων και στον ισχυρό 

4-κύλινδρο κινητήρα 1.25lt 87 ίππων. 
Και οι δύο κινητήρες φέρουν καδένα 
μετάδοσης χρονισμού, ενώ συνδυά-
ζονται τόσο με αυθεντικό αυτόματο 
κιβώτιο (με υδραυλικό μετατροπέα 
ροπής, χωρίς κρυφό συμπλέκτη), όσο 
και με 5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, 
ανάλογα με τις επιθυμίες σας. 

 
Χώροι ανώτερης κατηγορίας. 

Είναι εκπληκτικό το πόσο διαθέ-
σιμο χώρο θα βρείτε στο i10. Το εσω-
τερικό του είναι απλά το μεγαλύτερο 
στην κατηγορία, με άνετο χώρο για 

να καθίσουν πέντε ενήλικες. Με την 
πολυτέλεια του αυτόματου κλιματι-
σμού και πολλές πρακτικές λύσεις 
αποθήκευσης, το i10 ξεπερνά την 
κατηγορία του. 

Ένα υπέροχο μέρος  
για να ξεκινήσετε  
οποιαδήποτε διαδρομή. 

Η ποιότητα κατασκευής του 
Huyndai i10 είναι απαράμιλλη, αφού 
στο άψογης συναρμογής εσωτερικό 
του δεν θα βρείτε ορατό ούτε εκατο-
στό από γυμνό μέταλλο αμαξώματος.

 Η νέα, υψηλής ανάλυσης εργο-
στασιακή οθόνη 7”παρέχει επίπεδα 
συνδεσιμότητας που ξεπερνούν τις 
προσδοκίες της κατηγορίας και σας 
επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπα-
κρο τις δυνατότητες του iPhone ή 
του Android smartphone σας, μέσα 
από τις προηγμένες εφαρμογές Apple 
CarPlay™ 1και Android Auto™ 2. Για 
παράδειγμα, με το πάτημα ενός πλή-
κτρου στο τιμόνι του i10, ρωτάτε την 
Google Assistant ή την Siri για τον 
καιρό ή ζητάτε πληροφορίες για τον 
προορισμό σας. Άμεσα θα έχετε την 

Δεν είναι απλά μεγάλο, είναι σπουδαίο
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Το i30 N σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή, όντας το πρώτο μοντέλο 
υψηλής απόδοσης της Hyundai 

που έχει σχεδιαστεί για να προ-
σφέρει εκπληκτική οδηγική ευχαρί-
στηση σε όλους! Το ολοκαίνουργιο i30 
N ενσωματώνει τη μεγάλη εμπειρία 
που έχει αποκτήσει η Hyundai από 
την ενασχόλησή της με τον μηχα-
νοκίνητο αθλητισμό και τα οχήμα-
τα υψηλής απόδοσης, αποτελώντας 
ένα πολύ «καυτό» hatchback υψη-
λών επιδόσεων. 

Το i30 N δημιουργήθηκε για τη 
μέγιστη απόλαυση οδήγησης και 
αίσθησης αγωνιστικού αυτοκινήτου, 
στην καθημερινή ζωή. 

Σχεδιασμένο  
για αληθινές επιδόσεις! 

Οι σχεδιαστές της Hyundai συνερ-
γάστηκαν στενά με τους ειδικούς στην 
αεροδυναμική για να δημιουργήσουν 
την καλύτερη δυνατή οδηγική εμπει-
ρία. Το αποτέλεσμα αυτής της συνερ-
γασίας; Χαμηλότερο αμάξωμα μαζί με 
νέας σχεδίασης αεροδυναμικά βοηθή-
ματα που προσδίδουν στο αυτοκίνη-
το βέλτιστα αεροδυναμικά χαρακτη-
ριστικά για καλύτερο κράτημα στον 
δρόμο και στιβαρή αίσθηση οδήγη-
σης, ενώ παράλληλα ενισχύουν την 

ισορροπία του στον δρόμο και αυξά-

νουν τις δυνατότητες οδήγησής του. 
Στα βασικά σχεδιαστικά στοιχεία 

περιλαμβάνονται οι επιθετικής σχε-
δίασης εμπρός και πίσω προφυλα-
κτήρες με μεγάλους αεραγωγούς, η 
αεροδυναμική πίσω αεροτομή με το 
τριγωνικό φως φρένων και η διπλή 
απόληξη της εξάτμισης. 

Το ολοκαίνουριο i30 N διαθέτει 
κινητήρα Turbo 2.0lt που αποδίδει 
250 ή 275 ίππoυς και μέγιστη ροπή 
378 Nm. 

Το εκπληκτικό κράτημα του i30 N 
στις στροφές επιτυγχάνεται με εξει-
δικευμένα συστήματα για οχήματα 
υψηλής απόδοσης, όπως το ειδικά 
σχεδιασμένο διαφορικό περιορισμέ-
νης ολισθησης «N Corner Carving 

Differential» που επιτρέπει στους κινη-
τήριους τροχούς να περιστρέφονται 
με διαφορετική κατανομή ροπής και 
διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ τους. 

Το σύστημα ενεργής μεταβλητής 
εξαγωγής «Active Variable Exhaust 
System» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
ήχων εξάτμισης, από τον αρκετά 
εξευγενισμένο της «Normal» λει-
τουργίας έως τον πιο «επιθετικό» 
της «Sport»λειτουργίας, καθώς και με 
ήχους (όπως το afterburn) που παρα-
πέμπουν σε καθαρόαιμο αγωνιστικό 
αυτοκίνητο στη λειτουργία «N». 

Δοκιμασμένο στα άκρα! 
Το i30 N υποβλήθηκε σε εκτετα-

μένες δοκιμές από την ειδική ομά-

δα της “High Performance Vehicle 
Development & Testing Team”, στη 
διάσημη και απαιτητική πίστα αγώ-
νων Nürburgring της Γερμανίας. Ως 
αποτέλεσμα των δοκιμών και της 
εξέλιξης του αυτοκινήτου, το i30 N 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αγωνι-
στικών χαρακτηριστικών και βελτι-
ωμένη απόδοση. Το σύστημα ελέγ-
χου επιτάχυνσης «Launch Control» 
βοηθά στην, όσο το δυνατό, ομαλό-
τερη επιτάχυνση του 

αυτοκινήτου από στάση, αξιοποι-
ώντας τη μέγιστη ροπή του κινητή-
ρα και την ευθύγραμμη «εκτόξευση» 
του i30 N. 

Η λειτουργία ελέγχου στροφών 
κινητήρα «Rev Matching» αυξάνει 
αυτόματα τις στροφές κατά το κατέ-
βασμα από υψηλότερη σε χαμηλότε-
ρη σχέση κιβωτίου, για ομαλότερες ή 
πιο σπορ αλλαγές ταχυτήτων. 

Για να παρακολουθείτε την από-
δοση της οδήγησής σας, η λειτουρ-
γία “High Performance Driving Data” 
παρέχει πρόσβαση σε πολλά δεδομέ-
να και πληροφορίες οδήγησης, (όπως 
π.χ. οι εγκάρσιες δυνάμεις g) μέσω της 
μεγάλης κεντρικής οθόνης πολλαπλών 
λειτουργιών του i30 N. Η αφαιρούμε-
νη μπάρα θόλων στο χώρο αποσκευ-
ών ενισχύει το κράτημα του i30 N 
σε συνθήκες αγωνιστικής οδήγησης. 

Γεννημένο στις αγωνιστικές  πίστες 
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Hyundai Τucson  

Η ζωή είναι ένα ταξίδι - 
άλλοτε σε δρόμους ρου-
τίνας, άλλοτε σε δρόμους 

συναρπαστικούς, ταξιδευμένους 
από λίγους. Να κάνουμε βήμα-
τα μπροστά είναι το σπουδαιότε-
ρο. Για εμάς, για τον κόσμο γύρω 
μας, για τους ανθρώπους  και όλα 
όσα αγαπάμε.

Γι’αυτό προσπαθούμε, ανακα-
λύπτουμε, εφευρίσκουμε. 

Αυτή είναι η δύναμη που οδη-
γεί την εξέλιξη. Το ίδιο ισχύει και 
για το Tucson, ένα από τα δημο-
φιλέστερα SUV στον κόσμο. 

Με πνεύμα καινοτομίας και 
σκληρή δουλειά, το νέο Hyundai 
Tucson εξελίσσεται ακόμη περισ-
σότερο. Οι νέοι κινητήρες με τεχνο-
λογίες Hyundai SmartStreamΤΜ, 
η προηγμένη συνδεσιμότητα, η 
τελευταία λέξη στα συστήματα ενερ-
γητικής ασφαλείας και οδηγικής 
άνεσης Hyundai SmartSenseΤΜ, 
όλα ενσωματωμένα σε μία ακόμη 
ποιοτικότερη εκτέλεση εξωτερικής 
και εσωτερικής σχεδίασης, είναι οι 
απτές αποδείξεις της εξέλιξης του 
νέου Hyundai Tucson. 

Επιβιβασθείτε σε ένα   
νέο επίπεδο άνεσης. 

Μόλις μπείτε στο νέο Tucson 
νοιώθετε αμέσως την εξέλιξη. Η 
ποιότητα των ανάγλυφων επι-
φανειών και των χειριστηρίων, η 
καλαίσθητη συνύπαρξη της υψηλής 
τεχνολογίας με την κομψότητα του 

ταμπλό, ξεχωρίζουν με την πρώτη 
ματιά. Το εκλεπτυσμένο, φιλόξενο 
και πλούσιο σε χώρους εσωτερικό 
του νέου Hyundai Tucson ενισχύ-
ει την αίσθηση άνεσης και ηρεμί-
ας για οδηγό και επιβάτες   έτσι 
ώστε κάθε διαδρομή να γίνεται 
απολαυστική.  

Νέα εντυπωσιακή εμφάνιση. 
Κομψό και  δυναμικό, το  ανα-

νεωμένο τολμηρό design του νέου   
Tucson εντυπωσιάζει ισορροπώ-
ντας ιδανικά τον προηγμένο σχε-

διασμό με τη λειτουργικότητα. 
Από την ανοιγόμενη πανοραμι-

κή οροφή ως τη νέα διάταξη των 
standard φώτων LED ημέρας και 
θέσης, που οριοθετούν τη χρω-
μιωμένη πρόσθια μάσκα, το νέο 
Tucson επιβάλλεται   

με τη μυώδη του εμφάνιση  
από ό,ποια πλευρά και αν το δείτε. 

Οι ρέουσες καμπύλες του ολο-
κληρώνουν ένα εντυπωσιακό σύνο-
λο, αναδεικνύοντας  το Τucson σε 
σχεδιαστικό σημείο αναφοράς για 
την κατηγορία του.

Η εξέλιξη  
δεν έχει όρια.  
Το ίδιο και το SUV σας

Το μέλλον είναι εδώ
Το νέο Tucson προσφέρει μία εντυ-

πωσιακά μεγάλη γκάμα αξιόπιστων κινη-
τήρων και συστημάτων μετάδοσης, που 
ήδη πληρούν από σήμερα τις μελλοντι-
κές προδιαγραφές Euro 6d-TEMP, χάρη 
στις τεχνολογικές καινοτομίες Hyundai 
SmartStreamΤΜ . Κάθε έκδοση του νέου 
Tucson φέρει προηγμένη πίσω 

ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων 
(Multi-link), σύγχρονα κιβώτια μετάδο-
σης (6-τάχυτο μηχανικό, 7-τάχυτο DCT 
αυτόματο διπλού συμπλέκτη ή 8-τάχυ-
το αυτόματο), εντυπωσιακή ηχομόνω-
ση και ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά, 
που συνθέτουν μία ποιοτική οδηγική 
εμπειρία. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε: 
• Ατμοσφαιρική βενζινοκίνηση 1.6lt 
132ps με πρόγραμμα τακτικής συντή-
ρησης μόλις ανά 2 έτη / 30.000 km. 
• Turbo βενζινοκίνηση 1.6lt 177ps με 
μηχανικό ή αυτόματο 7-DCT κιβώτιο, 
συνδυαστικά είτε με κίνηση 2WD είτε με 
την προηγμένη τετρακίνηση H-TRAC και 
Advanced Traction Cornering Control. 
• Νέα γενιά Turbo Diesel SmartStream 
1.6lt 115ps και 136ps, με μηχανικό ή 
αυτόματο 7-DCT κιβώτιο, προαιρετική 
τετρακίνηση H-TRAC, χαμηλή κατανά-
λωση από μόλις 4,8lt/100km και πρό-
γραμμα τακτικής  συντήρησης μόλις 
ανά 2 έτη / 30.000 km. 
• Νέα τεχνολογία 48V HYBRID 
SmartStream 1.6lt. Διαθέσιμη σε 115ps 
6ΜΤ αλλά και 136ps σε μηχανικό ή 
αυτόματο 7-DCT κιβώτιο και προαιρετι-
κή τεχνολογία τετρακίνησης H-TRAC. Η 
υβριδική τεχνολογία 48V HYBRID συν-
δυάζει τα προνόμια πλούσιας ισχύος, 
οδηγικής άνεσης και οικονομίας καυ-
σίμου Diesel, με την πρόσθετη μείωση 
κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων που 
εξοικονομεί η συμμετοχή σύγχρονης 
ηλεκτρικής  μπαταρίας ιόντων λιθίου 
(Li-Ion) στο σύστημα παροχής ισχύος. 
Η τεχνολογία 48V HYBRID διατίθεται 
και με  το εξαιρετικό 8-τάχυτο αυτόματο 
2.0lt Diesel 185 ίππων 4WD H-TRAC. 
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Hyundai Kona  

Πραγματικό στυλ 
σημaίνει να επιλέ-
γεις να είσαι ο εαυ-

τός σου. Όπως και το  ολοκαί-
νουριο Hyundai Κona. Δια-
κριτικό  αλλά και με μοναδι-
κή σχεδίαση, ξεχωρίζει  από 
κάθε άλλο SUV στην κατη-
γορία του.  Κάντε σήμερα 
την διαφορά. Εσείς είστε ο 
οδηγός στη ζωή σας!   

Tο ολοκαίνουριο Hyundai 
KONA είναι εκφραστικό 
από όποια   πλευρά κι αν 
το δεις. Οι μυώδεις επιφά-
νειες συμπληρώνονται με τα 
έντονα φρύδια των τροχών 
και συνθέτουν την έντονη 
SUV αισθητική του. Οι σπορ 
ζάντες αλουμινίου 16'', 17'' 
και 18'' και η διχρωμία στην 
οροφή και τους εξωτερικούς 
καθρέπτες  του Kona είναι 
μερικές από τις επιλογές που 
έχετε ώστε να προσαρμόσετε 
το Hyundai Kona στο προ-
σωπικό σας στυλ.  

Μερικές φορές είναι καλό 
να δοκιμάζεις νέες κατευ-
θύνσεις. Αυτό κάναμε και 
με το νέο Kona. Το πρόσθιο 
μέρος με τους χαρακτηριστι-
κούς διπλούς προβολείς και 
τα LED φώτα ημέρας  δημι-
ουργούν μια ξεκάθαρη σχε-
διαστική ταυτότητα στους 
νυχτερινούς δρόμους. Για 
τη μέγιστη ορατότητα φρο-
ντίζουν οι προβολείς LED 

και τα στατικά φώτα στρο-
φής, ενώ με το σύστημα 
αυτόματης ρύθμισης υψη-
λής σκάλας φώτων (Smart 
High Beam) είστε άνετοι και 
ασφαλείς. Η τεχνολογία αιχ-
μής στον φωτισμό του Κona 
σaς κάνει να βλέπετε ευκο-
λότερα τη φωτεινή πλευρά 
της ζωής αλλά και τη δική 
σας ομορφιά.

Γεμάτο αυτοπεποίθηση
Το νέο Kona έχει σχεδι-

αστεί για να μαγνητίζει τα 
βλέμματα και να ανεβάζει 
τους σφυγμούς. Στο DNA του, 
το ολοκαίνουριο Hyundai 
Kona παραμένει ένα καθα-
ρόαιμο Hyundai SUV χάρη 
στον  ανάγλυφο σχεδιασμό 

του, τα κομψά φωτιστικά 
σώματα και τις απαράμιλλες 
λεπτομέρειες σε κάθε εκα-
τοστό της επιφάνειάς του.

Όπως σας αρέσει. Δυνα-
τό, απολαυστικό και απο-
δοτικό.  Το Κona προσφέ-
ρει την επιλογή ανάμεσα 
σε δύο υψηλής απόδοσης 
Turbo κινητήρες βενζίνης και 
έναν ολοκαίνουριο  κινητή-
ρα Diesel SmartStreamΤΜ. 
Ένας συμπαγής κινητή-
ρας υψηλής απόδοσης 1,0 
lt Turbo-TGDi 120 ίππων 
είναι διαθέσιμος με μηχα-
νικό κιβώτιο 6 σχέσεων και 
κίνησηστους εμπρός τρο-
χούς. Ταυτόχρονα ο ισχυρός 
1,6 lt Turbo-GDiπου αποδί-
δει 177 ίππους συνδυάζε-

ται με αυτόματο 7-τάχυτο   
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 
7-DCT και προαιρετικά με 
τετρακίνηση H-TRAC (4WD). 
Η γκάμα συμπληρώνεται με 
νέα γενιά πετρελαιοκίνησης 
U-III Diesel SmartStreamΤΜ 
1.6lt, που είναι διαθέσιμη σε 
115ps με μηχανικό κιβώ-
τιο   ή σε 136ps με 7-τάχυτο 
αυτόματο κιβώτιο και κίνη-
ση στους  εμπρός ή σε όλους 
τους τροχούς (H-TRAC 4WD).  

Προσοχή  
στη λεπτομέρεια 

Ενα ακόμα χαρακτηρι-
στικό, που κάνει το ολοκαί-
νουριο Kona τόσο ξεχωριστό. 
Ανακάλυψτε το εξαιρετικό 
επίπεδο άνεσης του Kona 
με υλικά υψηλής ποιότη-
τας σε κάθε σημείο, με άψο-
γη συναρμογή και συμπαγή 
αίσθηση στην αφή.

Και για να προσθέσετε 
την προσωπική σας προτί-
μηση, μπορείτε να επιλέξε-
τε από τέσσερις χρωματι-
κούς συνδυασμούς για να 
προσαρμόσετε το εσωτερι-
κό του Kona.  

Οι επιλογές χρωμά-
των περιλαμβάνουν έντο-
νες παρεμβάσεις σε όλο το 
εσωτερικό, συμπεριλαμβα-
νομένων των χρωματιστών 
ραφών στο τιμόνι και τα 
καθίσματα.

Eσείς είστε ο οδηγός στη ζωή σας!  

You rock it. 

Παραμείνετε συνδεδεμένοι 
στην πόλη ή βγείτε off-line και 
off-road με τη μουσική δυνατά! 
Το premium ηχοσύστημα της 
KRELL® παρέχει κρυστάλλινο 
ήχο έτσι ώστε να απολαμβάνε-
τε την αγαπημένη σας μουσική 
σε κάθε διαδρομή. Και ανεξάρ-
τητα από το πώς επιλέγετε να 
οδηγήσετε,  το ολοκαίνουριο 
ΚΟΝΑ σάς προσφέρει απρό-
σκοπτη συνδεσιμότητα όπως 
ακριβώς την περιμένετε με 
πρωτοποριακή τεχνολογία που 
διευκολύνει τη ζωή σας, όπως 
μία μεγάλη οθόνη αφής που 
κάνει τα πάντα εύκολα προ-
σβάσιμα με Apple CarPlay™ 
και Android Auto™. Εκφρα-
στείτε ελεύθερα!  Το Apple 
CarPlay™ είναι σήμα κατατε-
θέν της Apple Inc. Το Android 
Auto™ είναι σήμα κατατεθέν 
της Google Inc. 

You tech it. 

Το ολοκαίνουριο Kona 
σας προσφέρει πρωτοπορι-
ακή τεχνολογία που διευκο-
λύνει τη ζωή σας - όπως η 
προηγμένη διαφανής οθόνη 
προβολής«Head-Up Display», 
η ασύρματη φόρτιση για το 
τηλέφωνό σας και μία  μεγά-
λη οθόνη αφής στην κεντρική 
κονσόλα για εξαιρετική ορατό-
τητα  και εργονομία.
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ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θεω-
ρεί απαράδεκτη την 
κατ’ ανάγκη διακο-

πή λειτουργίας του Μου-
σείου Κωτσιομύτη εξαιτίας 
της έλλειψης πόρων συντή-
ρησης και λειτουργίας του. 
Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι το 
Υπουργείο Πολιτισμού – 
και ιδιαίτερα η υπουργός 
κα Μενδώνη – θα σταθεί 
δίπλα στους αγωνιστές στυ-
λοβάτες του, για τη συνέ-
χιση της ύπαρξής του. Το 
ΠΑΚΟΕ από την πλευρά 
του, θα βοηθήσει προω-
θώντας στα προγράμμα-
τά του της περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης, εκπαι-
δευτικές εκδρομές που θα 
περιλαμβάνουν και την 
επίσκεψη των μαθητών 
στο παρακάτω ενδιαφέ-
ρον Μουσείο. Είναι και-
ρός να διαφυλάξουμε με 
κάθε τρόπο τουλάχιστον τα 
22.000 αρχεία του πολιτι-
σμού μας.

Το Μουσείο Κωτσιομύ-
τη Φυσικής Ιστορίας, που 
αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, 
συντηρεί, καταγράφει, ερευνά, 
ερμηνεύει και εκθέτει 6.000 
τεκμήρια αρχαιολογικών, εθνο-
λογικών και άλλων μαρτυρι-

ών του ανθρώπινου πολιτι-
σμού και του περιβάλλοντός 
του (ορυκτά και απολιθώμα-
τα, όστρακα, έντομα) από τα 
συνολικά 22.000 που έχει 
στην κατοχή του, ανακοίνω-
σε ότι καθίσταται αδύνατη 
η περαιτέρω λειτουργία του. 
Με παρουσία είκοσι τεσσά-
ρων χρόνων στο Λυγουριό 
Αργολίδας, το μουσείο που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1995 
με την επωνυμία «Μουσείο 
Φυσικής ιστορίας Ασκληπι-
είου Επιδαύρου» και με τη 
συλλογή Αμμωνιτών του να 
θεωρείται η πληρέστερη σε 
διεθνές επίπεδο, μετονομά-
στηκε το 2006 σε Μουσείο 
Κωτσιομύτη και σύμφωνα με 
τον πρόεδρό του ελλείψει επι-
χορήγησης, και αδυνατώντας 
να καλύψει τα έξοδά του, θα 
παραμείνει ανοιχτό και πλή-
ρως λειτουργικό για σχολεία 
και οργανωμένες ομάδες επι-
σκεπτών έως και το τέλος της 
χρονιάς (31/12/2019). Από 
01/01/2020 και εξής θα επι-
χειρήσει να ανασυνταχθεί, 
αναζητώντας νέους δρόμους 
επιβίωσης. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στη σελίδα του μη 
κερδοσκοπικού φορέα: www.
museum-kotsiomitis.gr.

Αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας μουσείου
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