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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ω! ΕΛΑΤΟ. Ω! ΕΛΑΤΟ. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ 
ΑΝΤΙΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΕΘΙΜΟΥ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ...
Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ  

ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ  
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ  

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

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

54 ΧΡΟΝΙΑ 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 

▶ ΣΕΛ. 14-15

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

▶ ΣΕΛ. 16-17

ΛΑΡΚΟ: 
ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ 

▶ ΣΕΛ. 23-25

ΑΡΓΑ ΤΟ 
ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ  

ΟΙ... ΠΡΩΗΝ 
▶ ΣΕΛ. 42-43

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
▶ ΣΕΛ. 20-22

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ!
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Η εύκολη κουβέντα: Για 
όλα φταίει η… ΚΛΙΜΑΤΙ-
ΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Όμως, το 
«κι εσύ λαέ βασανισμένε» 
κλείνει σχεδόν πενήντα 
χρόνια γραφής. Ως πότε 
θα ανεχόμαστε αυτές τις 
τριτοκοσμικές καταστά-
σεις με θύματα αθώους 
συνανθρώπους μας και 
παιδιά; 

▶ ΣΕΛ. 3-,,,,

Το κράτος της ντροπής και της 
εγκληματικής αδιαφορίας 



#111 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20192 / ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Πραγματικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή η λήθη γίνεται 
επικίνδυνη για τη μνήμη όταν πρόκειται για καταστροφές, 
που η αιτία τους είναι η ολιγωρία και η εγκληματική 
αδιαφορία των «δήθεν» αρμοδίων.
Στις 24 Ιανουαρίου του 2020 θα καθίσουν στο «σκαμνί» 
αρκετοί από τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς υπεύθυνους 
για την καταστροφή στη Μάνδρα, με τους 24 νεκρούς που 
θρηνήσαμε. 
Μέσα σε λίγες ώρες, χάσαμε 24 συνανθρώπους μας. 
Έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να γραφτούν μερικές 
σελίδες, που ίσως καταλογίσουν συγκεκριμένες ποινικές 
και αστικές ευθύνες σε ανθρώπους που με την ολιγωρία 

τους εξαφάνισαν από τον χάρτη συγκεκριμένες περιοχές 
και άφησαν ανθρώπους, οι οποίοι μέχρι και σήμερα 
βλέπουν εφιάλτες και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Άφησαν 
παιδιά που δεν έχουν υπαίθριους χώρους για να παίξουν 
και έβαλαν λουκέτο σε αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες 
συντηρούσαν δεκάδες οικογένειες. 
Φοβάμαι και ανησυχώ – γιατί γνωρίζοντας 40 χρόνια 
τώρα πώς λειτουργούν οι  σάπιοι κρατικοί μηχανισμοί 
και οι καρεκλοκένταυροι διαπλεκόμενοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες – ότι ο φάκελος δικαστικά θα κλείσει και όλοι 
οι πραγματικοί υπεύθυνοι θα κοιμούνται, ως συνηθίζουν, 
τον ύπνο του … δικαίου. 

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

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
edito 
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 70€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 35 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 200€ - 10.000€
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ΠΡΟΣ
Τον Αξιότιμο κ. Πρόεδρο του Αρεί-
ου Πάγου
Τον Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου
Κοινοποίηση: Στον κ. Υπουργό Εσω-
τερικών 
Στον κ. Δήμαρχο Αθηναίων
Στον κ. Δήμαρχο Διονύσου
Στον κ. Δήμαρχο Κηφισιάς 
Στον κ. Περιφερειάρχη Αττικής
Στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Βορείου 
και Κεντρικού Τομέα

Δια της παρούσης λαμβάνουμε την 
τιμή να Σας καταγγείλουμε τα κάτω-
θι προς γνώσην Σας και προκειμένου 
να πράξετε τα νόμιμα.

Η εταιρεία μας, η οποία συστάθη-
κε το 1979, αποτελεί μια αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και των 
φορέων του δημοσίου για τον σκοπό 
αυτό, με δράση πλέον των 40 ετών.

Στις 08.02.2019 δια των υπ’ 
αριθμ. πρωτοκ. 446/08.02.2019 και 
1786/08.02.2019 αναφορών μας Σας 
είχαμε καταγγείλει μια τεράστια οικο-
λογική καταστροφή που συντελείται 
καθημερινά στο ρέμα Κρυονερίου, 
στην περιοχή της Άνοιξης, Σταμάτας 
και Αγίου Στεφάνου, καθώς τα λύμα-
τα από τις βιομηχανίες της περιοχής 
ρέουν ανεξέλεγκτα στα παρακείμε-
να ρέματα.

Με αφορμή τις ως άνω καταγγε-
λίες μας και κατόπιν των δικών Σας 
ενεργειών η Περιφέρεια Αττικής, ως 
αρμόδιος φορέας ελέγχου ρύπανσης 
ρεμάτων μας απέστειλε δυο έγγραφα τα 
υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 180101/13.05.2019 
και 383753/15.07.2019. Από το περι-
εχόμενο των εγγράφων αυτών αντι-
ληφθήκαμε πως ούτε λίγο ούτε πολύ 
η ως άνω αρχή αντί να διενεργήσει 
όπως υποχρεούται ελέγχους στα ρέμα-
τα της περιοχής, να επιβάλει πρόστιμα 
και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους 
υπαιτίους, μας ζητά να της υποδεί-
ξουμε εμείς τους υπαιτίους. Δηλαδή 
τα όργανα της Περιφέρειας Αττικής 
μας ζητούν ουσιαστικά να τους υπο-
καταστήσουμε στα καθήκοντά τους, 
να ελέγξουμε εμείς το πολυδαίδαλο 
αποχετευτικό σύστημα της περιοχής 
και να τους υποδείξουμε ποιες βιο-
μηχανίες της περιοχής μολύνουν με 
τα απόβλητά τους τα παρακείμενα 

ρέματα. Από την απαίτηση αυτή έχου-
με μείνει άφωνοι, για την αβελτηρία, 
αλλά και το παράλογο του πράγματος 
καθώς και την ομολογία της ως άνω 
αρμόδιας αρχής ότι στην ουσία δεν 
εκτελεί το έργο με το οποίο είναι επι-
φορτισμένη. 

Ως εκ τούτου, όπως μπορεί εύκο-
λα να αντιληφθεί κανείς, οι αρμόδι-

ες αρχές και δη τα όργανα της Περι-
φέρειας Αττικής ομολογούν ότι όχι 
μόνο δεν έχουν πράξει τίποτα για το 
πολύ αυτό σοβαρό πρόβλημα με αφορ-
μή τις ως άνω καταγγελίες και τις 
δικές σας ενέργειες, αλλά προφανώς 
και κατά το προγενέστερο διάστημα 
ουδέν έπραξαν και το πρόβλημα διο-
γκώθηκε όπως Σας έχει καταγγελθεί.

Σειρά δειγματοληψιών και αναλύ-
σεων δε πραγματοποίησε ο φορέας 
μας ξανά στο ρέμα Κρυονερίου και στα 
παραρέματα αυτού στις 28.01.2019 από 
τον Άγιο Στέφανο από την οδό Αγίου 
Αθανασίου από τις Κατασκευές Σιδή-
ρου Αλουμινίου (Βλαστάκης Φίλιπ-
πος), από την οδό Αγίου Αθανασίου 
57 πλαστικά ALLUMINCO, από την 
οδό Αγίου Αθανασίου 55 Βέκα Χαρ-
τοβιομηχανία, από την Αγίου Αθα-
νασίου μικρή γέφυρα (πριν τη BIC), 
από τον Άγιο Στέφανο, παράδρομος 
Εθνικής οδού στη γέφυρα διασταύ-
ρωση με τον δρόμο που οδηγεί στην 
εταιρεία CALNA AE (είναι συνέχεια 
του ρέματος που εδρεύουν οι επιχει-
ρήσεις ASTRON, EKAL, TEFACO), 
από τον Άγιο Στέφανο μικρή γέφυρα 
δεξιά προς την οδό Αγίου Στεφάνου 
(ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ), από τον Άγιο Στέ-
φανο απέναντι από το σημείο Ν5, από 
το Κρυονέρι μεγάλη γέφυρα, από το 
Κρυονέρι αριστερά της μεγάλης γέφυ-
ρας και απέναντι του σημείου Ν7, από 
το Κρυονέρι παράδρομο Κρυονερίου 
65 ΑΒΥΠ 35-40 μ. από τη γέφυρα, 
από το Κρυονέρι 100μ. από τη γέφυ-
ρα προς ΑΒΥΠ. Σας επισυνάπτου-
με τον σχετικό πίνακα. 

Επιπλέον στα πλαίσια των ως άνω 
παραλείψεων όλα τα ρέματα της Αττι-
κής, όπως το ρέμα Κηφισού, το ρέμα 
Χελιδονούς στην Κάτω Κηφισιά, το 
Ρέμα Κηφισού-Μεταμόρφωσης, το 
Ρέμα προέκτασης Αγίου Στεφάνου 
στην Κάτω Κηφισιά και τα παραρέ-
ματα αυτών βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση ανεξέλεγκτης ρύπανσης. 
Ο φορέας μας στις 22.04.2019 προ-
έβη με εξειδικευμένους συνεργά-
τες (βιολόγους) στην δειγματοληψία 
από συγκεκριμένα σημεία της Αττι-
κής υδάτων και λυμάτων προκειμέ-
νου να διαπιστώσει την κατάσταση 
και των υπολοίπων ρεμάτων. 

Συγκεκριμένα ελήφθησαν δείγ-
ματα από την οδό Χαλκίδος και Περισ-
σού 27 (AUTOPLUS), από την οδό 
Δεκελείας απέναντι από το Δημοτι-
κό Κτίριο «Μάριος Τσάγκας», παρά-
δρομο, από τη γέφυρα Αγ. Αναργύ-
ρων αρ.151, από την οδό Χαλκίδος 
πριν από τη γέφυρα στο σημείο που 
χύνεται το ρέμα (20μ. από τη γέφυρα), 
από την οδό Περισσού αρ.169 και Αγ. 
Ευθυμίου, 5μ. από Χαλκίδος 2, από 
το ρέμα Κηφισού στο ύψος της νησί-
δας Ν. Φιλαδέλφειας Υψηλάντου και 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ
Της  Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ», με τον συντετμημένο τίτλο «ΠΑΚΟΕ», η οποία εδρεύει  
στην Αθήνα στην οδό Νικολάου Φλώρου αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα
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Λέσβου, από το ρέμα Κηφισού στην 
οδό Υψηλάντου αρ.14 και Χρυσοστό-
μου Αθηνών (σιδερένια γέφυρα), από 
το ρέμα Κηφισού 15 μετά από αγωγό 
απέναντι από την οδό Υψηλάντου, από 
το ρέμα Κηφισού από την οδό Παρθε-
νώνος 44 και Υψηλάντου, από το ρέμα 
Κηφισού από την οδό Ιωνίας αρ. 125, 
από το ρέμα Κηφισού σε πηγή δυτικά 
της γέφυρας, από το ρέμα Κηφισού –
Μεταμόρφωση, στη Γέφυρα Τατοΐου 
προς Πάρνηθα στην Λεωφόρο Καρα-
μανλή, από το ρέμα Κηφισού αριστε-
ρά σιδερένιας γέφυρας Τατοΐου, από 
το ρέμα Χελιδονούς στην Κάτω Κηφι-
σιά πλησίον εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ, 
οδός Κρεστενών δεξιά και αριστερά 
της γέφυρας, από το ρέμα προέκτασης 
Αγίου Στεφάνου στην Κάτω Κηφισιά 
πλησίον επιχείρησης DELICHEF και 
αριστερά της ίδιας επιχείρησης, από 
την οδό Κρεστενών Αγία Παρασκευή, 
50μ. από το εκκλησάκι Αγ. Παρασκευ-
ής, Κάτω Κηφισιάς, από την οδό Κρε-
στενών – πλησίον Εθνικής Οδού Αθη-
νών Λαμίας. 

Κατόπιν των αναλύσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν στα πιστοποιημένα 
και εξειδικευμένα εργαστήριά μας 
διαπιστώσαμε πως τα ως άνω δείγ-
ματα βρίθουν κολοβακτηριδίων, εντε-
ρόκοκκων, και e coli. Σας επισυνά-
πτουμε τον σχετικό πίνακα. Για 
την επαναλαμβανόμενη αυτή κατά-
σταση δεν έχει ληφθεί καμμία μέρι-
μνα από τους αρμόδιους φορείς και 
την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να δια-
πιστωθεί η αιτία της ρύπανσης αυτής 
και η αντιμετώπιση του πολύ σοβα-
ρού αυτού προβλήματος.

Και όχι μόνο αυτό. Ένα από τα 
μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλή-
ματα που συντελείται τα τελευταία 
χρόνια είναι η κατάσταση του ποτα-
μού Σαρανταπόταμου. Ο Σαραντα-
πόταμος ή αλλιώς Θριάσιος Κηφισός 

είναι ένα από τους μεγάλους χείμαρ-
ρους που διαρρέουν το Θριάσιο Πεδίο. 
Από τις φωτογραφίες και τον πίνακα 
δειγματοληψιών και αναλύσεων που 
Σας επισυνάπτουμε φαίνεται η μεγά-
λη ρύπανση του ποταμού αυτού και 
η εγκατάλειψή του από την πολιτεία. 
Αυτό που κυριαρχεί στον ποταμό αυτό 
είναι βρώμικα και σκούρα πρασινωπά 
νερά, δυσώδεις οσμές, πλαστικά μπου-
κάλια απορρυπαντικά, αναψυκτικά, 
σπασμένα ξύλα, ρούχα λάστιχα αυτο-
κινήτων, φελιζόλ, συνθετικά σφουγ-
γάρια κ.α. Η έκταση της ρύπανσης 

είναι εμφανής με γυμνό μάτι. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο Σαρανταπόταμος 
εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-
2020», αξίας 12.800.000,00 ευρώ για 
τον καθαρισμό και την αναβάθμιση 
του. Μέχρι και σήμερα η κατάστασή 
του παραμένει η ίδια.

Τα ως άνω φαινόμενα είναι απο-
τελέσματα χρόνιων παραλείψεων και 
χαρακτηριστικής αδιαφορίας των 
αρμοδίων φορέων. 

Η κατάσταση αυτή δεν απειλεί 
μόνο την πανίδα και την χλωρίδα των 
περιοχών που υποφέρουν αλλά έχει 
ολέθρια αποτελέσματα για το οικοσύ-
στημα όλης της Αττικής και κατ’ επέ-
κταση της δημόσιας υγείας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός 

νομίμου δικαιώματός μας
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ -

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ
Την ως άνω παράνομη και υπαί-

τια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και παντός τρίτου υπευθύνου στο 
βαθμό που εμπλέκονται, και αιτούμα-
στε να προβείτε στα νόμιμα για την 
διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. 

Συνημμένα Σας υποβάλλουμε: 
1) Πίνακα θέσεων δειγματοληψί-
ας και αποτελεσμάτων μικροβιο-
λογικών αναλύσεων σε επιφανει-
ακά νερά του ρέματος Κρυονερίου 
κατά το διάστημα 28.01.2019 και 
29.01.2019, 2) Πίνακα θέσεων 

δειγματοληψίας και αποτελεσμά-
των μικροβιολογικών αναλύσεων 
σε επιφανειακά νερά των υπολοί-
πων ρεμάτων της Αττικής ως ανω-
τέρω αναλύθηκε κατά το διάστη-
μα 22.04.2019, 3) Πίνακα θέσεων 
δειγματοληψίας και αποτελεσμά-
των μικροβιολογικών αναλύσεων 
στα νερά του Σαρανταπόταμου της 
04.10.2018, 4) φωτογραφίες από το 
Σαρανταπόταμο, 5) Το υπ’ αριθμ. 
πρωτοκ. 180101/13.05.2019 έγγρα-
φο της Περιφέρειας Αττικής προς 
το φορέα μας, 6) Την υπ’ αριθμ. 
πρωτοκ. 9391/14.06.2019 απάντη-
ση στο υπ’ αριθμ. 180101/2019 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττι-
κής, 7) Το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 
383753/15.07.2019 έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής προς το φορέα 
μας, 8) Το τεύχος Φεβρουαρίου 
2018, Μαΐου 2019 της εφημερίδας 
μας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ για το περι-
βάλλον, για την ανάδειξη των ως 
άνω προβλημάτων με φωτογρα-
φικό υλικό της κατάστασης που 
επικρατεί. 

Αθήνα 30.10.2019 

Μετά πάσης τιμής 
Για το Πανελλήνιο Κέντρο  

Οικολογικών Ερευνών 
Ο Πρόεδρος και Νόμιμος  

εκπρόσωπος αυτού
κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Η πληρεξουσία Δικηγόρος
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Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει 
την εγκληματική αδι-
αφορία της Πολεο-

δομίας και των αρμόδιων 
τοπικών και κυβερνητικών 
Αρχών για την οικολογική 
και κοινωνική υποβάθμι-
ση της Δυτικής Αττικής. 
Οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα, 
μετά τις φονικές πλημμύρες, 
δήθεν πενθούν για τις χαμέ-
νες ζωές των δεκαέξι συναν-
θρώπων μας, επί δεκαετίες 
αφήνουν την περιοχή δίχως 
καμιά φροντίδα για την επιβί-
ωση των κατοίκων της, δίχως 
κανένα ουσιαστικό μέτρο 
για την περιβαλλοντική ανα-
βάθμισή της.

Τον Φεβρουάριο του 
2012 το ΠΑΚΟΕ εκπόνησε 
και κατέθεσε στον Δήμο Μάν-
δρας, στην Περιφέρεια και 
στον εισαγγελέα Περιβάλλο-
ντος εξειδικευμένη επιστημο-
νική «Εργασία-Μελέτη Βιω-
σιμότητας, Σκοπιμότητας 
και Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων της Απογραφής 
των Εκπομπών CO2 και της 
Καταγραφής του Αποτυπώ-
ματος του Άνθρακα στην 
Ενέργεια της Περιοχής του 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλί-
ας και Σύνταξη Τεχνικού 
Δελτίου».

Σε αυτή τη μελέτη, αφού 
διαπιστωνόταν τεκμηριωμέ-
να, με στοιχεία επιστημονικών 
μετρήσεων από όλα τα διαμε-
ρίσματα του Δήμου Μάνδρας, 
η ύπαρξη ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και περιβαλλοντι-
κής υποβάθμισης, προτείνα-
με συγκεκριμένες, εφικτές, 
κοστολογημένες και οικο-
νομικά αποδοτικές λύσεις 
για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση της περιοχής, μέσω της 
χρήσης τεχνολογιών φιλικών 
προς το περιβάλλον και της 
αξιοποίησης ήπιων μορφών 
ενέργειας για την οικολογική 
αναβάθμισή της. 

Αποδοχή και εφαρμογή 
ελάχιστων έστω από αυτές 

τις προτάσεις θα οδηγούσε σε 
γενικότερη περιβαλλοντική 
και χωροταξική αναβάθμι-
ση της Δυτικής Αττικής, λόγω 
της δημιουργίας των κατάλλη-
λων υποδομών. Μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει γίνει απολύ-
τως τίποτε.

Επιπλέον, εδώ και δεκαε-
τίες, η εφημερίδα «ΟΙΚΟ-
νομία» του ΠΑΚΟΕ δημοσι-
εύει, σχεδόν σε κάθε φύλλο 
της, ρεπορτάζ και σχόλια που 
καταγγέλλουν την οικολογι-
κή ασφυξία της Δυτικής 
Αττικής, είτε πρόκειται για 
τις ανεξέλεγκτες χωματε-
ρές και τις άθλιες συνθή-
κες υγιεινής υπό τις οποί-
ες ζουν πολλοί κάτοικοί της 
είτε για την απρογραμμά-
τιστη, χωρίς σχέδιο και 
αδειοδότηση βιομηχανι-
κή δραστηριότητα και την 
άναρχη δόμηση.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και δεκα-
ετίες φωνάζει για όλα αυτά, 
συμπαραστέκεται στους δίκαι-

ους αγώνες των κατοίκων της 
περιοχής, οργανώνει ενημερω-
τικές εκστρατείες, κάνει παρα-
στάσεις στις πολιτικές Αρχές 
και στη Δικαιοσύνη, πασχίζει 
με κάθε μέσο να αναδείξει και 
να λύσει το πρόβλημα. Αντί 
όμως οι αρμόδιοι να ευαι-
σθητοποιηθούν, το περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα της περι-
οχής καθημερινά οξύνεται.

Έπρεπε να θρηνήσουμε 
νεκρούς για να ευαισθητο-
ποιηθεί η πολιτική εξουσία 
ώστε να ασκήσει ποινική δίω-
ξη κατά παντός υπευθύνου (η 
οποία σε λίγους μήνες θα… 
αρχειοθετηθεί) για το οικο-
λογικό έγκλημα που συντε-
λείται στη Δυτική Αττική χρό-
νια τώρα.

 Ξεχνά φαίνεται ότι το πρό-
βλημα καταλήγει να γίνεται 
ποινικό αδίκημα, επειδή προ-
ηγουμένως υπήρξε πρόβλημα 
ποιότητας της ζωής, δηλα-
δή κατεξοχήν πολιτικό.

Πιστεύουμε ότι τουλά-

χιστον δύο δήμαρχοι και 
δύο πρώην νομάρχες ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ 
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, όχι μόνο για 
παραδειγματισμό αλλά και 
για ην απόδοση δικαιοσύ-
νης και τιμής για αυτούς 
που πνίγηκαν. Γι’ αυτό το 
ΠΑΚΟΕ θα κινηθεί άμεσα.

Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρε-
ται και καταγγέλλει:

– Να γκρεμιστούν άμεσα 
στους φυσικούς υδρορρο-
είς (ρέματα, ποτάμια) όλες 
οι παράνομες δραστηριό-
τητες (βιομηχανίες, βιο-
τεχνίες, σπίτια).

– Να πάψουν να λειτουρ-
γούν εργοστάσια όπου και 
όπως θέλουν, δίχως άδεια 
και δίχως κανένα σεβασμό 
στο περιβάλλον.

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΘΡΗΝΟΥ-
ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛ-
ΓΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣ-
ΜΩΝ;

ΑΜΕΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑ  
ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Από το 2012 φωνάζουμε για το περιβαλλοντικό χάος στη Δυτική Αττική

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Σ τους δέκα νεκρούς είχε ανέβει στις 15 
Νοεμβρίου ο τραγικός απολογισμός 
από την κακοκαιρία που έπληξε τη 

δυτική Αττική. Πρόκειται για επτά άνδρες 
και τρεις γυναίκες, όλοι στην ευρύτερη 
περιοχή της Μάνδρας. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες υπήρχαν και αγνοούμε-
νοι, ενώ αρκετοί ήταν και οι τραυματί-
ες που διακομίστηκαν από το πρωί της 
ίδιας ημέρας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 
Κατεπείγουσα διοικητική έρευνα διατά-
χθηκε για την αναζήτηση τυχόν ποινικών 
ευθυνών για τις καταστροφές που προ-
κλήθηκαν από την κακοκαιρία στη δυτική 
Αττική. Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την τραγω-
δία στη Μάνδρα Αττικής πραγματοποιή-
θηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Παράλληλα, ένας άνθρωπος ήταν αγνο-
ούμενος, ενώ δύο άτομα είχαν εγκλωβι-
στεί σε ένα βενζινάδικο στη Μάνδρα, τα 
οποία προσπάθησαν και απεγκλώβισαν 
πυροσβέστες. Επιπλέον, οι Αρχές εξέφρα-
ζαν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ανα-
μενόταν να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, 
καθώς τα σωστικά κλιμάκια δεν είχαν 
καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν όλες 
τις περιοχές που είχαν πληγεί.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Ηλίας Ζαγοραίος έδωσε εντολή 
για τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευ-
νας, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να εντοπιστούν τα αίτια της καταστρο-
φής στις περιοχές, ειδικά του Θριάσιου 
Πεδίου, και να διακριβωθεί αν προκύ-
πτουν αδικήματα. Ο κ. Ζαγοραίος ζητά, 
αν χρειαστεί, να κινηθεί σε βάρος υπαιτί-
ων η αυτόφωρη διαδικασία για τη σύλλη-
ψη και προσαγωγή τους στον εισαγγελέα. 
Ανάμεσα στα αδικήματα που τίθενται στο 
στόχαστρο της έρευνας είναι και τυχόν 
πολεοδομικές παραβάσεις που επέδρα-
σαν στον σχηματισμό φονικών ορμητι-
κών χειμάρρων εντός των πόλεων που 
επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, για την τραγωδία 
στη Μάνδρα Αττικής, πραγματοποιήθη-
κε στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμε-
τοχή των υπουργών Πάνου Σκουρλέτη, 
Νίκου Τόσκα, Δημήτρη Βίτσα, του γ.γ. 
του Υπουργείου Υποδομών Γιάννη Δέδε, 
του αρχηγού της Πυροσβεστικής και της 
περιφερειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου.

Την οδύνη του για θύματα της θεο-
μηνίας που έπληξε τη δυτική Αττική και 
την αμέριστη συμπαράστασή του στους 
κατοίκους της περιοχής εξέφρασε ο πρόε-
δρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυ-
λόπουλος. 

Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση 
της Προεδρίας, ο κ. Παυλόπουλος ενη-
μερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη της 

κατάστασης από την περιφερειάρχη κ. 
Ρένα Δούρου.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μάνδρα 
είναι μια ανείπωτη τραγωδία», δήλωσε 
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτά-
κης και προσέθεσε: «Εκφράζω τη βαθιά 
μου οδύνη για τις καταστροφές, τις απώ-
λειες περιουσιών και πάνω απ’ όλα για 
τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν. 
Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί στο πλευρό 
των κατοίκων και να τους παράσχει το 
ταχύτερο δυνατόν κάθε δυνατή στήριξη».

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες 
των θυμάτων από τις πλημμύρες εξέφρα-
σε ο Σταύρος Θεοδωράκης. «Το κομματι-
κό κράτος αδιαφορεί εδώ και δεκαετίες 
για τις υποδομές σε αυτές τις περιοχές, 
αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευ-
τους. Μπράβο στην Πυροσβεστική και 
τα σωστικά συνεργεία που παλεύουν να 
σώσουν ότι σώζεται», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή του στο twitter.

Η Ένωση Κεντρώων, με ανακοίνωσή 
της, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τα 
θύματα των ακραίων πλημμυρικών φαι-
νομένων σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο 
Αττικής.  Το κόμμα εξέφρασε τα συλλυ-
πητήριά του στις οικογένειες των ανθρώ-
πων που έχασαν τη ζωή τους και τόνισε: 
«Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για ευθύ-
νες που υπάρχουν, λέμε όμως ξεκάθαρα 
ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος σύγχρονο 
και ισχυρό που θα είναι προστάτης των 
πολιτών. Ένα κράτος που δεν θα γυρίζει 

την πλάτη στους πολίτες, αλλά θα τους 
δημιουργεί ασφάλεια».
Δήμαρχος Μάνδρας: ολοκληρω-
τική η καταστροφή 

Ολοκληρωτική υπήρξε η καταστρο-
φή στον Δήμο Μάνδρας, όπως δήλωσε η 
δήμαρχος της περιοχής, Ιωάννα Κριεκούκη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό του ΑΠΕ, η κ. Κριεκούκη ανέφερε ότι 
«κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στα σπί-
τια τους, το νερό έχει φθάσει το ένα μέτρο 
μέσα στις κατοικίες, έχει κοπεί το ρεύμα 
και το νερό στην περιοχή, έχουν παρα-
συρθεί ακόμη και μεγάλα οχήματα, όπως 
βυτιοφόρα». 

«Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο σε όλη την 
Μάνδρα, που θρηνεί για τους χαμένους 
συμπολίτες της», δήλωσε συντετριμμένη 
η δήμαρχος, που ήταν και η ίδια εγκλω-
βισμένη στην κατοικία της.  

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός 
γραμματέας του δήμου Μάνδρας Ειδυλ-
λίας, Στάθης Ραγκούσης, δήλωσε στον 
ραδιοφωνικό σταθμό, ότι «η Μάνδρα έχει 
χαθεί, πρόκειται για βιβλική καταστροφή, 
όλοι οι δρόμοι είναι ποτάμια, η στάθμη του 
νερού παραμένει στα δύο μέτρα».  

Ο ίδιος είπε ότι «η περιοχή δεν έχει 
ηλεκτροδότηση, η παλιά εθνική οδός Ελευ-
σίνας-Θήβας έγινε χείμαρρος και παρέσυ-
ρε τη Μάνδρα, η Πυροσβεστική κατάφε-
ρε να απεγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους 
στην περιοχή».

πηγή: CNN Greece

Οι πλημμύρες σκοτώνουν  
στη δυτική Αττική

Επικοινωνία 
Τσίπρα με Τόσκα 
και Σκουρλέτη

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας είχε επικοινωνία με τον αν. 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
Νίκο Τόσκα και με τον υπουργό 
Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη και 
ενημερώθηκε για την κατάστα-
ση στη Μάνδρα Αττικής και την 
πορεία των επιχειρήσεων, σύμφω-
να με κυβερνητικές πηγές. Στον 
τόπο της τραγωδίας στη Μάν-
δρα και στις γύρω περιοχές μετέ-
βησαν ο υπουργός Εσωτερικών 
Πάνος Σκουρλέτης, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Νίκος Τόσκας και ο αρχη-
γός του Πυροσβεστικού Σώματος 
αντιστράτηγος Βασίλης Καπέλιος.

Εν τω μεταξύ, είχαν ενισχυθεί 
οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 
που επιχειρούσε με 150 πυρο-
σβέστες και 50 οχήματα από την 
Αττική, ενώ είχαν φτάσει άλλα 
πέντε οχήματα από την Κόρινθο 
και αναμένονταν τρεις ομάδες 
ΕΜΑΚ, συνολικά 30 άτομα, με 
μηχανήματα και αντλίες από τη 
Λαμία, την Πάτρα και τη Λάρισα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Ο Σαρανταπόταμος 
ή αλλιώς Θριάσι-
ος Κηφισός είναι 

ένας από τους δύο μεγά-
λους χείμαρρους που διαρ-
ρέουν το  Θριάσιο Πεδίο… 
Ο χείμαρρος αυτός συγκε-
ντρώνει τα νερά από τα 
όρη Πατέρας και Πάστρα 
και εκβάλλει στη θάλασσα 
κοντά στην Ελευσίνα… Για 
την ιστορία, ο άλλος ήταν… 
ο Κελάδωνας (που πήγαζε 
από τη δυτική Πάρνηθα και 
διερχόταν από την περιοχή 
του Ασπρόπυργου)…

 Ο Σαρανταπόταμος 
περιείχε χαλίκια.
Πριν πούμε δυο πράγμα-

τα για τον Σαρανταπόταμο, 
να θυμήσουμε πρώτα ότι το 
Θριάσιο Πεδίο θεωρούνταν 
από τους κατοίκους της αρχαί-
ας Αττικής ως η πιο εύφορη 
πεδιάδα τους, διότι, σύμφωνα 
με την παράδοση, εδώ ανα-
πτύχθηκε για πρώτη φορά η 
γεωργία με την καθοδήγηση 
της θεάς Δήμητρας… 

Η πεδιάδα αρδευόταν από 
τον εν λόγω ποταμό και παρή-
γαγε δημητριακά, γάλα και 
κρασί…Το όνομά της προερ-
χόταν μάλλον από τις Θρί-

ες, τις φτερωτές νύμφες και 
τροφούς του Απόλλωνα, που 
κατοικούσαν στον Παρνασσό 
και μπορούσαν να μαντέψουν 
το μέλλον από την κίνηση των 
χαλικιών μέσα στο νερό…Γι’ 
αυτό, τα μικρά χαλίκια, που 
χρησιμοποιούνταν στη μαντι-
κή ονομάζονταν θρίες…

Αυτά για την ιστορία… Για-
τί, για την πραγματικότητα, η 
αλήθεια απέχει πλέον χιλιό-
μετρα από αυτή την ειδυλλι-
ακή, την παραμυθική εικόνα… 

Εγκαταλείφθηκε  
στην…τύχη του

Από τις φωτογραφίες που 
επισυνάπτουμε στο ρεπορ-

τάζ, φαίνεται έκδηλα η μεγά-
λη ρύπανση και «κακομετα-
χείριση» που έχει υποστεί 
το μεγάλο αυτό ποτάμι από 
τους περίοικούς του…Βρώ-
μικα και σκούρα πρασινωπά 
νερά, δυσώδεις οσμές, πλα-
στικά μπουκάλια, απορρυ-
παντικά, αναψυκτικά, σπα-
σμένα ξύλα, ρούχα, λάστιχα 
αυτοκινήτων, φελιζόλ, τσόχες, 
συνθετικά σφουγγάρια κ.λπ. 
συνθέτουν ένα σκηνικό τρό-
μου και φρίκης… Μιλάμε για 
μια μεγάλη οικολογική κατα-
στροφή στο… υπογάστριο της 
Αττικής. 

Τα εκατοντάδες χιλιάδες 
αυτοκίνητα, που διέρχονται 

καθημερινά διά μέσου του 
Σαρανταπόταμου, χειροτερεύ-
ουν -ακόμα πιο πολύ- το ήδη 
αρκετά επιβαρυμένο οικοσύ-
στημά του…

Οι καλαμιές που φυτρώ-
νουν στο λασπώδες του υπό-
στρωμα ξεγελάνε τον επισκέ-
πτη, διότι τα μονοκότυλα αυτά 
φυτά διαβιούν κυρίως σε τέλ-
ματα και έλη… 

Η ένταξη δε του Σαραντα-
πόταμου στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020», αξίας 
12.800.000 ευρώ (όπως μαρ-
τυρά η τεράστια πινακίδα, που 
υψώνεται…αγέρωχα από την 
πλευρά του ποταμού, που βρί-

σκεται η λωρίδα κατεύθυνσης 
προς το Χαϊδάρι) μάλλον με 
κακόγουστο αστείο ηχεί, αφού 
σε δυο μήνες ολοκληρώνεται 
και το 2018 και ο Σαραντα-
πόταμος όχι μόνο δεν έχει…
διευθετηθεί (όπως αναγράφει 
η πινακίδα), αλλά έχει εγκατα-
λειφθεί πλήρως στην τύχη του! 
Φανταστείτε δε τι θα γινόταν 
αν δεν ήταν ενταγμένος και 
στο συγκεκριμένο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα! Μπορεί-
τε να το διανοηθείτε;   

Οι φόβοι μας 
επιβεβαιώθηκαν

Δυστυχώς, οι φόβοι μας 
για την υποβάθμισή του επα-
ληθεύτηκαν -με τον χειρότε-
ρο δυνατό τρόπο- και από τις 
μικροβιολογικές και φυσικο-
χημικές αναλύσεις που έγι-
ναν στα δείγματα θαλασσινού 
νερού που λήφθηκαν από το 
ποτάμι από το επιστημονικό 
κλιμάκιο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (υπεύ-
θυνοι κα Μαρία Παπαδοπού-
λου και Μαρία Φακυρίδου). 
Το επίπεδο της ρύπανσής του 
καταγράφεται στους πίνακες 
αποτελεσμάτων των αναλύ-
σεων που  επισυνάπτουμε. 
Οι… ιθύνοντες θα τα λάβουν 
υπόψη τους; 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ

Το κύκνειο άσμα ενός ποταμού – θρύλου

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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Αρ.  
Δείγματος

Κωδικοί 
Εργαστηρίου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβακτηρίδια 

κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas 
aeruginosa

1 1308 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από την γέφυρα 
στα αριστερά.    11:10 500 205 195 0

2 1309 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από την γέφυρα 
στα δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο 1.    11:15 380 188 215 0

3 1310 Σαρανταπόταμος Αττικής. Στην Εθνική Οδό από Αθήνα προς Κόρινθο. 50 μέτρα μακριά 
από το σημείο 1 και την γέφυρα προς το Αεροδρόμιο.    11:20 457 251 193 0

4 1311 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από δεξιά – 100 μέτρα 
μακριά από το σημείο 1 προς την θάλασσα. 18:30 460 287 178 0

5 1312 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από αριστερά – 100 
μέτρα μακριά σε ευθεία από το σημείο 2 προς την θάλασσα. 18:40 430 195 225 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) 
και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ. 2006/7/ΕΚ 200/100 ml 50/100 ml 100/100 ml

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

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων  
σε επιφανειακά νερά του ποταμού  Σαρανταπόταμου, στις 04/10/2018

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων  
σε επιφανειακά νερά του ποταμού  Σαρανταπόταμου, στις 04 / 10 / 2018. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Φυσικοχημικές  παράμεροι  

ρΗ
Συγκέντρωσης 
αιωρούμενων 

στερεών
TSS mg/L

Φωσφορικά 
ιόντα (P2O5 

-  mg/L)

Νιτρικά 
ιόντα. 

(ΝΟ3- mg/L)

Θειικά 
Ιόντα 

(SΟ42- 
mg/L)

Συγκέντρωση 
οργανικού 
φορτίου 
(COD-

mg O2 / L-1)

1 1308 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από 
την γέφυρα στα αριστερά.    7,01 84,8 0,3 29,9 1274,4 210

2 1309 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από 
την γέφυρα στα δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο 1.    7,61 153,8 0,3 18,4 1431, 8 185

3 1310 Σαρανταπόταμος Αττικής. Στην Εθνική Οδό από Αθήνα προς Κόρινθο. 50 μέτρα 
μακριά από το σημείο 1 και την γέφυρα προς το Αεροδρόμιο.    7,68 51 0,2 36,6 1072,8 189

4 1311 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από δεξιά – 
100 μέτρα μακριά από το σημείο 1 προς την θάλασσα. 7,23 69,8 0,4 35,3 937,9 110

5 1312 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από 
αριστερά – 100 μέτρα μακριά σε ευθεία από το σημείο 2 προς την θάλασσα. 6,55 71,6 0,4 49,5 1327,7 129

Όρια διαθέσεως  λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σύμφωνα με  (ΕΥΔΑΠ)
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών αποβλήτων και Λυμάτων. Μέτρα και όρια 
για την επεξεργασία αστικών λυμάτων της ΚΥΑ 5673/400 14/03/1997

6,0 – 9,0 50 mg/L 0,2 mg/L 4 mg/L 1000 
mg/L 120 mg/L

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος  
και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 και 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) (mg/L)

Νιτρικών
NO3- (mg/L)

Οξειδωσιμότητα
(COD)

mg O2 / L-1

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης 
Φίλιππος). 0,233 1,231 97

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα 
– οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. - - -

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 0,230 0,669 359

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην 
Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, 
TEFACO).  

0,144 0,294 86

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 0,242 0,312 151

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. 
Στεφάνου) 0,136 0,339 44

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.) 0,129 0,275 104

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 0,147 1,033 140

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 0,130 0,290 111

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 0,045 0,324 92

11 1352 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή στέρνα δίπλα από το 
Ρέμα. 0,217 1,256 75

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  0,227 0,479 162

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  0,044 0,328 106

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  0,129 0,422 107

Επιτρεπόμενα όρια: σύμφωνα με την Αριθ. 135/40 2 10 125

Τα αποτελέσματα δείχνουν υπέρβαση στο COD (οξειδωσιμότητα) στη γέφυρα του Αγ. Στεφάνου και στη γέφυρα Κρυονερίου.

Ανεξέλεγκτες βιομηχανίες  
ρίχνουν τα απόβλητά τους  

στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου
Το υγρό στοιχείο είναι 

οικείο στο Κρυονέρι, 
καθώς ο Κηφισός δια-

κλαδίζεται σε μικρά και μεγά-
λα ρέματα που δροσίζουν την 
εύφορη γη του οικισμού, ενώ 
το μεγάλο Ρέμα του Κρυονε-

ρίου διαχωρίζει τον οικιστι-
κό ιστό από τη βιομηχανική 
ζώνη της πόλεως.

Έγιναν μετρήσεις σε 10 
σημεία της περιοχής Αγίου 
Στεφάνου και Κρυονερίου 
στις 28/01/2019. Τα κολο-

βακτηρίδια κοπράνων ήταν 
κατά μ.ο 223,5 cfu/100ml, 
τιμή πάνω από το όριο που 
είναι 200cfu/100 ml.  Τα 
E.coli μετρήθηκαν 74,5 
cfu/100ml που είναι πάνω 
από το όριο των 50/100ml. 

Οι εντερόκοκκοι ήταν και 
αυτοί πάνω από το όριο 
(100/100ml) με τιμή 145,4 
cfu/100ml. Στις 29/01/2019 
λήφθηκαν δείγματα από 4 
σημεία των επιφανειακών 
νερών στο ρέμα Κρυονερίου. 

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις 
έδωσαν 151,25 cfu/100ml 
αποδεκτή τιμή σε κολοβα-
κτηρίδια, 24,75 cfu/100ml σε 
E.coli και 49,75 cfu/100ml 
σε εντερόκοκκους τιμές εντός 
των ορίων.

Ρέμα αποβλήτων Λιμνάζοντα απόβλητα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΜΑΪΟΣ 2019 
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος 
 και παραρεμάτων του Κρυονερίου, στις 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Θερμο-
κρασία

οC
pH

Διαλυμέ-
νο οξυ-

γόνο
mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm-1

Θολερο-
τητα
NTU

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης 
Φίλιππος). 14,3 7,6 4,3 1,4 12

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος 
Μυλωνάς Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 13,1 8,3 5,0 1,5 2

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 13,1 8,4 5,8 1,5 10

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί 
στην Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, 
EKAL, TEFACO.  

12,9 8,3 5,0 1,8 1

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 13,2 8,0 5,6 2,1 9

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. 
Στεφάνου) 13,3 8,1 5,5 2,0 9

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την 
γέφυρα Δεξιά.) 12,3 83 5,4 1,7 14

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 12,8 8,4 5,8 1,2 3

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 
12,0 8,5 5,9 2,0 6

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 

11 1352 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή στέρνα δίπλα από 
το Ρέμα. 13,3 8,1 5,9 2,1 7

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  14,3 7,8 6,2 1,7 3

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  13,4 8,0 5,9 2,0 2

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  13,1 8,0 5,1 2,7 2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Αριθ 135/40 ή ΦΕΚ 3282/2017 6,5-9,5 >5 <5 στους 
20oC <1

Το μετρούμενο pH είναι εντός ορίων, το ίδιο ισχύει και για το διαλυμένο οξυγόνο με εξαίρεση την πρώτη μέτρηση. Η θολότητα είναι πάνω από τα όρια με εξαίρεση τη μέτρηση στον Άγιο Στέφανο. 
-Παράδρομος Εθνικής Οδού

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερό  
του Ρέματος και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 / 01 / 2019
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ου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια κοπρά-

νων
E. coli Εντερόκοκκοι

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης Φίλιππος). 165 80 50

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα – 
οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 163 163 107

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 243 116 244

4 1345 Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην 
Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, TEFACO.  357 113 258

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 167 70 182

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου) 190 58 133

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.) 136 52 162

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 425 17 98

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 157 43 90

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 232 33 130

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) και 
ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml

Τα κολοβακτηρίδια ξεπερνούν τα όρια σε 4 μετρήσεις. Το ίδιο ισχύει για το E.coli σε 7 μετρήσεις από τις 10. Οι εντερόκοκκοι εμφανίζονται με τιμές μεγαλύτερες από το όριο σε 7 από τις 10 
μετρήσεις.



#111 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201912 / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  
ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η επικινδυνότητα για τους κατοίκους της Αθήνας, εξαιτίας των τοξικών 
αποβλήτων που κυκλοφορούν με διάφορους χρωματισμούς σε διάφορα 
ρέματα που διασχίζουν τα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και τους 

γύρω δήμους είναι μεγάλη.
Η παρουσία επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία μικροβίων (εντερόκοκκοι, 

κολοβακτηρίδια e. Coli) αποδεικνύει την εγκληματική αδιαφορία των «αρμοδί-
ων» της Περιφέρειας, των Δήμων και της ΕΥΔΑΠ, που δυστυχώς δεν αγγίζουν το 
πρόβλημα και προσπαθούν να το κουκουλώσουν. Από το συνημμένο πίνακα 
διαπιστώνεται ότι, και στα είκοσι (20) σημεία δειγματοληψίας, οι τιμές 
των μικροβίων είναι αρκετές φορές πολλαπλάσιες από το ανώτατο επι-
τρεπόμενο όριο. 

Ιδιαίτερα στο ρέμα του Κηφισού, Μεταμόρφωση-γέφυρα Τατοΐου όπως φαίνε-
ται και στο συνημμένο σκαρίφημα. Επίσης σχεδόν σε όλα τα σημεία του Κηφισού 
που υπάρχουν παράνομες βιομηχανικές-βιοτεχνικές παροχετεύσεις, το πρόβλημα 
είναι πολύ μεγάλο, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο σκαρίφημα. 

Για αυτά το ΠΑΚΟΕ προτείνει:
• Άμεσο έλεγχο από τα, δυστυχώς ανύπαρκτα, συνεργεία της πολιτεί-

ας (ΥΠΕΝ, Περιφέρεια, Δήμοι)
• Επιβολή προστίμων στους παράνομους παροχετευτές των επικίνδυ-

νων αποβλήτων 
• Την άμεση επέμβαση της Εισαγγελίας, όπου θα σταλούν τα στοιχεία 

αυτά που το ΠΑΚΟΕ παράγει ή δίνει ΔΩΡΕΑΝ στη δημοσιότητα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΜΑΪΟΣ 2019 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ρεμάτων  

ή λυμάτων περιοχής Αθηνών στις 22/04 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1511 AUTOPLAS. Χαλκίδος & Περισσού 37 683 30 56

2 1512 Οδός Δεκελία. Απέναντι από το Δημοτικό κτήριο «Μάριος Τσαγκας »   
παράδρομο, από γέφυρα Αγ Ανάργύροι 151  543 118 224

3 1513 Οδος Χαλκίδος, πριν τη γέφυρα. Δεξιά από πού χύνεται στο ρέμμα 20 μέτρα από γεφυρα  477 122 74

4 1514 Περισσού 169 και Αγ Ευθυμίου, 5 μ. από Χαλκιδος 2ο 667 194 138

5 1515 Ρέμα Κηφισού. Νησίδα Ν. Φιλαδέλφεια  Υψηλάντου και Λέσβου 637 116 70

6 1516 Ρέμα Κηφισού. Υψηλάντου 14 και Χρυσοστόμου Αθηνών (σιδερένια γέφυρα) 863 192 158

7 1517 Ρέμα Κηφισού. 15μ. μετά από αγωγό απέναντι Υψηλάντου 12 410 68 160

8 1518 Ρέμα Κηφισού. Παρθενώνος 44 και Υψηλάντου 433 110 164

9 1519 Ρέμα Κηφισού (παλιό χαμόμηλο) Οδός Ιωνίας 125 393 34 58

10 1520 Ρέμα Κηφισού (παλιό χαμόμηλο) Οδός Ιωνίας 125 360 148 122

11 1521 Ρέμα Κηφισού. Πηγή δυτικά της γέφυρας 40 168 118

12 1522 Ρέμα Κηφισού-Μεταμόρφωση, Γέφυρα Τατοϊου προς Πάρνηθα (Λεωφ. Καραμανλή) 853 174 282

13 1523 Ρέμα Κηφισού. Αριστερά Σιδερένιας Γέφυρας Τατοϊου 143 10 212

14 1524 Ρέμα Χελιδονούς, Κάτω Κηφισιά πλησίων εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ, Οδός Κρεστενών (δεξιά γέφυρας) 110 40 196

15 1525 Στο ίδιο σημείο με 1524, αλλά αριστερά της γέφυρας 193 32 210

16 1526 Ρέμα προέκτασης Αγ. Στεφάνου, Κάτω Κηφισιά, πλησίον επιχείρησης Delichef 86 26 112

17 1527 Αριστερά επιχείρησης Delichef 203 14 122

18 1528 Οδός Κρεστενών - Αγ. Παρασκευή 60 14 90

19 1529 50 μ από το  εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής, Κάτω Κηφισιάς 50 10 122

20 1530 Πλησίον Λαϊνόπουλου, Οδός Κρεστενών-πλησίον Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 343 180 196

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) 
και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ,  2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml

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

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  
ΜΑΪΟΣ 2019 



#111 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201914 / ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας σημείων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 07/11/2019

A/A ΩΡΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ PM10 
μg/m3

PM2,5
μg/m3

VOC
mg/m3

ΦΟΡΜ.
mg/m3

1 09:18
38.310920
23.637853 Οινόφυτα, Εκκλησία Αγ. Σπυρίδων, οδός Προέδρου Σταύρου Σκλια Νο 10 29 14 33 0,15

2 09:40
38.304076
23.639587 Οινόφυτα, ΚΕΠ και Μέγαρο Δημοσθένη Λιάπη 20 10 71 0,13

3 10:00 Οινόφυτα, Δημαρχείο 22 10 76 0,13

4 10:35
38.304739
23.641913 Οινόφυτα, Λύκειο 16 11 66 0,12

5 10:55
38.302085
23.634073 Γέφυρα Ασωπού, δεξιά 15 11 64 0,06

6 11:10
38.302085
23.634073 Γέφυρα Ασωπού, αριστερά ΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 5

7 11:45
38.304350
23.625170 Ασωπός στο ύψος της Χρωμοχημικής 15 9 40 0,12

8 12:00
38.305857
23.623773 200μ. από το προηγούμενο σημείο 13 6 53 0,10

9 12:30
38.322330
23.610625 Οινόη, Εκκλησία Αναλήψεως του Κυρίου 13 7 50 0,15

10 13:26
38.347320
23.581512 Σχηματάρι, Εκκλησία Πανμεγίστων Ταξιαρχών 20 10 56 0,11

11 13:30
38.347320
23.581512 Σχηματάρι, ΚΑΠΗ ΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 10

12 13:45 Σχηματάρι, Δημαρχείο Τανάγρας 18 8 71 0,12

13 15:15
38.322105
23.317800 Θήβα, οδός Πινδάρου 77 «Coffee shop» 12 7 77 0,26

14 15:35
38.316361
23.319953 Θήβα, Δημαρχείο 13 7 76 0,14

15 15:50
38.317827
23.319279 Θήβα, οικία Βασ. Κυρέλλου 3, πίσω από Μητρόπολη 13 6 75 0,12

16 16:05
38.321022
23.320168 Θήβα, Αυλίδος 2 «PARK 14» 14 2,5 75 0,08

17 16:22 Θήβα, Εκκλησία Αγ. Νεκτάριος 14 7 73 0,11

18 16:30
38.326307
23.326524 Θήβα, Βενζινάδικο BP, Αυλίδος 52 14 7 77 0,09

19 17:00
38.341682
23.342196 Βιολογικός καθαρισμός Θήβας 13 6 72 0,10

ΟΡΙΑ 20 12 0,1 0,01

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ  
ΤΡΑΒΟΥΝ…ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ ΤΟΥΣ

Επανειλημμένα επιστημονι-
κό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
έχει πραγματοποιήσει στα 

Οινόφυτα έρευνες με μετρήσεις και 
αναλύσεις για τους αέριους ρύπους 
καθώς και τα υγρά απόβλητα στον 
Ασωπό. Η κατάσταση είναι τραγική. 

Από τους πίνακες των αποτελεσμά-
των που παρατίθενται παρακάτω διαπι-
στώνουμε ότι η ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση με τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10, 
ΡΜ2,5 ), οι ολικοί υδρογονάνθρακες και 

η φορμαλδεΰδη βρίσκονται 2-3 φορές 
πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. 
Επίσης στον Ασωπό η μόλυνση και η 
ρύπανση είναι σε πολύ υψηλό βαθ-
μό επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.  
Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 4 δείγ-
ματα του ποταμού Ασωπού, τα 3 βρέ-
θηκαν ακατάλληλα, δηλαδή ποσοστό 
75%, κάτι που πιθανότατα έχει επί-
δραση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζο-
ντα και τυχόν γεωτρήσεις στην ευρύ-
τερη περιοχή.
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1 10:55 38.302085
23.634073 Γέφυρα Ασωπού, δεξιά 154 138 190 Α

2 11:10 38.302085
23.634073 Γέφυρα Ασωπού, αριστερά 72 142 150 Α

3 11:45 38.304350
23.625170 Ασωπός στο ύψος της Χρωμοχημικής 32 4 36 Κ

4 12:00 38.305857
23.623773 200μ. από το σημείο 3 226 184 116 Α

5 17:00 38.341682
23.342196 Βιολογικός καθαρισμός Θήβας 150 98 104 Α

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.3602.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. 250 50 100 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

Pseu-
domonas
aerugi-

nosa

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού 
Ασωπού, με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF),  στις 07 / 11 / 2019.

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 07 / 11 / 2019 της περιοχής Οινοφύτων-Οινόης-Σχηματαρίου-Θήβας, και αποτελεσμάτων 
Μικροβιολογικής Ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

1 09:18 38.310920
23.637853

Οινόφυτα, Εκκλησία Αγ. Σπυρίδων, οδός Προέδρου 
Σταύρου Σκλια Νο 10

0 0 0 0 Κ

2 09:40 38.304076
23.639587 Οινόφυτα, ΚΕΠ και Μέγαρο Δημοσθένη Λιάπη 0 0 0 0 Κ

3 10:00 Οινόφυτα, Δημαρχείο 0 0 0 0 Κ

4 10:35 38.304739
23.641913 Οινόφυτα, Λύκειο 0 0 0 0 Κ

5 12:30 38.322330
23.610625 Οινόη, Εκκλησία Αναλήψεως του Κυρίου 0 0 0 0 Κ

6 13:26 38.347320
23.581512 Σχηματάρι, Εκκλησία Πανμεγίστων Ταξιαρχών 0 0 0 0 Κ

7 13:30 38.347320
23.581512 Σχηματάρι, ΚΑΠΗ 0 0 0 0 Κ

8 13:45 Σχηματάρι, Δημαρχείο Τανάγρας 0 0 0 0 Κ

9 15:15 38.322105
23.317800 Θήβα, οδός Πινδάρου 77 «Coffee shop» 0 0 0 0 Κ

10 15:35 38.316361
23.319953 Θήβα, Δημαρχείο 0 0 0 0 Κ

11 15:50 38.317827
23.319279 Θήβα, οικία Βασ. Κυρέλλου 3, πίσω από Μητρόπολη 0 0 0 0 Κ

12 16:05 38.321022
23.320168 Θήβα, Αυλίδος 2 «PARK 14» 0 0 0 0 Κ

13 16:22 Θήβα, Εκκλησία Αγ. Νεκτάριος 0 0 0 0 Κ

14 16:30 38.326307
23.326524 Θήβα, Βενζινάδικο BP, Αυλίδος 52 0 0 0 0 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 
7.10.2015).  Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml
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Προτάσεις του ΠΑΚΟΕ στον υπουργό Ανάπτυξης 

Σύσκεψη με τον υπουρ-
γό Ανάπτυξης κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, είχαν ο Πρό-

εδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώ-
της Χριστοδουλάκης και ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΠΑΚΟΕ 
κ. Μύρωνας Φασουλάκης στο 
γραφείο του υπουργού στις 22 
Οκτωβρίου.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, 
και τρία βασικά θέματα της επέ-
κτασης της μαρίνας Βουλιαγμέ-
νης, του εργοστασίου στις Σκου-
ριές της Ελληνικός Χρυσός και της 
δυνατότητας απαλλαγής από τα 
ελαιουργικά και πυρηνελαιουργι-
κά απόβλητα (κατσίγαρος) με την 
εφαρμογή καινοτόμας τεχνολογί-
ας από την οποία θα παράγονται 
χρήσιμα προϊόντα όπως πολυφαι-
νόλες, πάστα ελιάς, ζωοτροφές και 
πυρηνόξυλο ως καύσιμο. Από τη 
χρήση της συγκεκριμένης τεχνο-
λογίας θα δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις ούτως ώστε να σταμα-
τήσει επιτέλους το τεράστιο πρό-
βλημα της ρύπανσης από τα προ-
αναφερόμενα απόβλητα μεγάλων 
εκτάσεων και υδροφόρων οριζό-
ντων στην Ελλάδα. 

Με μεγάλη χαρά το Δ.Σ. του 
ΠΑΚΟΕ που παραβρέθηκε στη 
σύσκεψη διαπίστωσε την πλήρη 
συμφωνία απόψεων του υπουργού 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη με τις θέσεις 
του ΠΑΚΟΕ. 

Παρακάτω παρατίθενται ανα-
λυτικά οι προτάσεις που κατέθεσε 
το ΠΑΚΟΕ στον υπουργό Ανάπτυ-
ξης σε συνέχεια της συνάντησης: 

«Κύριε  Υπουργέ,
Οι προτάσεις συνοπτικά περι-

γράφονται παρακάτω και θα 
αναπτυχθούν όταν εσείς κρίνε-
τε ότι έχουν ενδιαφέρον.

Α. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩ-
ΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ - ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗ-
ΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πάρα πολλά χρόνια το πρόβλη-

μα της διάθεσης των επικίνδυνων 
τοξικών αποβλήτων από τα ελαιο-
τριβεία και πυρηνελαιουργεία απο-
τελεί μείζον πρόβλημα αφενός για 
τη σωστή λειτουργία των χερσαίων 
και υπόγειων οικοσυστημάτων και 
αφετέρου για την μικροοικονομία 
και μακροοικονομία της χώρας. 

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι αυτά 
τα απόβλητα διαχέονταν σε ρέμα-
τα, λαγούμια και αγρούς με απο-

τέλεσμα να επιβαρύνουν το περι-
βάλλον, να δημιουργούν τεράστιο 
πρόβλημα στους υπόγειους υδρο-
φόρους ορίζοντες και ταυτόχρονα 
να επιβαρύνουν τη Δημόσια Υγεία. 
Με την εφαρμογή της τεχνολογίας 
που προτείνουμε και η οποία μπο-
ρεί άμεσα να χρηματοδοτηθεί από 
το ΕΣΠΑ (ΤΕΠ και ΠΕΠ) σε μεγάλο 
ποσοστό μέχρι και 75%, η προα-
ναφερόμενη εφιαλτική κατάσταση 
θα αποτελεί παρελθόν και ταυτό-
χρονα – το πιο σημαντικό- από τα 
παραγόμενα προϊόντα της επεξερ-
γασίας θα υπάρξουν αρκετά σημα-
ντικά κέρδη.

Για αυτό η παρακάτω πρόταση 
η οποία έχει σκοπό να ενημερώ-
σει τους 2.000 περίπου ελαιοτρι-
βείς, τους Δημάρχους και Περι-
φερειάρχες για την σημασία της 
τεχνολογίας και να τους οργανώσει, 
ώστε να δημιουργηθούν περίπου 

10 τέτοιες βιομηχανικές μονάδες, 
ώστε να μπορέσει η χώρα μας να 
ξεφύγει από την αρνητική επίδρα-
ση των αποβλήτων αυτών και ταυ-
τόχρονα από την παραγωγή τεσσά-
ρων (4) προϊόντων (πολυφαινόλες, 
ζωοτροφές, πάστα ελιάς, πυρηνό-
ξυλο κ. ά.) να προκύπτουν υψηλά 
οικονομικά οφέλη στους συμμετέ-
χοντες  σε αυτό το εγχείρημα.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η ενημέρωση σε ολόκληρη την 

Ελλάδα και συγκεκριμένα σε ελαιο-
παραγωγές περιοχές για την τεχνο-
λογία αυτή και τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή της, ώστε να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) 
τέτοιων μονάδων για την επεξερ-
γασία των υγρών αποβλήτων.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Η βελτιστοποίηση των εσό-

δων των ελαιοπαραγωγών – επει-

δή μέρος των εσόδων θα ανήκει 
στους ελαιοπαραγωγούς και άλλο 
μέρος στους ελαιοτριβείς-.

2) Η αποκατάσταση του φυσι-
κού περιβάλλοντος και η δημιουρ-
γία ζωντανών και εύρωστων οικο-
συστημάτων στις ελαιοπαραγωγές 
περιοχές.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για 
να πραγματοποιηθεί ένα πλήρες 
πρόγραμμα ενημέρωσης σε ολό-
κληρη την επικράτεια και σε όλες 
τις ελαιοπαραγωγές περιοχές θα 
κυμανθεί από οκτώ (8) έως δώδε-
κα (12) μήνες.

5. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΙ 
ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟ-
ΤΑΣΗ ΑΥΤΗ

α. Πλήρης καταγραφή των ελαι-
οτριβείων και πυρηνελαιουργείων 
–και αυτών που δεν έχουν αδειο-
δοτηθεί – της χώρας (τοποθεσία, 
παραγωγικότητα, χρόνοι  λειτουρ-
γίας, παραγωγή αποβλήτων κ.α.)

β. Οργανόγραμμα σεμιναρίων, 
εκθέσεων προπλάσματος της εφαρ-
μογής σε ολόκληρη την επικράτεια.

γ.  Μελέτη βιωσιμότητας (συγκρι-
τικοί πίνακες αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της εφαρμογής της με 
αξιολογήσεις παραγωγής, κόστος 
παραγωγής των προϊόντων και 
έσοδα-έξοδα των παραγόμενων 
προϊόντων).

δ. Οργάνωση λειτουργίας σε 
δέκα (10) περιοχές της χώρας αντι-
στοίχων 10 μονάδων

ε. Χημικές και μικροβιολογι-
κές αναλύσεις των αποβλήτων σε 
συγκεκριμένες περιοχές.

στ. Κοστολόγηση των μονά-
δων και χρονοδιάγραμμα από-
σβεσής τους – υπολογίζεται ότι σε 
2-3 χρόνια λειτουργίας μπορεί να 
γίνει η απόσβεση εάν η ποσότη-
τα των αποβλήτων ξεπερνά τους 
1.000 τόνους.

ζ. Προτάσεις για χρηματοδό-
τηση και υποβολή των προτάσε-
ων αυτών σε αντίστοιχα χρημα-
τοδοτικά μέσα.

6. ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑ-
ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Με βάση το πρόγραμμα των δρά-
σεων που θα περιγράφει μετά την 
προέγκριση της πρότασης αυτής, 
το κόστος όλων των προαναφερό-
μενων θα ανέλθει στο ποσό των 
τετρακοσίων έως πεντακοσίων 
χιλιάδων (400.000-500.000) ευρώ.

7. Με το δεδομένο ότι υπάρ-
χει η συγκεκριμένη τεχνολογία 
και έχει δοκιμαστεί, αναφέρου-
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με τα παραπάνω.
Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΕ 
ΧΙΛΙΑ (1.000) ΤΑΞΙ ΜΕ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – 
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην 

Αθήνα εξαιτίας της πετρελαιοκί-
νησης (ΤΑΞΙ, φορτηγά και Ι.Χ.) 
έχει ξεπεράσει τα ανώτατα επι-
τρεπτά όρια και εξαιτίας αυτού 
με στοιχεία του ΠΟΥ, κάθε χρό-
νο θρηνούμε 130-150 Αθηναίους 
εδώ και δέκα (10) χρόνια. Αποδε-
δειγμένα τα αιωρούμενα σωματί-
δια ΡΜ10 και ΡΜ2,5  και τα οξείδια 
του αζώτου αποτελούν τις κύριες 
αιτίες των προαναφερόμενων και 
προέρχονται σαφώς από την καύ-
ση πετρελαίου και μαζούτ.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗΣ ΑΥΤΗΣ

Σκοπός της εφαρμογής αυτής 
είναι αφενός να βελτιωθούν, του-
λάχιστον κατά 10% οι συνθήκες 
της ποιότητας του αέρα στην Αθή-
να και αφετέρου οι ιδιοκτήτες των 
ΤΑΞΙ να έχουν τεράστια οικονομι-
κά οφέλη (κόστος χιλιόμετρου με 
πετρέλαιο 8-10 λεπτά του ευρώ 
και κόστος χιλιόμετρου με φυσικό 
αέριο 3-4 λεπτά του ευρώ).

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι έχουν διττή σημασία. 
Αφενός η βελτίωση σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα δύο (2) χρόνων της 
ποιότητας του αέρα στην Αθήνα – 
μετρήσιμα δεδομένα – και αφετέ-
ρου η οικονομική στήριξη χιλίων 
(1.000) ιδιοκτητών ΤΑΞΙ στην Αθήνα 
από τα 16.200 ΤΑΞΙ που κυκλοφο-

ρούν, που πιστεύουμε ότι θα είναι 
διαφημιστές αυτής της κυβερνητι-
κής ενέργειας.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο χρόνος ενημέρωσης, μετρή-
σεων και εφαρμογής του πιλοτικού 
αυτού προγράμματος θα κυμανθεί 
τους 10-12 μήνες από την έγκρι-
σή του.

5. ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ

Το πρόγραμμα αυτό θα περι-
λαμβάνει:

α. Μετρήσεις εκπομπών αέριων 
ρύπων σε πενήντα (50) πετρελαιο-
ταξί και αντίστοιχα πενήντα (50) σε 
ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν με φυσικό 
αέριο. Θα γίνει προσπάθεια τα ΤΑΞΙ 
να είναι των ίδιων προδιαγραφών 
(έτος κατασκευής, κυβισμός, εται-
ρείες κατασκευής κ.α.). Οι μετρή-
σεις αυτές θα γίνουν για ΡΜ10, 
ΡΜ2,5, ΝΟx, CO, CO2 και V.O.C.

β. Διαγωνισμός για την εύρε-
ση των κατάλληλων συνεργείων 
αντικατάστασης των κινητήρων.

γ.  Σταδιακή αντικατάσταση 

(εκατό (100) κάθε μήνα).
δ. Συνεχείς μετρήσεις των εκπο-

μπών ρύπων
6. ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑ-

ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Το κόστος για τις μετρήσεις –

μελέτες θα ανέλθει στο ποσό των  
εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσί-
ων (70.500) ευρώ, τα δε κόστη της 
ενημέρωσης με την έκδοση εντύ-
που το οποίο θα διανέμεται στους 
πελάτες των ΤΑΞΙ που υπολογίζο-
νται στους 50*1000=50.000 ημε-
ρησίως, με τα αποτελέσματα και 
την προσπάθεια της κυβέρνησης 
για αυτό θα ανέλθει στο ποσό των 
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ για το χρονικό διάστημα του 
ενός έτους.

Το δε κόστος για την αντικατά-
σταση των κινητήρων θα είναι 1.000 
ευρώ ανά ταξί, οπότε το κόστος για 
1.000 ΤΑΞΙ θα είναι 1.000.000 ευρώ.

7. Η υλοποίηση του προα-
ναφερόμενου προγράμματος 
θα αποτελεί για την κυβέρνηση 
και εσάς προσωπικά μία άνευ 
προηγουμένου κινητή προβο-
λή του έργου σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος,  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Πανεπιστημιακός 
Ο Γενικός Γραμματέας, 

Μύρωνας Φασουλάκης, 
Αγγειοχειρουργός
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Eπικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Το ΠΑΚΟΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά 

με την ποιότητα της ζωής του πραγματοποίησε στις 10/10/19 μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας στη Φυλή, οι οποίες παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. 

Στα τρία σημεία 
μετρήσεων, δια-
πιστώθηκε ότι και 

οι 25 μετρήσεις, ξεπέρα-
σαν κατά πολύ τα ανώ-
τατα επιτρεπτά όρια για 
τη δημόσια υγεία. Στους 
χάρτες σημειώνονται τα 
σημεία δειγματοληψίας.  
Από τις μετρήσεις αυτές 
προκύπτει ότι οι κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνες για 
την υγεία, και ειδικά για 
τα παιδιά. 



#111 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΕΥΝΑ / 19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (10/10/2019)

Νικηφόρου Φωκά & Μιχαήλ Ραγκαβέ

A/A Ώρα Θέση Μέτρηση 
σε nT

1 11.09 Νοτιοανατολική Γωνία (Ραγκαβέ & Νικηφόρου Ουρανού) (20m 
απόσταση) 49

2 11.12 Νοτιοανατολική Γωνία (+10m δυτικά επί Νικηφόρου Ουρανού) (20m 
απόσταση) 54

3 11.15 Νοτιοανατολική Γωνία (+10m δυτικά επί Νικηφόρου Ουρανού) (20m 
απόσταση) 65

4 11.17 Νοτιοανατολική Γωνία (Ραγκαβέ & Νικηφόρου Φωκά διαγώνια από 
οίκημα) (20m απόσταση) 69

5 11.23 Μέση Ραγκαβέ (10m απόσταση) 67

6 11.28 Ραγκαβέ & Κωνσταντινουπόλεως (20m απόσταση) 65

7 11.30 Αριστερή Γωνία οικήματος επί Νικηφόρου Φωκά  (10m απόσταση) 74

8 11.44 Αριστερή Γωνία οικήματος επί Νικηφόρου Φωκά  (15m απόσταση) 81

ΟΡΙΟ 20

Μιαούλη 11

A/A Ώρα Θέση Μέτρηση 
σε nT

9 12.15 Δυτικά 20m επί Μιαούλη 85

10 12.17 Ανατολικά 20m επί Μιαούλη 90

11 12.18 Ταράτσα Μιαούλη 18 (15m απόσταση) 418

12 12.21 Ταράτσα Μιαούλη 18 (15m απόσταση) 945

13 12.39 Ταράτσα Μιαούλη 9 (10m απόσταση) 160

14 12.40 Ταράτσα Μιαούλη 9  (20m απόσταση) 190

15 12.41 Ταράτσα Μιαούλη 9 (20m απόσταση) 220

16 12.42 Ταράτσα Μιαούλη 9 (20m απόσταση) 230

17 12.44 Ταράτσα Μιαούλη 9 (20m απόσταση) 330

18 12.56 Ταράτσα Σαράφη 17 (20m απόσταση) 1.540

19 12.57 Ταράτσα Σαράφη 17 (20m απόσταση) 1.830

20 13.21 1ος όροφος Μεγ. Σπηλαίου 7 (20m απόσταση) 230

21 13.41 Ταράτσα Μιαούλη 6 (60m απόσταση) 60

22 13.49 Ταράτσα Σαράφη 2 (70m απόσταση) 50

ΟΡΙΟ 20

Προαστιακός Σταθμός Ζεφύρι

A/A Ώρα Θέση Μέτρηση 
σε nT

23 14.10 Βόρεια 20m πλάγια 250

24 14.11 Βόρεια 10m αριστερά 80

25 14.12 Βόρεια 40m αριστερά 240

ΟΡΙΟ 20
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«Oταν πάνω από 
μισό δισε-
κατομμύριο 
άνθρωπο ι 

μόνιμα πεινούν.  Όταν κάθε 
χρόνο πάνω από 100.000 
παιδιά πεθαίνουν από την 
πείνα.

Όταν μεγάλο κομμάτι των 
κύριων πηγών παραγωγής για 
την κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών των εποίκων του 
πλανήτη, μολύνονται, κατα-
στρέφονται και μένουν χέρσες.

Όταν τα τρόφιμα νοθεύ-
ονται, μεταλλάσσονται και 
βομβαρδίζονται με χίλιες δύο 
ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες.

Όταν η αφύσικη διατροφή 
και υπερκατανάλωση εξακο-
λουθούν να γίνονται τρόπος 
ζωής, με όλα τα γνωστά επα-
κόλουθα: παχυσαρκία, καρδι-
οπάθειες, υπέρταση, διαβή-
της, και άλλες ευκαιριακές 
επικίνδυνες νόσοι, όπως η 
νόσος των «τρελών αγελά-
δων», των πουλερικών, των 
χοιρινών, δεν μπορούμε να 
γιορτάζουμε την Ημέρα Δια-
τροφής στις 16 Οκτωβρίου.

Οι λόγοι που εξηγούν 
την ανεπάρκεια των 
τροφίμων

Οι λόγοι για την ύπαρξη 
της πείνας είναι η άνιση κατα-
νομή του πλούτου, ο υπερ-
πληθυσμός, η έλλειψη υπο-
δομής και οργάνωσης στον 

Τρίτο Κόσμο και οι υπέρο-
γκες στρατιωτικές δαπάνες. 
Αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα, 
δείχνει την ανελέητη λογι-
κή που διέπει το σημερινό 
παγκόσμιο σύστημα: εκα-
τομμύρια άνθρωποι πεθαμέ-
νοι από πείνα δεν σημαίνουν 
τίποτα μπροστά σε μερικές 
πετρελαιοπηγές ή κοιτάσματα 
ουρανίου ή πυραύλους S400.

Οι λόγοι για την ύπαρξη 
της κακής ποιότητας διατρο-
φής είναι ο τρόπος που ζει 
ο βιομηχανικός άνθρωπος, 
με την απάνθρωπη οργάνω-
ση του χρόνου του και την 
αρρωστημένη επιθυμία του 
να μυηθεί στα τελετουργικά 
του τεχνητρονικού πολιτισμού. 
Ενός πολιτισμού που, προ-
κειμένου να έχει παραγω-
γή «πραγματικά λευκού 
ψωμιού» ή «λευκής 
ζάχαρης», θυσιά-
ζει θρεπτικά υλι-
κά, βιταμίνες και 
προσθέτει ένα 
καταιγισμό βελ-
τιωτικών και λευ-
καντικών. Είναι 
ο πολιτισμός που 
αντιμάχεται τη φύση 
κ α ι  έ χ ε ι 
την τραγι-
κή αυταπά-
τη ότι μπο-
ρεί να την 
καλυτερεύ-
ει και να την 

«διορθώνει».
Σήμερα, ενώ η χημεία της 

νοθείας στα τρόφιμα έχει ανα-
πτυχθεί δέκα φορές περισσό-
τερο από τη χημεία σαν επι-
στήμη, ο ουσιαστικός έλεγχος 
της ποιότητας των τροφίμων, 
όπως και η ενημέρωση ή η 
προστασία του καταναλω-
τή ακολούθησαν, δυστυχώς, 
αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενη-
μέρωσης και τη δημιουργία 
υπερκαταναλωτικής συνείδη-
σης, η πολιτική ηγεσία βαρύ-
νεται με το μεγαλύτερο σκάν-
δαλο σε βάρος της υγείας των 
καταναλωτών, που συμβαί-
νει να είναι πάντα στην επι-
καιρότητα από εικοσαετίας, 
δηλαδή το συνεχές έγκλημα 

που γίνεται, λόγω 
της ανυπαρ-

ξίας ελέγ-
χου της 
ποιότη-
τας των 
τροφίμων.

Μ ε τ ά 
την ένταξη 

της χώρας μας 
στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, η 
πολιτική προ-
στασίας των 
καταναλω-
τών ταλανί-
στηκε από 
την έλλει-
ψη υποδο-

μής και την προσπάθεια για 
εισαγωγή ορισμένων «προ-
οδευτικών» ρυθμίσεων στη 
νομοθεσία,που έμειναν, όμως, 
μόνο ανακοινώσεις, καθώς κι 
από τις συστάσεις νέων θεσμι-
κών οργάνων, που δεν λει-
τούργησαν ουσιαστικά ποτέ 
όπως θα έπρεπε.

Τι διαπίστωσε  
το ΠΑΚΟΕ το 2019

Σαράντα χρόνια (16 Ιουνί-
ου 1979-16 Οκτωβρίου2019) 
συνεχείς αγώνες και προ-
σπάθειες, σαράντα χρόνια 
ερευνών και μελετών από το 
ΠΑΚΟΕ, είναι σαράντα χρό-
νια αδιάψευστων στοιχείων, 
στηριζόμενων στα πρωτογε-
νή στοιχεία, που παράγονται 
στα ιδιόκτητα πιστοποιημέ-
να χημικά και μικροβιολο-
γικά εργαστήριά του, για τη 
νοθεία και την ποιότητα των 
τροφίμων, που καθημερινά 
κατακλύζουν τα σπίτια μας 
με την υπερ-διαφήμιση και 
την υπερκατανάλωση.

Το Τμήμα του Κατανα-
λωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει 
τρεισήμισι χιλιάδες καταγ-
γελίες μέσα στο 2019. Έχει 
αξιολογήσει το περιεχόμενο 
τους και έχει πραγματοποιή-
σει δειγματοληψίες, χημικές 
και μικροβιολογικές αναλύ-
σεις και έρευνες για ακατάλ-
ληλα τρόφιμα που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά. Έχει προβεί, 

μάλιστα, και στις απαραίτη-
τες νομικές ενέργειες, προ-
κειμένου να υπερασπιστεί 
την προστασία της δημόσιας 
υγείας (μηνύσεις, αναφορές 
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, 
αγωγές και δυναμικές ακτι-
βιστικές παρεμβάσεις). 

Τα συμπεράσματα απ’ όλα 
αυτά περιγράφονται παρα-
κάτω:

1. Σε διάφορα δείγματα 
τροφίμων, που πάρθηκαν από 
σημεία πώλησης, το 38% των 
δειγμάτων για όλα σχεδόν τα 
προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο 
ή ακατάλληλο για κατανάλω-
ση, δηλαδή 14% χαμηλότερο 
από πέρυσι.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊ-
όντα και σε ποσοστό 53% των 
δειγμάτων βρέθηκαν με ληγ-
μένες ημερομηνίες και μολυ-
σμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ 
το 28% από αυτά είχαν σημα-
ντική επιβάρυνση από αντι-
βιοτικά. Επίσης, ένα 55% των 
δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε 
με λιγότερη περιεκτικότητα σε 
λίπος, ενώ σε γιαούρτια δια-
πιστώθηκε ύπαρξη συντηρη-
τικών και σε πολλά παγωτά 
η ανυπαρξία γάλακτος και 
η προσθήκη σκόνης γάλα-
κτος και συνθετικών χρωμά-
των. Παρατηρήθηκε, επίσης, 
νοθεία στη φέτα που σερβί-
ρεται σε ταβέρνες και εστια-
τόρια, η οποία, παρότι είναι 
λευκό τυρί, πωλείται σαν τυρί 

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 
Το ΠΑΚΟΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου 2019 
απευθυνόμενο σε μια σειρά φορέων: το Γραφείο του Πρωθυπουργού, υπουργούς, 

υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, κόμματα, βουλευτές, OTA, εκπροσώπους φορέων 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ΜΜΕ, επεσήμανε τα παρακάτω: 
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φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. 
Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχα-
νισμός για να διαπιστώσει 
ότι, δυστυχώς, στην περίο-
δο του καλοκαιριού και μέχρι 
και τον Νοέμβριο κυκλοφο-
ρούν σε όλα τα μαγαζιά και 
super market γάλατα και για-
ούρτια, πρόβεια και κατσικί-
σια, πράγμα το οποίο απαγο-
ρεύεται, επειδή, την περίοδο 
αυτή,δεν γαλακτοφορούν τα 
ζώα αυτά. Αυτό για μας σημαί-
νει ότι υπάρχει έντονο πρό-
βλημα, όχι μόνο νοθείας και 
παραποίησης της νομοθεσί-
ας, αλλά και ανυπαρξίας έλεγ-
χου από κρατικούς μηχανι-
σμούς, που δυστυχώς τον 
μισθό τους τον πληρώνουμε 
εμείς, οι ταλαίπωροι πολίτες.

3. Στα αλλαντικά, σε ποσο-
στό 80% των δειγμάτων, η 
περιεκτικότητα σε νιτρώδη 
και νιτρικά, βρέθηκε υψηλό-
τερη κατά 150%τουεπιτρε-
πόμενου ορίου δηλαδή 9% 
υψηλότερο από πέρυσι.

4. Στους χυμούς παρατη-
ρήθηκαν σοβαρές παραπλα-
νήσεις του καταναλωτικού 
κοινού ως προς το τι πραγ-
ματικά περιέχουν οι συσκευ-
ασίες, που αναγράφουν – για 
διαφημιστικούς – marketing 
λόγους- την φράση «φυσικός 
χυμός», ενώ περιέχουν ένα 
μείγμα νερού και χρωστι-
κών ουσιών με άρωμα από 
φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά, η περι-
εκτικότητα του φυσι-
κού χυμού, σε ποσο-
σ τ ό  6 0 %  τ ω ν 
δειγμάτων, βρέ-
θηκε χαμηλό-
τερη κατά 40% 
από το επιτρε-
πτό όριο. Βρέ-
θηκαν, επίσης, 
στην αγορά ανα-
ψυκτικά, που μπο-
ρούν εύκολα να 
χαρακτηριστούν ως 
φαρμακευτικά προϊ-
όντα –ψυχοτρόπα και 
δεν θα έπρεπε να κατα-
ναλώνονται αβίαστα 
από παιδιά ούτε και να 
πουλιούνται σε καταστή-
ματα που έχουν άδεια «μπα-
κάλικου» (καταστήματα βιο-
λογικών τροφών).

6. Στα εμφιαλωμένα νερά 
παρατηρήθηκαν σοβαρότα-
τες παρατυπίες στους όρους 
διακίνησης, αποθήκευσης 
και διάθεσης τους. Ακόμα, 
σοβαρές ανακρίβειες που ανα-

γράφονται στις ετικέτες και 
αφορούν τους ελέγχους του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, 
οι οποίες, μάλιστα, χαρακτη-
ρίζονται ελλειπείς, λόγω του 
ότι είναι εξαιρετικά περιορι-
σμένες έως ελάχιστες, για το 
πλήθος των εμφιαλωμένων 
νερών, που κυκλοφορούν στην 

ελληνική επικράτεια.
Η διακίνηση, όπως και η 

διάθεση των εμφιαλωμένων 
νερών, ιδιαίτερα τους θερι-
νούς μήνες και στις περιο-
χές των νησιών μας, γίνεται 
κάτω από απαράδεκτες συνθή-
κες, με ξεσκέπαστα φορτηγά, 
κάτω από τον καυτό ήλιο, και 

με θερμοκρασίες που ξεπερ-
νούν τους 38 βαθμούς Κελ-
σίου, όταν το όριο είναι 18 
βαθμοί Κελσίου.

Δεν θα πρέπει να ξεχά-
σουμε, επίσης, το μικροβιακό 
φορτίο από κολοβακτηρίδια 
και εντερόκοκκους, που βρή-
καμε στα εμφιαλωμένα νερά, 
το οποίο ήταν επικίνδυνα 

υψηλό για τη δημόσια υγεία 
στο25%τωνδειγμάτων 

που λήφθηκαν. Από 
έρευνες αγοράς που 

έχουν γίνει διαπι-
στώθηκε ότι την 
τελευταία διετία 
η κατανάλωση 
εμφιαλωμένων 

νερών, εξαιτίας 
της μόλυνσης 
των υδροφορέ-

ων πολλών δήμων 
της Ελλάδας, αυξή-

θηκε κατά 300% και 
έχουμε, δυστυχώς, δημι-
ουργήσει γενιές πλαστι-
κών μπουκαλιών, που, 

από πρόσφατες έρευνες, 
έχει διαπιστωθεί ότι περιέ-

χουν το επικίνδυνο στοιχείο 
αντιμόνιο, το οποίο αθροιστι-
κά προσβάλει τη χολή και το 
συκώτι ανεπανόρθωτα.

Επίσης, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ένα πλαστικό 
μπουκάλι, για να αποδομη-
θεί στο περιβάλλον, χρειάζεται 

340 χρόνια. Τέλος, συνιστούμε 
τη χρήση γυάλινου μπουκα-
λιού, επειδή είναι ασφαλέστε-
ρη, αναμφισβήτητα πιο υγιεινή 
και δεν δημιουργεί κατάλοι-
πα μη φιλικά στο περιβάλλον.

7. Στα λαχανικά, ύστερα 
από συστηματικές έρευνες 
που έγιναν, διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη υψηλών συγκεντρώ-
σεων φυτοφαρμάκων, νιτρι-
κών, βαρέων μετάλλων (εξα-
σθενές χρώμιο, μόλυβδος, 
υδράργυρος).

8. Στο ψωμί και στα αρτο-
σκευάσματα βρέθηκαν τέσσερα 
απαγορευμένα βελτιωτικά και 
προσθετικά σε ποσοστό 28% 
των δειγμάτων που πήραμε.

9. Στο ελαιόλαδο διαπι-
στώθηκε νοθεία σε ποσοστό 
40% των δειγμάτων (το πρό-
σφατο σκάνδαλο του ηλιέλαι-
ου αποδεικνύει ότι δεν υπάρ-
χει ουσιαστικός έλεγχος). Η 
παραπλάνηση του καταναλω-
τή σε όσα αναφέρονται στις 
ετικέτες των φιαλών είναι 
απερίγραπτη. Διαπιστώθη-
κε: α) ότι αναφέρονται ως 
ελαιόλαδα πυρηνέλαια, β) 
ότι λάδια πολυκαιρισμένα, με 
άσχημες οσμές, αναμειγνύο-
νται με λάδια νέας σοδειάς 
και κυκλοφορούν στην αγορά 
σαν ελαιόλαδα, γ) η ύπαρξη 
καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 12% των δειγμάτων.
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ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό 

ανησυχεί για τα μεταλλαγμένα 
τρόφιμα, το μολυσμένο νερό 
και τις επιβαρυμένες -με χημι-
κά λιπάσματα και φυτοφάρ-
μακα-καλλιέργειες, οι αρμόδι-
οι υποχρεούνται να δώσουν 
κάποιες άμεσες απαντήσεις. 
Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, όλοι 
αν η 16η Οκτωβρίου (πρέπει 
να) αντιμετωπίζεται, δικαίως, 
ως μια μέρα γιορτής και επι-
τευγμάτων ή μήπως θα έπρε-
πε να εκληφθεί ως η αφορμή 
για να ξεκινήσει, επιτέλους 
(!), μια ουσιαστική έρευνα, 
ώστε να αποκαλυφθεί πόσοι 
άνθρωποι –ιδιαίτερα σε μικρές 
ηλικίες-πεθαίνουν ή νοσούν 
εξαιτίας της κακής τους δια-
τροφής…

Το ΠΑΚΟΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για άλλη μια φορά:
➤  Την αδιαφορία και ασυδο-
σία του κυκλώματος παραγω-
γής και διακίνησης τροφίμων.
➤ Την έλλειψη υποδομής για 
τον συνεχή έλεγχο στα διακι-
νούμενα προϊόντα.
➤ Την έλλειψη ευαισθησίας 
των αρμοδίων για την προ-
στασία του καταναλωτή από 
κάθε λογής νοθείες και την 
έλλειψη ουσιαστικής και οργα-
νωμένης πίεσης προς τους 
«αρμόδιους» της σάπιας κρα-
τικής μηχανής.
➤ Την εγκληματική αδια-
φορία και ελαφρότητα, με 
την οποία αντιμετωπίζουν 

οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς 
τα αλλεπάλληλα προβλήματα, 
που παρουσιάζονται συχνά 
πυκνά σε όλους τους χώρους 
των αγορών
➤ Την παντελή έλλειψη ενη-
μέρωσης του λαού πάνω σε 
θέματα διατροφής.
➤ Την παρακίνηση των πολι-
τών - μέσω της «πλύσης εγκε-
φάλου» που τους γίνεται από 
τις διαφημίσεις- να υπερκατα-

ναλώνουν άχρηστα και βλα-
βερά τρόφιμα.

Το ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1. Συστηματική και συνε-
χή ενημέρωση του λαού και, 
ιδιαίτερα, των παραγωγικών 
τάξεων, από μέρους της πολι-
τείας, για τα προβλήματα της 
ποιότητας των τροφίμων, και 

αυστηρότερος έλεγχος των 
παραπλανητικών διαφημί-
σεων, που προβάλλονται από 
τα ΜΜΕ.

2. Να λειτουργήσει, επι-
τέλους (!), ο ΕΦΕΤ πιο ουσι-
αστικά και να καταστεί ένας 
πραγματικός ενιαίος φορέ-
ας ελέγχου, με περισσότερες 
αρμοδιότητες ως προς τον 
συντονισμό των ενεργειών 
όπως και με πιο εξειδικευ-
μένο και επαρκές στελεχια-
κό δυναμικό.

3. Εκπαίδευση και εξειδί-
κευση νέων ανθρώπων στον 
τομέα δειγματοληψίας και 
ελέγχου της ποιότητας των 
τροφίμων.

Το ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τους 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Να μελετούν πολύ 
προσεκτικά τις ημερομηνί-
ες λήξης και τις ετικέτες των 
προϊόντων, οι οποίες πρέπει 
να έχουν τυπωθεί με μεγάλα 
γράμματα και, οπωσδήποτε, 
στα ελληνικά.

2. Να καταγγέλουν χωρίς 
φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνο-
νται σε αρμόδιους φορείς και 
υπηρεσίες, όπως, φυσικά, και 
στο ΠΑΚΟΕ (210-8100805).

3. Να αντιμετωπίζουν κρι-
τικά, αν όχι καχύποπτα, τα 
προσφερόμενα τεχνητά τυπο-

ποιημένα τρόφιμα (π.χ. κρέ-
μες, γιαούρτια με άρωμα φρού-
των, ποικιλόχρωμες σαλάτες, 
διάφορα παιδικά κατασκευ-
άσματα).

4. Να αποφεύγουν τα γενε-
τικά τροποποιημένα τρόφιμα.

5. Να αντισταθούν στον 
προβαλλόμενο υπερκατανα-
λωτισμό.

6. Να μην αποθηκεύουν 
μεγάλες ποσότητες ευάλωτων 
τροφίμων.

7. Να αυτενεργούν και 
να ασχολούνται οι ίδιοι προ-
σωπικά με το φαγητό τους, 
πόσο μάλλον των παιδιών 
τους, ακολουθώντας παραδο-
σιακές συνταγές, και να μην 
επιτρέπουν την αγορά όλων 
των απαγορευμένων τροφί-
μων από τα κυλικεία, ούτε να 
υποκύπτουν στον πειρασμό 
του έτοιμου και τυποποιημέ-
νου φαγητού.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για το 2019 -2020

1. Τη δημιουργία επιτρο-
πών ελέγχου αγοράς.

2. Τον εργαστηριακό έλεγ-
χο για εμφιαλωμένα νερά, 
αρτοσκευάσματα.

3. Την οργάνωση εθελο-
ντικών ομάδων ελέγχου τρο-
φίμων (λαϊκές, super market, 
κλπ).»
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ΛΑΡΚΟ 
Το ΠΑΚΟΕ δυστυχώς δικαιώνεται

Το ΠΑΚΟΕ επανει-
λημμένα έχει τονί-
σει, και στο Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, ότι οι συνθήκες λει-
τουργίας του εργοστασίου 
στη Λάρυμνα είναι κατα-
στρεπτικές για το περιβάλ-
λον και πολύ επικίνδυνες 
για τη δημόσια υγεία. 

Δυστυχώς, διαπιστώ-
νουμε για ακόμα μια φορά 
ότι η θλίψη και η οργή 
της ΓΣΕΕ για το ότι σε ένα 
πεντάμηνο δύο εργάτες έχα-
σαν τη ζωή τους είναι ένα 
θλιβερό ρεφρέν. Η ουσία 
είναι ότι το δικαίωμα στην 
απεργία και το δικαίωμα 
στις ανθρώπινες συνθήκες 
ζωής έχει ξεχαστεί από τη 
διοίκηση του εργοστασίου 
αλλά, δυστυχώς, και από 
τους ίδιους τους εργαζόμε-
νους. Βέβαια, ο αντίλογος 

είναι ότι «θα χάσουν τη 
δουλειά τους» και γι’ αυτό 
οι δυνατότητες είναι περι-

ορισμένες. Το ΠΑΚΟΕ έχει 
επανειλημμένα καταγγεί-
λει την τακτική αυτή για-

τί διαπιστώνεται ότι τους 
εργαζόμενους τους υπο-
καθιστούν εργολάβοι, οι 

οποίοι με τη μαύρη εργα-
σία αλλοιώνουν τον κοινω-
νικό ιστό της Λάρυμνας. 

Κάποτε η Ελλάδα (πριν 
πέντε χρόνια) ήταν η πρώ-
τη παραγωγός νικελίου στο 
βόρειο ημισφαίριο, τώρα υστε-
ρεί ακόμη και σε αυτό. 

Θανατηφόρο 
δυστύχημα

Θανατηφόρο δυστύχημα 
από έκρηξη σημειώθηκε την 
Τετάρτη (06/11) το πρωί στη 
νικελοβιομηχανία της ΛΑΡΚΟ 
στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, με 
θύμα έναν 55χρονο εργάτη. 

Συγκεκριμένα, στην πρω-
ινή βάρδια της Τετάρτης 6 
Νοεμβρίου, πατέρας τριών 
παιδιών που δούλευε χρόνια 
στη ΛΑΡΚΟ, έχασε τη ζωή 
του έπειτα από έκρηξη στο 
τμήμα της κοκκοποίησης με 
χρήση οξυγόνου, εκεί δηλα-
δή που το μετάλλευμα βρίσκε-
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ται στην τελική του φάση. Σ’ 
εκείνο το σημείο, κάτω από 
άγνωστες συνθήκες, προκλή-
θηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα 
ο εργαζόμενος να βρει τρα-
γικό θάνατο γιατί ήταν πολύ 
κοντά στο σημείο. Σε κοντινή 
απόσταση ήταν άλλοι τρεις 
εργαζόμενοι, χωρίς ευτυχώς 
να τραυματιστούν.

Το Συνδικάτο Μετάλλου 
μόλις στις αρχές της εβδο-
μάδας (04/11/19) είχε προ-
χωρήσει σε καταγγελία για 
παραλίγο ομαδικό δυστύχημα 
στην αίθουσα των ηλεκτρο-
καμίνων στο ίδιο εργοστά-
σιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ-
μνα. Τη θλίψη και την οργή 
της για το εργατικό δυστύ-
χημα στη ΛΑΡΚΟ εξέφρα-
σε η Γενική Συνομοσπονδία 
Εργατών Ελλάδας, υπενθυμί-
ζοντας ότι μέσα σε ένα πεντά-
μηνο, δύο εργάτες έχασαν τη 
ζωή τους, ενώ δούλευαν στο 
συγκεκριμένο εργοστάσιο. 
«Αυτό που θεωρείται βέβαιο 
είναι ότι ο τομέας ασφάλειας 
και υγείας των εργαζομένων 
στη ΛΑΡΚΟ, χρειάζεται επανε-
ξέταση και αυστηροποίηση» 
επεσήμανε η ΓΣΕΕ, προσθέ-
τοντας πως είναι «αδιανόη-
το να θρηνούμε ανθρώπινες 
ζωές στους χώρους εργασίας, 
χωρίς σχεδόν ποτέ, να απο-
δίδονται ευθύνες».

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημ-
μένα έχει αναδείξει τις 
παράνομες και επικίνδυ-
νες δράσεις της ΛΑΡΚΟ, και 
συγκεκριμένα: 1) Τα τοξικά 
και επικίνδυνα απόβλητά 
της στη Λάρυμνα και την 
Εύβοια, που έχουν δημι-
ουργήσει μια τοξικότη-
τα στα νερά και τα εδάφη 
τους, 2) Τα υπέρογκα χρέη 
της στη ΔΕΗ, 3) την οικο-
νομική της καταστροφή – 
είναι η μοναδική βιομηχα-
νική μονάδα στην Ευρώπη 
που παράγει το χρηματι-
στηριακό προϊόν νικέλιο, 
4) την απρογραμμάτιστη 
απαρχαιωμένη μονάδα της 
στη Λάρυμνα. 

Το 2007 το ΠΑΚΟΕ με ομι-
λία του κ. Χριστοδουλάκη συμ-
μετείχε σε συνάντηση του 
Συλλόγου Λάρυμνας με στό-
χο τη διαμόρφωση δικτύου 
για συνεργασία στην αντι-
μετώπιση περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. 

Ο κ. Χριστοδουλάκης μίλη-
σε και σε τηλεοπτική εκπο-
μπή τοπικού μέσου, με θέμα 

τις δραστηριότητες της ΛΑΡ-
ΚΟ Λάρυμνας και την ενδεχό-
μενη οικολογική επιβάρυνση 
από την εγκατάσταση μονά-
δας ηλεκτροπαραγωγής με 
καύσιμη ύλη τον λιθάνθρα-
κα, μεταφέροντας τη θέση 
του ΠΑΚΟΕ που υποστηρί-
ζει ήπιες μορφές ενέργειας 
για λόγους περιβαλλοντικούς 
κόστους, σύγκλισης με το πρω-
τόκολλο του Κιότο, απασχό-
λησης εργατικού δυναμικού, 
αειφορίας.

Επιπλέον, πρόσφατα 
αναμετέδωσε το ρεπορ-
τάζ τοπικού μέσου ενη-
μέρωσης ότι δίπλα ακριβώς 
από τα καμμένα της μεγά-
λης φωτιάς του καλοκαιριού 
στην Εύβοια, η ΛΑΡΚΟ έκοβε 
πεύκα σε δάσος 300 περίπου 
στρεμμάτων προκειμένου να 
το εκμεταλλευτεί μεταλλευτικά. 

Τα προβλήματα της ΛΑΡ-

ΚΟ είναι μεγάλα και σύνθετα. 
Η εταιρεία επιβαρύνει σοβα-
ρά το περιβάλλον με εκπομπές 
αιωρούμενων σωματιδίων 
από τα περιστροφικά καμί-
νια, ενώ τα ηλεκτροκάμινα 
παράγουν δύο εκατομμύρια 
τόνους σκουριά ετησίως, τα 
οποία ρίχνονται στον Ευβο-
ϊκό Κόλπο. 

Η σκουριά αποτελείται από 
κυρίως αδρανή υλικά, αλλά η 
νομοθεσία δεν προβλέπει τη 
ρήψη στη θάλασσα. Από το 
2014 υπάρχει ένα είδος ανα-
κωχής με την Ε.Ε. σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές παρανο-
μίες, αφού το σχέδιο που τότε 
είχε υποβληθεί προέβλεπε τα 
βάρη αυτά να τα επωμιστεί ο 
αγοραστής της ΛΑΡΚΟ. 

Το απλήρωτο ρεύμα 
προς τη ΔΕΗ έχει φτάσει 
στα 310 εκατ. ευρώ και 
συνεχίζει να αυξάνεται 

με ρυθμό 20-30 εκατ. ανά 
έτος. Η εταιρεία, επίσης, 
χρωστά 20 εκατ. περίπου 
στον Οργανισμό Ανασυ-
γκρότησης Επιχειρήσεων 
(ουσιαστικά δηλαδή στο 
Δημόσιο), 30 εκατ. στην 
Τράπεζα Πειραιώς και 70 
εκατ. στην παλιά ΛΑΡΚΟ 
για τα οποία έχει γίνει και 
η κατάσχεση.

Η Ε.Ε. έχει επιβάλει πρό-
στιμο 136 εκατ. ευρώ για 
παράνομες κρατικές ενι-
σχύσεις και η Ελλάδα έχει 
καταδικαστεί από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο γιατί δεν 
τις έχει ανακτήσει ακόμα.  

Η εταιρεία παρουσιάζει 
ελλείψεις σε πολλούς οργα-
νωτικούς τομείς.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει 
ένα σχέδιο που θα μπορούσε 
να κάνει βιώσιμη και ανταγω-
νιστική τη ΛΑΡΚΟ. Καθώς το 

κύριο προϊόν είναι το σιδηρο-
νικέλιο υπάρχει μία ποσότη-
τα κοβαλτίου που πάει χαμέ-
νη, γιατί η ΛΑΡΚΟ δεν έχει τη 
δυνατότητα να διαχωρίσει το 
κοβάλτιο από το νικέλιο. Εάν 
η ΛΑΡΚΟ επενδύσει στην 
υδρομεταλλουργία, θα μπο-
ρεί να παράγει 2.000-3.000 
τόνους κοβαλτίου τον χρόνο 
και έτσι θα καλύπτει το 10% 
των αναγκών της Ε.Ε. μαζί με 
τη Φινλανδία.

Παρεμβάσεις ΠΑΚΟΕ
Ανάμεσα στις παρεμβά-

σεις του ΠΑΚΟΕ στην πορεία 
των χρόνων, ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι στο εξώφυλλο του 
τεύχους Φεβρουαρίου – Μαρ-
τίου 2015 της εφημερίδας 
Οικονομία, είχε σημειωθεί 
ότι 2.000.000 τόνοι τοξικής 
κόκκινης λάσπης ρίχνονταν 
ανεξέλεγκτα κάθε χρόνο και 
συνεχίζουν να ρίχνονται από 
τη ΛΑΡΚΟ, με ανυπολόγιστη 
καταστροφή για το οικοσύ-
στημα στον Βόρειο Ευβοϊκό. 

Πιο πρόσφατα, το Νοέμ-
βριο τoυ 2015, το ΠΑΚΟΕ 
είχε πραγματοποιήσει στον 
Δήμο Διρφύων – Μεσσαπί-
ων μετρήσεις που κατέδειξαν 
την παρουσία μεγάλου αριθ-
μού ολικών κολοβακτηριοει-
δών, καθώς και μια αποικία 
E.coli σε τρία από τα πέντε 
δείγματα – ευρήματα που 
συνέτειναν στο ότι το νερό 
ήταν ακατάλληλο για ανθρώ-
πινη κατανάλωση. 
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Το πρόβλημα με την 
ύπαρξη εξασθενούς 
χρωμίου στο πόσιμο 

νερό στη χώρα, πήρε μεγάλες 
διαστάσεις το 2007 αναφορι-
κά με πολύ υψηλές τιμές εξα-
σθενούς χρωμίου στο πόσιμο 
νερό των κατοίκων της ευρύ-
τερης περιοχής του Ασωπού. 
Οι υψηλές συγκεντρώσεις απο-
δόθηκαν στην έντονη βιομη-
χανική δραστηριότητα στην 
περιοχή και την ανεξέλεγκτη 
διάθεση των βιομηχανικών 
αποβλήτων στον Ασωπό ποτα-
μό. Από τότε έχουν πραγμα-
τοποιηθεί πολλές μελέτες σχε-
τικά με την ποιότητα νερού 
των περιοχών αυτών, αλλά 
και των γύρω περιοχών. 

Συγκεντρώσεις χρωμίου 
που υπερβαίνουν το ανώτα-
το επιτρεπτό όριο ολικού χρω-
μίου των 50 μg/l, έχουν ανι-
χνευθεί σε πολλές περιοχές, 
όπως τα Οινόφυτα, η Αυλί-
δα, το Σχηματάρι, αλλά και ο 
Ωρωπός, η Θήβα και η Εύβοια. 
Η υποβάθμιση της ποιότητας 
του νερού στην περιοχή της 
Εύβοιας και, πιο συγκεκριμένα, 
στην κεντρική Εύβοια: στους 
Δήμους Μεσσαπίων, Χαλκίδας 
και Ερέτριας είχε ερμηνευθεί 
μέσα από την έντονη αγροτική 
δραστηριότητα στην περιοχή 
και την ύπαρξη βιομηχανικής 
δραστηριότητας. Οι περιοχές 
αυτές υδροδοτούνται κυρίως 
από γεωτρήσεις, με αποτέλε-
σμα να αναφέρονται υψηλές 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλ-
λων αλλά και άλλων ρύπων, 
που έχουν περάσει στα υπό-
γεια νερά της περιοχής.

Δειγματοληψία
Το ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια 

των δραστηριοτήτων του, 
πραγματοποίησε έρευνα σχε-
τικά με την ποιότητα του πόσι-
μου νερού των αναφερόμενων 
περιοχών. Συγκεκριμένα, στις 
19/11/2015, έγιναν δειγμα-
τοληψίες πόσιμου νερού σε 
διάφορα σημεία των Δήμων 
Χαλκίδας, Ερέτριας και Μεσ-
σαπίων, με σκοπό την αξιολό-
γηση της ποιότητάς του, σύμ-
φωνα με την Οδηγία 98/83/
ΕΚ. Συλλέχθηκαν συνολικά 
πέντε δείγματα από τον κάθε 
Δήμο, όπου πραγματοποιήθη-
καν αναλύσεις τόσο μικροβι-
ολογικών όσο και φυσικοχη-

μικών παραμέτρων, δίνοντας 
έμφαση στην παράμετρο του 
εξασθενούς χρωμίου, η οποία 
αποτελεί τον κυριότερο παρά-
γοντα υποβάθμισης της ποι-
ότητας του νερού των συγκε-
κριμένων περιοχών.

Πίνακας αποτελεσμάτων
Στα αποτελέσματα των 

χημικών αναλύσεων ανιχνεύ-
τηκε εξασθενές χρώμιο στα 
νερά των περιοχών που ερευ-
νήθηκαν, ωστόσο οι συγκε-
ντρώσεις ήταν χαμηλές. Η 

θολερότητα και το pH όλων 
των δειγμάτων που αναλύ-
θηκαν ήταν εντός των προ-
βλεπόμενων ορίων. Σε όλα τα 
δείγματα από τον Δήμο Μεσ-
σαπίων εντοπίστηκε μεγά-
λος αριθμός ολικών κολοβα-

κτηριοειδών καθώς και μια 
αποικία E.coli σε τρία από τα 
δείγματα. Από την άλλη, στις 
περιοχές των Δήμων Χαλκί-
δας και Ερέτριας δεν υπήρχε 
παρουσία παθογόνων μικρο-
οργανισμών.

Ποιότητα πόσιμου νερού σε περιοχές της Εύβοιας  

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολερό-
τητα

Cr
(VI)

Ολικά 
Κολοβα-
κτηριοει-
δή/250 ml

E.coli Enterococci

Δήμος Χαλκίδας:
Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ 7,23 0,24 5,8 0 0 0

Νέα Αρτάκη 7,29 0,29 2,1 0 0 0

Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία) 7,19 0,31 9,6 0 0 0

Αφράτι 7,26 0,33 4,6 0 0 0

Μύτικας 7,12 0,31 2,1 0 0 0

Δήμος Μεσσαπίων:
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7,07 0,29 5,8 81 1 0

Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7,02 0,24 3,3 21 0 0

Εκκλησία 7,1 0,26 10,8 41 1 0

Φούρνος  «Μεσάλι» 7,04 0,27 3,3 TNTC 0 0

Πτηνοτροφείο (Ψαχνά) 7,2 0,3 8,3 73 1 0

Δήμος Ερέτριας:
Δημαρχείο Ερέτριας 7,26 0,43 5,8 0 0 0

Εκκλησία (κοιμητήριο) 7,29 0,44 7,1 0 0 0

Fun Park 7,24 0,38 4,6 0 0 0

Καφενείο «Apollonion» 7,1 0,29 4,6 0 0 0

Φούρνος «Sweet & Bakery» 7,19 0,3 5,8 0 0 0

Όριο  6,5-9,5 <1 0 0 0 0

Πίνακας αποτελεσμάτων
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Σίγουρα η Κορώνεια 
τα τελευταία δέκα 
χρόνια έχει υποστεί 

τεράστιες καταστροφές από 
τις ανεξέλεγκτες και αυθαί-
ρετες παροχετεύσεις δια-
φόρων αποβλήτων, μεταξύ 
αυτών, τα επικίνδυνα και 
τοξικά στραγγίσματα του 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

Το ΠΑΚΟΕ το 2007 είχε 
πραγματοποιήσει εμπερι-
στατωμένη έρευνα, της 
οποίας τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι η ρύπαν-
ση και η μόλυνση από 
τα εισερχόμενα ανεξέλε-
γκτα απόβλητα ήταν σε 
πολύ υψηλά επίπεδα, με 
αποτέλεσμα να ρυπαίνε-
ται ολόκληρος ο υδροφό-
ρος ορίζοντας της λίμνης, 
και ταυτόχρονα, οι εκτά-
σεις που αρδεύονται από 
τη συγκεκριμένη λίμνη. 
Στην πρόσφατη ερώτηση 
προς τον υπουργό Περι-
βάλλοντος βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ που παρατίθεται, 
διαπιστώνεται ακόμα μια 
φορά ότι τα τέσσερα χρό-
νια διακυβέρνησης από 
τον συγκεκριμένο κομμα-
τικό φορέα το αποτέλεσμα 
της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της Κορώ-
νειας ήταν μηδέν. Ελπί-
ζουμε η σημερινή κυβέρ-
νηση να ενσκήψει στο 
πρόβλημα και άμεσα να 
το λύσει γιατί οι Έλληνες 
δεν θέλουν πλέον να πλη-
ρώνουν πρόστιμα στην ΕΕ, 
τα οποία προέρχονται από 
ολιγωρία και εγκληματι-
κή αδιαφορία των κυβερ-
νώντων. 

Το θέμα της μη ορθής λει-
τουργίας του ΧΥΤΑ Μαυρο-
ράχης, που έχει σαν αποτέ-
λεσμα την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής 
ανέδειξαν με ερώτησή τους 
στον υπουργό Περιβάλλοντος 
εννιά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 
Έρχεται σε συνέχεια καταγ-
γελιών από περιβαλλοντικές 
οργανώσεις ότι από τον ΧΥΤΑ 
ρέουν ρυάκια με μαύρα νερά 
από τα ανεπεξέργαστα λύμα-
τα του τελευταίου που κατα-
λήγουν στο ρέμα Μπογδάνα, 
με απόληξη στη συνέχεια στη 
λίμνη Κορώνεια. 

Σ ε  δημοσ ί ευμα  του 
kathimerini.gr σημειώνεται 
ότι είναι ορατός ο κίνδυνος 
νέας παραπομπής της Ελλά-
δας στο Ευρωδικαστήριο για 
το θέμα της λίμνης. 

Προβλήματα που διαρ-
κούν μια δεκαετία φαίνεται να 
συνηγορούν στο ότι το ζήτη-
μα δεν είναι μόνο η ανομβρία 
αλλά και θέματα που η πολι-
τεία δεν έχει επιλύσει, όπως η 

υπεράντληση υπόγειων υδά-
των από τους αγρότες και η 
ρύπανση που συσσωρεύεται 
στον πυθμένα της λίμνης. 

Το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος ανακοίνωσε την τοποθέ-
τηση συντονιστή ενώ συνε-
δρίασε και η Επιτροπή που 
συστάθηκε προκειμένου να 
υποβάλει προτάσεις. 

Όπως ενημέρωσε ο πρόε-
δρός της, γενικός γραμματέας 

Περιβάλλοντος Κώστας Αρα-
βώσης θα διατεθούν 800.000 
ευρώ από το Πράσινο Ταμείο 
για άμεσες παρεμβάσεις και 
την εκπόνηση μελέτης για 
την καταγραφή της υφιστά-
μενης κατάστασης και την 
αναπροσαρμογή του master 
plan. Επίσης, διερευνάται 
από κοινού με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης η πιθα-
νότητα ένταξης των αγροτών 

της περιοχής σε πρόγραμμα 
άρδευσης ακριβείας, ώστε να 
περιοριστεί η σπατάλη νερού. 

Ο κ. Αραβώσης μιλώντας 
στον τύπο αρνήθηκε ότι σκο-
πός είναι να αποφευχθεί μια 
νέα παραπομπή. «Ευελπιστού-
με ότι με τα νέα μέτρα που 
πήραμε, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θα κλείσει τον φάκε-
λο της υπόθεσης», σημείωσε. 

Η Μαρία Μουστάκα, καθη-
γήτρια Τμήματος Βιολογίας 
του ΑΠΘ υπογράμμισε «Το 
σύστημα της Κορώνειας έχει 
υποστεί βίαιη ρύπανση ήδη 
από τη δεκαετία του ’80. Η 
λίμνη καταρρέει εξαιτίας των 
μικροοργανισμών που περιέ-
χει. Τα έργα που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα δεν πέτυχαν 
τον στόχο τους – το κομμάτι 
της λίμνης που έγινε πιο βαθύ 
και υποτίθεται ότι θα προστά-
τευε τη ζωή, μόλις τραβήχτη-
καν τα νερά αποδείχτηκε ότι 
έχει γίνει νεκροταφείο ψαριών 
και πουλιών.»

Ακολουθεί η ερώτη-
ση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ 
(11/11/19) προς τον κ. 
Υπουργό Περιβάλλοντος. 
και Ενέργειας

Καταστροφείς λιμνών… οι ΧΥΤΑ 
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«Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης»

Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης είναι 
έργο κοινής ωφελείας και ο 
μοναδικός ΧΥΤΑ της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Θεσσαλονί-
κης με αποτέλεσμα να δέχε-
ται όλα τα απορρίμματα των 
Δήμων που υπάγονται σε 
αυτή, ενώ συχνά εξυπηρε-
τεί και γειτονικούς ΟΤΑ, σε 
παραβίαση του ΠΕΣΔΑ ΠΚΜ 
που προβλέπει την λειτουργία 
αντίστοιχης μονάδας Νοτιο-
ανατολικά. Ο ΧΥΤΑ Μαυρο-
ράχης περιλαμβάνει τέσσερις 
κυψέλες εναπόθεσης αστικών 
απορριμμάτων και τα συνο-
δά έργα αυτών.

Αρχικά είχαν κατασκευ-
ασθεί και είχαν τεθεί σε λει-
τουργία οι δύο από τις τέσ-
σερις κυψέλες, καθώς και η 
μονάδα επεξεργασίας των 
υγρών αποβλήτων. Σύμφω-
να με την απόφαση έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων 
(ΑΕΠΟ), η λειτουργία της 
μονάδας πρέπει να εξασφαλί-
ζει τη διάθεση των επεξεργα-
σμένων υγρών αποβλήτων σε 
κατάλληλη ποιότητα με βάση 
τα χαρακτηριστικά του απο-
δέκτη αλλά και για άρδευση 
στους υπόλοιπους ελεύθερους 
χώρους του ΧΥΤΑ.

Στις 4/11/2019 ο Περι-
βαλλοντικός Σύλλογος Ασσή-
ρου «Φίλοι της Γης» κατέθε-
σε καταγγελία προς όλες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΝ, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, Φορέας Διαχείρισης 
Κορώνειας) με την οποία 
διαμαρτύρεται για την περι-
βαλλοντική υποβάθμιση της 
περιοχής τους λόγω κακής λει-
τουργίας του ΧΥΤΑ Μαυρο-
ράχης, καταγγελία που συνο-
δεύεται από φωτογραφικό 
υλικό με λύματα/στραγγίδια 
σκούρου χρωματισμού στον 
αποδέκτη/ρέμα απορροής.

Η καταγγελία αυτή έρχεται 
να προστεθεί σε παλιότερες 
καταγγελίες αλλά και σε δικα-
στικές καταδίκες, που υποχρέ-
ωσαν τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας σε υπογραφή 
σχεδίου συμμόρφωσης για 
την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων διορθωτικών 
έργων. Παρόλα αυτά η κατά-
σταση του ΧΥΤΑ παραμένει 
άσχημη και οι καταγγελίες 
συνεχίζονται.

Είχαν προηγηθεί έλεγχοι 
από τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες, από τους οποίους διαπι-

στώθηκαν προβλήματα από 
το 2012 και μετά κατά τη λει-
τουργία του ΧΥΤΑ. Δυστυχώς 
η κακή λειτουργία των πρώ-
των χρόνων του ΧΥΤΑ, με 
υπερβάσεις στον όγκο των 
απορριμμάτων και ανακυ-
κλοφορία μεγάλης ποσότητας 
διασταλλαζόντων στο απορ-
ριμματογενές σώμα του ΧΥΤΑ, 
είχε σαν συνέπεια φθορές και 
σε μερικές περιπτώσεις ολι-
κή καταστροφή των σωλη-
νώσεων για την συλλογή του 
βιοαερίου αλλά και σε διαρ-
ροές διασταλλαζόντων από 
το σώμα των κυττάρων του 
ΧΥΤΑ. Αυτά τα λάθη της πρώ-
της περιόδου οδήγησαν σε 
σοβαρά και δυσεπίλυτα προ-
βλήματα στη διαχείριση των 
στραγγιδίων του ΧΥΤΑ, που 
χρειάστηκαν πολύ χρόνο για 
να διορθωθούν.

Όμως παρά την παρέλευ-
ση ικανού χρόνου από την 
υπογραφή του σχεδίου συμ-
μόρφωσης και σύμφωνα με 
μαρτυρίες των κατοίκων της 
περιοχής η δυσοσμία από τον 
ΧΥΤΑ είναι καθημερινή και 
αποπνικτική, υποβαθμίζοντας 
την ποιότητα ζωής τους. Τα 
χαρακτηριστικά των απορ-
ροών από τον ΧΥΤΑ βεβαιώ-
νουν ότι η επεξεργασία δια-
σταλλαζόντων δεν λειτουργεί 
με επάρκεια και δεν επεξερ-
γάζεται ως οφείλει τα δια-

σταλλάζοντα.
Την ίδια στιγμή ο ΦΟΔ-

ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει αποφασίσει τη μεταφορά 
επιπλέον στραγγισμάτων στον 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Πιο συγκε-
κριμένα έχει αποφασιστεί η 
μεταφορά στραγγισμάτων 
από τον ΣΜΑ Βορειοδυτικού 
Πολεοδομικού Συγκροτήμα-
τος Νομού Θεσσαλονίκης στη 
Μονάδα Επεξεργασίας Στραγ-
γισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυ-
ροράχης (3.000 tn/έτος) και 
από το Περιβαλλοντικό Πάρ-
κο Δερβενίου στην Μονάδα 
Επεξεργασίας Στραγγισμά-
των του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 
(10.000 tn/έτος).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 
τον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακε-
δονίας που εγκρίθηκε στον 
Δεκέμβριο 2016, προβλέπο-
νταν μία σειρά έργων που 
θα μειώνανε δραστικά τον 
όγκο των απορριμμάτων που 
οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Μαυ-
ροράχης για τα οποία όμως 
ο ΦΟΔΣΑ έκανε ελάχιστες 
ενέργειες.

Για τον λόγο αυτό, εγκρί-
θηκε χρηματοδότηση για τις 
μελέτες για τις Μονάδες Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων Δυτι-
κού και Ανατολικού Τομέα, 
καθώς και των 7 Μονάδων 
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 
Κανένα άλλο έργο δεν έχει 

ωριμάσει εν τω μεταξύ και 
δεν λειτουργεί για την Ενότη-
τα Θεσσαλονίκης και ακόμα 
και η εξαγγελία για παροχή 
υπηρεσιών επεξεργασίας βιο-
αποβλήτων στη Μαυροράχη 
από 1/1/2019 για να καλύψει 
τη διαχείριση του καφέ κάδου 
των ΟΤΑ, δεν έχει γίνει πρά-
ξη. Επιπλέον, δεν έχει γίνει 
καμμία ενέργεια ενθάρρυνσης 
και καθοδήγησης των ΟΤΑ η 
οποία είναι υποχρεωτική από 
το νομοθετικό πλαίσιο από το 
2018, ώστε να προχωρήσει η 
χωριστή συλλογή του οργα-
νικού κλάσματος των απορ-
ριμμάτων.

Στην ίδια κατεύθυνση, δεν 
έχει ακόμα προετοιμαστεί, ως 
όφειλε και όπως προβλέπεται 
νομοθετικά, η νέα τιμολογια-
κή πολιτική για τη δημιουρ-
γία κινήτρων για την ανακύ-
κλωση, με αποτέλεσμα να μην 
μειώνεται η ποσότητα των 
διατιθέμενων στερεών απο-
βλήτων στον ΧΥΤΑ Μαυρο-
ράχης αλλά και να μην μειώ-
νεται το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα.

Τέλος, η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής ενι-
σχύεται από την απόρριψη, 
επεξεργασμένων ή μη, λυμά-
των και από λοιπές δραστηρι-
ότητες του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα στο ρέμα του 
Μπογδάνα το οποίο καταλή-

γει στη λίμνη Κορώνεια.
Κατόπιν των παραπάνω 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκο-

νται τα διορθωτικά έργα που 
προβλέπονται στο σχέδιο συμ-
μόρφωσης του ΧΥΤΑ Μαυρο-
ράχης, τα όποια θα έπρεπε 
να έχουν περατωθεί, βάσει 
του χρονοδιαγράμματος που 
αναφέρεται στο σχέδιο και 
υπογράφηκε από τον ΦοΔΣΑ;

2. Με δεδομένο το έντο-
νο πρόβλημα με την επεξερ-
γασία των διασταλλαζόντων 
του ΧΥΤΑ και την ρύπανση 
που προκαλεί στον περιβάλ-
λοντα χώρο, για ποιο λόγο ο 
ΦοΔΣΑ αποφασίζει να μετα-
φέρει επιπλέον στραγγίσμα-
τα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης;

3. Σε ποιες ενέργειες έχει 
προβεί ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας ώστε να υλοποιή-
σει τον ΠΕΣΔΑ, εκτός των χρη-
ματοδοτήσεων για την εκπό-
νηση των μελετών για τις 2 
ΜΕΑ και τις 7 ΜΕΒΑ και με 
δεδομένο το μεγάλο αποθε-
ματικό που διαθέτει, με στό-
χο τη δραστική μείωση των 
απορριμμάτων που μεταφέ-
ρονται στον ΧΥΤΑ, αλλά και 
την επίτευξη των στόχων ανα-
κύκλωσης;

4. Έχουν γίνει έλεγχοι στο 
ΧΥΤΑ και τις απορροές από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας αλλά και του ΥΠΕΝ μετά τις 
νέες καταγγελίες των κατοί-
κων; Αν ναι ποια τα ευρήμα-
τα τους;

5. Σε ποιες ενέργειες πρό-
κειται να προβεί το Υπουργείο 
με βάση τα ανωτέρω ώστε να 
εξασφαλιστεί η ορθή κατά την 
ΑΕΠΟ λειτουργία του ΧΥΤΑ 
αλλά και η μείωση της ποσό-
τητας και της βλαπτικότητας 
των διατιθέμενων απορριμ-
μάτων στον ΧΥΤΑ;

6. Ποιοι άλλοι έλεγχοι 
έχουν γίνει σε ρυπογόνες 
δραστηριότητες του ιδιωτι-
κού και του δημόσιου τομέα 
που απορρίπτουν επεξεργα-
σμένα ή μη λύματα στο ρέμα 
του Μπογδάνα που καταλήγει 
στη λίμνη Κορώνεια;

Οι ερωτώντες βουλευτές: 
Φάμελλος Σωκράτης, Βέτ-
τα Καλλιόπη, Γιαννούλης 
Χρήστος, Μάλαμα Κυρια-
κή, Μαμουλάκης Χάρης, 
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, 
Νοτοπούλου Κατερίνα, Πού-
λου Γιώτα, Τριανταφυλλί-
δης Αλέξανδρος
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Συνέδριο σχετικά με το 
μέλλον της Συνέργειας 
για τη Μαύρη Θάλασ-

σα διοργάνωσε την Πέμπτη 
7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο 
Royal Olympic στην Αθήνα το 
Διεθνές Κέντρο Σπουδών για 
τη Μαύρη Θάλασσα (ICBSS). 
Σε συνέχεια της δημοσίευ-
σης πρόσφατης έκθεσης με 
αντικείμενο την πρωτοβουλία 
για αποτίμηση της συνεργα-
σίας στην περιοχή την περί-
οδο 2015-2018, στόχος του 
συνεδρίου ήταν να αποτε-
λέσει πλατφόρμα διαλόγου 
μεταξύ τόσο χωρών της ΕΕ 
όσο και χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας εκτός Ένωσης, να 
ενθαρρύνει τη συνέχιση του 
εγχειρήματος, να υπογραμ-
μίσει καλές πρακτικές και να 
εντοπίσει εύφορο έδαφος και 
για άλλες συνεργασίες στην 
ευρύτερη περιοχή. 

O γενικός γραμματέ-
ας του Οργανισμού για 
την Οικονομική Συνεργα-
σία στη Μαύρη Θάλασσα 
Μιχάλης Χρηστίδης και 
ο υπεύθυνος στην Κομι-
σιόν για τις συζητήσεις 
διεύρυνσης στα ανατολικά 
Βασίλης Μαραγκός, μετα-
ξύ άλλων, καλωσόρισαν μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας 
και ερευνητές, υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, εκπρο-
σώπους περιφερειακών και 
διεθνών οργανισμών, της επι-
χειρηματικής κοινότητας και 
της κοινωνίας των πολιτών, 
στους οποίους δόθηκε η ευκαι-
ρία να ανταλλάξουν απόψεις 

αναφορικά και με τη χάραξη 
μελλοντικής στρατηγικής και 
τον ορισμό προτεραιοτήτων. 

Στην κεντρική ομιλία του 
συνεδρίου η κα Audrone 
Perkauskiene από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξω-
τερικής Δράσης (EEAS) 
και επικεφαλής του Τομέα 
Ανατολικής Σύμπραξης 
επεσήμανε τη σημασία της 
προώθησης της συνεργασίας 
χωρών της ΕΕ και της Μαύ-
ρης Θάλασσας με ένα πρακτικό 
και αμοιβαία επωφελή τρόπο. 
Ο κ. Γεώργιος Μητράκος, 

γενικός διευθυντής του 
ICBSS συντόνισε πάνελ με 
γενικό θέμα τις προοπτικές 
της εξεταζόμενης συνέργει-
ας όπου, ανάμεσα σε άλλους, 
η κα Diana Tase περιέγρα-
ψε τον ρόλο που μπορεί να 
παίξει σε αυτή την κατεύ-
θυνση η ΕΕ και ο κ. Jaroslav 
Slobodnik - συντονιστής 
της έρευνας Joint Danube 
4 αναφέρθηκε σε επιστημο-
νικά ευρήματα για τη Μαύ-
ρη Θάλασσα και σημαντικά 
συμπεράσματα σχετικά με 
την προστασία του περιβάλ-

λοντος, αναλύοντας το πώς οι 
χώρες στην Μαύρη Θάλασσα 
μπορούν να ενσωματώσουν 
το ευρωπαϊκό δίκαιο θαλάσ-
σης και υδάτων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, 
μέσα από τέσσερις θεματικές 
ομάδες εργασίας, στους τομείς 
του πολιτισμού-τουρισμού 
με συντονιστή τον κ. Σταύ-
ρο Καλόγνωμο, των μετα-
φορών με διευκολυντή τον κ. 
Λευτέρη Σδουκόπουλο, της 
εκπαίδευσης με διευκολυντή 
τον κ. Anton Afanasyev και 
της ενέργειας – όπου συντόνι-

ζε η κα Μαρίκα Καραγιάν-
νη. Όλες λειτούργησαν με 
διαδραστικό τρόπο, με απώ-
τερο στόχο να εντοπιστούν 
οι προκλήσεις σε κάθε τομέα 
και να διατυπωθούν ιδέες 
για νέα πρότζεκτ. Επιπλέον, 
σταχυολογήθηκαν τα βασικά 
σημεία της πρόσφατης μελέ-
της, έγινε μνεία στην «μπλε 
ανάπτυξη» (blue growth) από 
εκπροσώπους του Ινστιτού-
του Επιστημών Θαλάσσης 
(METU), παρουσιάστηκε η 
ατζέντα στρατηγικών ερευ-
νών και καινοτομίας (SRIA) 
και το έργου με την ονομα-
σία CONNECT, ενώ αναδεί-
χθηκε η σημασία του σχετι-
κού φόρουμ ΜΚΟ. 

Με αφετηρία το 2007, η 
Πρωτοβουλία Συνέργειας στη 
Μαύρη Θάλασσα αποβλέπει 
στη στήριξη της περιφερεια-
κής ανάπτυξης, υιοθετώντας 
μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή πάνω σε 
συγκεκριμένα εγχειρήματα. 
Πρόοδος μέσω διασυνοριακής 
συνεργασίας έχει καταγραφεί 
μέχρι σήμερα στα πεδία που 
αφορούν την κλιματική αλλα-
γή, την πολιτική για τη θάλασ-
σα, τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα 
συμπεράσματα του συνε-
δρίου θα αποσταλούν επί-
σημα στα αρμόδια όργανα 
της ΕΕ από το ICBSS. 

Τις εργασίες του συνε-
δρίου παρακολούθησε από 
το ΠΑΚΟΕ ο κ. Μάνος Χρι-
στοδουλάκης, υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων.

Συνέδριο… με προοπτικές 
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Συνέδριο με θέμα «Εται-
ρική Διακυβέρνηση, 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

Επενδύσεις» διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύ-
νης (CRI) την Τρίτη 5 Νοεμ-
βρίου 2019 στο ξενοδοχείο 
NJV Athens Plaza, όπου ανα-
λύθηκε η σημασία της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης και 
η συμβολή της στην αποτελε-
σματική λειτουργία των επι-
χειρήσεων και την ευρύτερη 
κοινωνία.

Τους παρευρισκόμενους 
καλωσόρισε ο κος Δ. Μαύρος, 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εταιρικής Ευθύνης, 
περιγράφοντας τη δραστηρι-
ότητα του Ινστιτούτου, που 
μετρά 11 χρόνια λειτουργίας, 
έχοντας βραβεύσει 50 εται-
ρείες για τις πολιτικές τους σε 
επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο 
κος Π. Σταμπουλίδης, Γ. Γραμ-
ματέας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή, τονίζο-
ντας τη σημασία που δίνει το 
κράτος στην αειφόρο ανάπτυ-
ξη και στην επίδειξη κοινω-
νικής ευθύνης από τις εται-
ρείες. Σημείωσε, επίσης, ότι 
οι εταιρείες που εδραιώνουν 
κοινωνικές πρακτικές αυξά-
νουν σημαντικά την κερδο-
φορία τους. 

Στη συνέχεια, ως κεντρικός 
ομιλητής, ο κος Chris Allen, 
τοπικός σύμβουλος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Αθή-
να (European Commission DG 
ECFIN Resident Adviser in 
Athens), σχετικά με τις νέες 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε θέματα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, παρατήρησε ότι 
οι ελληνικές εταιρείες υστε-
ρούν αρκετά του μέσου όρου 
των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
εταιρειών σε θέματα περιβαλ-
λοντικής εταιρικής ευθύνης 
και οικολογικής καινοτομίας. 

Παρόλα αυτά, ο συνολικός 
αριθμός των προϊόντων και 
υπηρεσιών με Ecolabel στην 
Ελλάδα είναι αρκετά υψηλός, 
με αποτέλεσμα η χώρα να είναι 
στην 5η θέση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε σχετική κατάταξη. 
Ακόμη, εκτίμησε ότι οι επι-
πλέον επενδύσεις στην απο-
τελεσματικότητα διαχείρισης 
πόρων και στα πράσινα προϊ-
όντα θα συμβάλουν σημαντι-
κά στην οικονομική ανόρθω-
ση στην Ελλάδα. 

Από το βήμα του συνε-
δρίου, ο κος Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, υπουργός Ανάπτυ-
ξης & Επενδύσεων, μετέφερε 

ότι η νέα κυβέρνηση πιστεύ-
ει πολύ στις επενδύσεις, αρκεί 
αυτές να σέβονται το περιβάλ-
λον, τους καταναλωτές και να 
δίνουν έμφαση στην αειφόρο 
ανάπτυξη.  Επίσης, υποστήρι-
ξε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει 
εκπτώσεις στα περιβαλλοντικά 
κριτήρια επιλογής των επεν-
δύσεων προς χρηματοδότη-
ση, και ότι όλες οι επενδύσεις 
που εγκρίνονται είναι σύμφω-
νες με τα πρότυπα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Ακολούθως, τον λόγο πήρε 
ο κος Ν. Αυλώνας, αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου, που σημείωσε ότι ο 
δείκτης CR (CR Index) υπάρ-
χει ήδη έντεκα χρόνια στην 
Ελλάδα, ενώ το CRI Pass πέντε, 
προσθέτοντας ότι έχουν βρα-
βευθεί πενήντα εταιρείες με 
το CRI Pass. Ο κος Αυλώνας 
παρουσίασε στοιχεία αναφορι-

κά με την πρόοδο της Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας στη χώρα 
μας, που καταδεικνύουν ότι 
από το 2008 έως σήμερα ο 
Εθνικός Δείκτης Εταιρικής 
Υπευθυνότητας από το 55,2% 
έχει φτάσει στο 81,2%, γεγο-
νός που μαρτυρά σημαντικό-
τατη συνεισφορά στην κοι-
νωνία και την οικονομία και 
ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, στάθηκε στη 
σημαντική αύξηση του αριθ-
μού των εταιρειών που ενσω-
ματώνουν τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη, από 50 το 2010 σε 90 το 
2018. Ταυτόχρονα, παρατηρή-
θηκε μια αύξηση της τάξης του 
50% του αριθμού των εκθέσε-
ων βιώσιμης ανάπτυξης την 
τελευταία πενταετία. 

Ο κος Κ. Αραβώσης, Γ. 
Γραμματέας Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων, ανα-

φέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα 
που αναθεωρείται με βάση τα 
νέα δεδομένα καθώς και στο 
πρόγραμμα “Εξοικονομώ”. 
Υπογράμμισε ότι η κυβέρνη-
ση βλέπει τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις ως μια αναπτυξι-
ακή δυνατότητα, γιατί μέσα 
από αυτές δημιουργούνται 
νέες θέσεις εργασίας. Επιπρό-
σθετα, μίλησε για τη θέσπιση 
μιας Επιτροπής Παραγωγι-
κών Φορέων που θα καταθέ-
τει προτάσεις στην κυβέρνηση 
για την χάραξη πολιτικών στα 
πλαίσια της κυκλικής οικονο-
μίας, σημειώνοντας ότι μεταξύ 
των φορέων που η κυβέρνη-
ση θέλει να έχει επικοινωνία 
είναι και το Ινστιτούτο Εται-
ρικής Ευθύνης. 

Τέλος, σε πάνελ ομιλητών 
με συντονιστή τον κο Ν. Αυλώ-
να, στο οποίο συμμετείχαν 
η κα Β. Καραμάνου, επικε-
φαλής της ομάδας Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Pfiz-
er Hellas, η κα Όλγα Μάνου, 
Διευθύντρια Επικοινωνίας 
και Εταιρικής Υπευθυνότητας 
στους Μύλους Λούλη, ο κος Γ. 
Τσαπρούνης, Ανώτερος Διευ-
θυντής Εταιρικών Σχέσεων στη 
Wind και ο κος Δ. Δημόπου-
λος Διευθυντής Sustainability 
Unit στην Τράπεζα Πειραιώς, 
έγινε αναφορά στις δράσεις 
των συγκεκριμένων εταιρει-
ών στα πλαίσια της βιώσιμης 
ανάπτυξης και παρουσιάστη-
καν τα οφέλη που αποκομί-
ζουν οι ίδιες και η ευρύτερη 
κοινωνία από αυτές.

Από το ΠΑΚΟΕ στο συνέ-
δριο βρέθηκε ο κ. Μάνος Χρι-
στοδουλάκης.

Εκδήλωση για το μέλλον της εταιρικής 
διακυβέρνησης και την συμβολή της στην κοινωνία
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ΑΕΠ και… κλιματική αλλαγή
Παρά το γεγονός ότι πολλοί 

και ερευνητές ακόμη προ-
βληματίζονται για την… 

κλιματική αλλαγή, είναι γεγονός 
πλέον ότι οι μετεωρολογικές συν-
θήκες (παράμετροι σύνθεσης του 
κλίματος και του μικροκλίματος) 
μιας περιοχής αλλάζουν ραγδαία 
τα τελευταία τριάντα  (30) χρόνια 
– όριο καθορισμού του κλίματος. 

Το ΠΑΚΟΕ έχει πολλές φορές επι-
στήσει την προσοχή για τις μικρές 
και μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει 
να κάνουμε ώστε τα ανθρωπογενή 
οικοσυστήματα να σταθεροποιηθούν.

Για τις επιχειρήσεις, το κίνητρο 
μιας φιλικότερης για το περιβάλλον 
στρατηγικής είναι η χρηματοδότη-
ση από τους επενδυτές, αλλά για 
τις πολιτικές ηγεσίες το διακύβευμα 
είναι οι οικονομίες τους και οι ρυθ-
μοί ανάπτυξης. 

Και αυτό γιατί, όσο επωδυνες και 
αν είναι οι επιπτώσεις από τη μείω-
ση χρήσης άνθρακα, είναι στο χέρι 
των πολιτικών ηγεσιών να λάβουν 
μέτρα για την προστασία των κοινω-
νιών τους. Δεν είναι όμως στο χέρι 

τους να αποτρέψουν τις συνέπειες 
που θα έχει γενικότερα στις οικονο-
μίες η κλιματική αλλαγή και οι επι-
πτώσεις της. Οι υψηλές θερμοκρασί-
ες υπονομεύουν την παραγωγικότητα 
των περισσοτέρων τομέων της οικο-
νομίας από τον αγροτικό τομέα μέχρι 

την μεταποίηση. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 

αύξηση των βροχοπτώσεων ή άλλων 
ακραίων φαινομένων δεν επηρεάζει 
τόσο το ΑΕΠ όσο το πλήττει η άνο-
δος της θερμοκρασίας.

Έτσι, καταλήγουν στην πρόβλε-

ψη πως αν δεν υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή πολιτικής που να αποτρέψει 
την άνοδο της θερμοκρασίας  έως το 
τέλος του αιώνα, το παγκόσμιο ΑΕΠ 
θα έχει μειωθεί κατά 7,22% σε σχέ-
ση με αυτό που θα ήταν χωρίς την 
κλιματική αλλαγή.

Τα χρόνια περνούν, η 
μεσοπαγετώδης γήινη περί-
οδος έρχεται και τα μεγάλα 
«lobby» καραδοκούν ώστε 
να πλουτίσουν και πάλι. Το 
ΠΑΚΟΕ πάντως δεν δέχε-
ται αυτή την ανισορροπία 
του… τρόμου.

Μεγάλους κινδύνους για 
την οικονομική δραστηρι-
ότητα εγκυμονεί η άνοδος 
της επιφάνειας της θάλασ-
σας. Σύμφωνα με πρόσφα-
τες μελέτες, η επιφάνεια της 
θάλασσας μέχρι το τέλος του 
αιώνα ενδέχεται να σημειώ-
σει άνοδο κατά δύο μέτρα.  
Εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος 
θα είναι πολύ μεγάλος. 

Το Εθνικό Ωκεανογρα-
φικό Ινστιτούτο της Βρετα-
νίας υπολογίζει σε 14 τρις. 
δολάρια ετησίως το κόστος 
της ανόδου της θάλασσας. 
Και αυτό γιατί, η άνοδος 
της θάλασσας θα έχει κατα-
στρέψει ευάλωτες υποδομές, 
μονάδες παραγωγής ενέρ-
γειας, εγκαταστάσεις δια-

χείρισης υδάτων, υπόγεια 
δίκτυα επικοινωνιών αλλά 
και υποδομές μεταφορών, 
λιμάνια και σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς.

Πάντως δεν λείπουν και 
αυτοί που αντιμετωπίζουν 
το φαινόμενο της αύξησης 
της στάθμης της θάλασσας 
όχι ως υπαρξιακή απειλή 

για την ανθρωπότητα αλλά 
ως ευκαιρία για πλουτισμό.

Η πλέον ακραία περίπτω-
ση είναι αυτή της Γροιλανδί-
ας όπου οι αρχές προσβλέ-

πουν σε μεγάλη αύξηση των 
φορολογικών εσόδων από 
τις εξορύξεις πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στο υπέδα-
φός της. 

Επίσης, αναπτύσσεται η 
τουριστική βιομηχανία εν 
αναμονή ραγδαίας αύξη-
σης του τουρισμού καθώς η 
περιοχή δεν θα είναι πλέον 
τόσο δυσπρόσιτη για τους 
ταξιδιώτες. 

Επιπλέον παράδειγμα 
είναι η Ολλανδία για τις 
δεξιότητές της στη διαχεί-
ριση των υδάτων και κάθε 
είδους πλημμύρας, καθώς 
εμπορεύεται την τεχνογνω-
σία της σε χώρες που κινδυ-
νεύουν από την άνοδο της 
επιφάνειας της θάλασσας. 
Ακόμη, ισραηλινές εταιρεί-
ες αξιοποιούν την τεχνολο-
γία της αφαλάτωσης για να 
παρασκευάσουν τεχνητό χιό-
νι ώστε να το εμπορευτούν 
σε χιονοδρομικά κέντρα στις 
Άλπεις όταν αυτά θα έχουν 
θερμότερους χειμώνες.

Άλλοι κερδίζουν και οι πολλοί χάνουν
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Το θέμα της κλιματικής 
αλλαγής έχει γίνει πλέ-
ον μόδα και συναγωνί-

ζονται μεταξύ τους οι κυβερ-
νήσεις και ιδιαίτερα οι πολι-
τικοί ηγέτες και τα ΜΜΕ, για 
το ποιος θα επικρατήσει σε 
ποσοστό ακροαματικότητας ή 
τηλεθέασης.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα 
διαμαρτύρεται για τη διαφο-
ροποίηση του συμπλέγματος 
της κλιματικής αλλαγής από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
όμως η ζυγαριά γέρνει περισ-
σότερο στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα παρά στην κλιμα-
τική αλλαγή.

Εάν θέλουμε πραγματικά, 
οικοσυστήματα σταθερά και 
κοινωνίες με ποιότητα ζωής, 
τότε πρέπει να πιέσουμε να 
εφαρμοστούν οι κανόνες των 
σταθερών οικοσυστημάτων 
και οι νόμοι της φύσης και 
της κοινωνίας πολιτών.

Με τις μικρές αυτές ποιο-
τικές αλλαγές θα μιλάμε για 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πεντακόσιοι διακεκριμένοι 
επιστήμονες από όλο τον κόσμο 
υπέγραψαν και απέστειλαν επι-

στολή με θέμα «την υποτιθέμε-
νη κλιματική αλλαγή» προς τον 
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Σε 
αυτή την καμπάνια προς τον ΟΗΕ 
συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και 
άνθρωποι της βιομηχανίας που 
συνδέονται με ομάδες οι οποί-
ες αρνούνται την ύπαρξη κλιμα-
τικής αλλαγής και μέλη μεγάλων 
πετρελαϊκών εταιρειών και εται-
ρειών φυσικού αερίου. 

Στην επιστολή τονίζεται ότι τα 
γενικά μοντέλα που κυκλοφορούν 
για το κλίμα πάνω στα οποία βασί-
ζεται η παγκόσμια πολιτική για 
το κλίμα δεν είναι τα κατάλληλα 
για τον σκοπό αυτό. Έτσι χαρα-
κτηρίζεται σκληρό και παράλογο 
να υποστηριχτεί η σπατάλη τρι-
σεκατομμυρίων με βάση τα απο-
τελέσματα από τέτοια «ανώριμα 
μοντέλα». 

Οι επιστήμονες παροτρύνουν 
τον ΓΓ του ΟΗΕ να ακολουθήσει 
μία κλιματική πολιτική βασισμέ-
νη στην υγιή επιστήμη, τη ρεα-
λιστική οικονομική πολιτική και 
με πραγματικό ενδιαφέρον για 
όσους βλάπτονται από τις δαπα-
νηρές και περιττές προσπάθειες 
που ανακοινώθηκαν.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν 

ότι η κλιματική πολιτική βασίζεται 
σε ανεπαρκή μοντέλα. Σύμφωνα 
με τους ίδιους, τα μοντέλα του κλί-
ματος έχουν πολλές αδυναμίες και 
δεν πρέπει να αποτελούν εργαλεία 
πολιτικής. «Τα μοντέλα υπερβάλ-
λουν για το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου και τις εκπομπές CO2. 
Επιπλέον, τα μοντέλα αγνοούν το 
γεγονός πως ο εμπλουτισμός της 
ατμόσφαιρας με CO2 είναι ευεργε-
τικός, καθώς αποτελεί τροφή για 
τα φυτά και δεν θεωρείται ρύπος». 

Η αύξηση των επιπέδων CO2  
είναι να βοηθά τη Γη να γίνεται 
πιο πράσινη. Το περισσότερο CO2 
στον αέρα προωθεί την ανάπτυξη 
της παγκόσμιας φυτικής βιομάζας.

Οι πεντακόσιοι επιστήμονες 
λένε ότι δεν υπάρχει έκτακτη ανά-
γκη για το κλίμα και για αυτό δεν 
υπάρχει λόγος για πανικό και 
συναγερμό. 

Τονίζουν ότι είναι κάθετα αντί-
θετοι στην επιζήμια και μη ρεα-
λιστική πολιτική των μηδενικών 
εκπομπών CO2  που προτάθηκε 
για το 2050 και προτείνουν τη 
διεξαγωγή ενός επιστημονικού 
συνεδρίου όπου θα ακουστούν 
όλες οι απόψεις και όλα τα επι-
στημονικά δεδομένα.

Σε ποιον ανήκει 
η Αρκτική; 

Τον Αύγουστο του 2018 ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ εξέφρασε ενδιαφέρον για την 
αγορά της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου 
νησιού του κόσμου στην άκρη του παγω-
μένου Αρκτικού Ωκεανού. 

Τα σχέδια του δεν ευοδώθηκαν, όμως πίσω 
από αυτά κρύβεται το μεγάλο ενδιαφέρον των 
ΗΠΑ για την κατοχή ενός μεριδίου της Αρκτικής. 
Εκτός από τις ΗΠΑ, άλλες επτά χώρες συνω-
στίζονται για την κυριότητα της περιοχής των 
παγωμένων θαλασσών: ο Καναδάς, η Δανία, η 
Φινλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ρωσία 
και η Σουηδία. Η αλλαγή του κλίματος ανοίγει 
τα άλλοτε κλειδωμένα από πάγους νερά της 
Αρκτικής, καθιστώντας την περιοχή πιο προ-
σιτή από ποτέ. Εξάλλου, προβλέψεις για μία 
Αρκτική απαλλαγμένη από πάγους εκτιμούν 
ότι αυτό θα συμβεί περίπου το 2040 ή 2050.

Ο λόγος που τόσα κράτη θέλουν μερίδιο 
σε αυτή την περιοχή είναι ότι η Αρκτική δια-
θέτει πολύ μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Ο βυθός κάτω από τον Αρκτι-
κό Ωκεανό εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 90 
δις. βαρέλια πετρελαίου – γύρω στο 13% των 
ανεξερεύνητων πετρελαϊκών αποθεμάτων 
του κόσμου - και το 30% του ανεκμετάλλευ-
του φυσικού αερίου του πλανήτη. Πριν από 
έναν αιώνα, δεν υπήρχε κατάλληλη τεχνολο-
γία για να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα αυτά 
και έτσι ο τεράστιος αυτός πλούτος παρέμε-
νε απρόσιτος. 

Το μοίρασμα της Αρκτικής δεν είναι κάτι 
που θα συμβεί σύντομα. Πρέπει να βρεθούν 
στοιχεία για τον θαλάσσιο πυθμένα, να εκπο-
νηθούν λεπτομερείς εκθέσεις – αναφορές και 
να παραχθούν και να ληφθούν υπόψη επιστη-
μονικά στοιχεία. Πρόκειται για μία διαδικασία 
που μόλις ξεκίνησε και κάποιοι προβλέπουν 
ότι θα χρειαστεί δύο δεκαετίες.  Και αν ακό-
μα οι χώρες πάρουν το «πράσινο φως», είναι 
χρονοβόρο και με μεγάλο κόστος να εξορύ-
ξουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο πολλά μίλια 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Άρα 
σε αυτό το στάδιο, οι αξιώσεις των χωρών για 
την Αρκτική είναι κυρίως προκαταβολικές και 
αυτό που τις ενδιαφέρει είναι η μελλοντική 
πρόσβαση σε αυτή την περιοχή.

Κλιματική αλλαγή: ουτοπία  
ή πραγματικότητα; 
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Οι σκουπιδάρχες 
καλά κρατούν. 
Το ΠΑΚΟΕ χρό-

νια τώρα φωνάζει ότι η 
λύση, δεν είναι βέβαια 
απλή, αλλά πρέπει να 
εφαρμοστεί. Δηλαδή, 
να εξαντληθούν όλες οι 
προτεινόμενες δράσεις 
για την οργανωμένη και 
σωστή ανακύκλωση στην 
πηγή και όχι όπως γίνε-
ται σήμερα, με αποτέλε-
σμα τα δημοτικά τέλη να 
αυξάνουν και… να αυξά-
νουν συνεχώς και ταυ-
τόχρονα να αυξάνουν τα 
σκουπίδια, ούτως ώστε 
να θέλουμε να φτιάξου-
με και άλλη Φυλή εκτός 
της επέκτασης της σημε-
ρινής. Εάν το Γραμματι-
κό είναι η τελική λύση 
που συναποφάσισαν 
οι άσπονδοι… εχθροί 
Πατούλης και Δούρου, 
τότε η κυβέρνηση πρέπει 
να ετοιμαστεί να γυρίσει 
πίσω 10-15 χρόνια με τα 
επεισόδια που στιγμά-
τισαν τον τόπο. Αλλιώς, 
να μείνει και να επιμεί-
νει δημιουργώντας σε 
περιφερειακούς Δήμους 
ΚΔΑΥ και κομποστοποί-
ηση για να ανασάνουν οι 
πολίτες από τα αβάστα-
χτα δημοτικά τέλη.

Οι δημοτικές παρατάξεις 
του Γ. Πατούλη και της Ρένας 
Δούρου υπερψήφισαν μαζί το 
άνοιγμα νέου ΧΥΤΑ στο Γραμ-
ματικό και την επέκταση του 
υπάρχοντος  ΧΥΤΑ στη Φυλή. 
Ειδικότερα, το περιφερεια-
κό συμβούλιο αποφάσισε να 
ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία 
του ΧΥΤΑ Γραμματικού και 
απέρριψε την πρόταση για 
ακύρωση της απόφασης του 

ΕΣΔΝΑ στις 1/8/2019, νομι-
μοποιώντας έτσι την επέκτα-
ση της Φυλής.

«Πολιτικό πραξικόπημα»
Αντιπολιτευόμενες παρα-

τάξεις παρατήρησαν ότι «Η 
πράξη αυτή και τυπικά και 
ουσιαστικά αποτελεί πολι-
τικό πραξικόπημα […] γιατί 
θέλει εν κρυπτώ χωρίς την 
ενημέρωση και τη δυνατότη-
τα παρέμβασης των πολιτών 
της  Αν. Αττικής και των φορέ-
ων τους, να κλείσει ένα θέμα 
για το οποίο κανείς δεν ενη-
μερώθηκε ότι θα αποτελέσει 
αντικείμενο της συγκεκριμέ-
νης συνεδρίασης του περιφε-
ρειακού συμβουλίου».

Αναλυτικότερα, η πρότα-
ση των παρατάξεων Λαϊκή 
Συσπείρωση, Αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερά και Ανυπότακτη 
Αττική ήταν να ανακληθεί η 

απόφαση για την επέκταση 
του ΧΥΤΑ Φυλής. Ο περιφε-
ρειάρχης Γ. Πατούλης, ανέ-
φερε «Κανείς δεν μπορεί να 
λέει χωρίς σχέδιο να κλείσει 
άμεσα η Φυλή». Στο τέλος της 
συζήτησης πρότεινε να λει-
τουργήσει ως ΧΥΤΥ ο χώρος 
που έχει επιλεγεί στο Γραμμα-
τικό, ο οποίος έχει χαρακτη-
ριστεί ως τέτοιος και από την 
προηγούμενη διοίκηση της 
περιφέρειας. Το θέμα ετέθη σε 
ψηφοφορία μετά από πρότα-
σή του, κατά την οποία απο-
χώρησαν οι προαναφερόμε-
νες παρατάξεις, μαζί με εκείνη 
του κ. Σγουρού, με αιτιολογία 
τη μη παρουσία εκπροσώπων 
του Δήμου Μαραθώνα. 

Μετά από μία εβδομάδα 
ο κ. Πατούλης πραγματοποί-
ησε σύσκεψη με τον δήμαρ-
χο Μαραθώνα και φορείς του 
Δήμου, όπου εισηγήθηκε τη 

συγκρότηση ειδικής επιτρο-
πής από Περιφέρεια, Δήμο 
και εκπροσώπους κατοίκων 
και φορέων της περιοχής. 
Αντικείμενο της επιτροπής, 
η εξέταση και η αξιολόγηση 
σημείων στα οποία εμφανί-
ζεται απόκλιση θέσεων και 
απόψεων. Η επιτροπή, όπως 
συμφωνήθηκε, σε διάστημα 
ενός μηνός πρέπει να έχει 
καταλήξει σε συγκεκριμένα 
συμπεράσματα και θέσεις. 

Ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης κατήγγειλε για 
ιδεοληψία την κ. Δούρου, υπο-
στηρίζοντας ο ίδιος από το 
2014 τις ΣΔΙΤ. Στις αρχές 
Αυγούστου σε συνάντηση 
που είχε με τον κ. Πατούλη 
αναζήτησαν λύσεις, ώστε να 
μην υπάρξει πρόβλημα με τα 
σκουπίδια στην Αττική, καθώς 
όπως εκτίμησε, η Φυλή ανα-

μένεται να αντέξει ως χώρος 
μέχρι τον Μάρτιο του 2020. 

Από τη μεριά της, η επικε-
φαλής της παράταξης Δύνα-
μη Ζωής, Ρένα Δούρου τόνισε 
πως το 2014 βρήκαν τη μεγα-
λύτερη χωματερή της Ευρώ-
πης, που δέχεται 1,8 εκατ. 
τόνους σύμμεικτα απορρίμ-
ματα και ένα αναχρονιστικό 
αντιπεριβαλλοντικό σχεδιασμό 
που αντίκειται στους ευρωπα-
ϊκούς σχεδιασμούς και που, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί 
τουλάχιστον από το 2006. 
«Βρεθήκαμε χωρίς ΠΕΣΔΑ, 
που ήταν προϋπόθεση για 
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 
και με ανοιχτούς ΧΑΔΑ και 
πρόστιμα από το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο.» Υποστήριξε, 
ακόμη, πως το 2018 θάφτη-
καν 200.000 τόνοι λιγότε-
ρα απορρίμματα, ότι με τον 
ισχύοντα ΠΕΣΔΑ το 50% υπό-
κειται σε ανακύκλωση στην 
πηγή, ενώ με τον προηγούμε-
νο το 0%, ότι προωθήθηκε η 
κομποστοποίηση και οι καφέ 
κάδοι σε αρκετούς Δήμους, 
όπως Ηρακλείου, Βριλησσί-
ων, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρί-
ου, Αγίας Παρασκευής κλπ, 
πως έκλεισαν και αποκατα-
στάθηκαν οι ανεξέλεγκτες 
χωματερές, πως προχώρησε 
ολοκληρωμένο έργο διαχείρι-
σης απορριμμάτων Κυθήρων 
και Αντικυθήρων, πως ολο-
κληρώθηκε ο ΧΥΤΥ Γραμμα-
τικού, πως δρομολογήθηκαν 
μονάδες επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων Πειραιά και Β. Α. 
Αττικής και αναβαθμίστηκε 
το ΕΜΑΚ στη Φυλή, μειώ-
νοντας κατά 120.000 τόνους 
τα απορρίμματα που οδηγή-
θηκαν στην αγορά ως ανα-
κυκλώσιμα υλικά.

Πατούλης – Δούρου ξανά πίσω στα παλιά 

Η ΝΔ δημοσιοποίησε την πρόθεσή 
της να κατέλθει στις εκλογές για την 
ανάδειξη του προέδρου της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που 
αναμένονται μέχρι το τέλος Νοεμβρί-
ου, με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Στις εκλογές ψηφίζει ένα εκλεκτο-
ρικό σώμα 500 και κάτι ανθρώπων σε 
ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το σώμα των εκλε-
κτόρων απαρτίζεται από 300 εκλεγ-

μένους δημάρχους καθώς και από 
δημοτικούς συμβούλους απ’ όλη την 
Ελλάδα. Το σώμα αυτό ψηφίζει το Δ.Σ. 
της ΚΕΔΕ (31 μέλη, αλλά ο δήμαρχος 
Αθηναίων συμμετέχει ex officio, οπότε 
ψηφίζουν για 30 μέλη). Ο πρόεδρος, 
όμως, της ΚΕΔΕ εκλέγεται από το Δ.Σ. 
Εκεί είναι που κατεβαίνουν παρατάξεις 
- ψηφοδέλτια. Ο υποψήφιος, λοιπόν, 
που θα έχει τη μεγαλύτερη απήχηση 

και θα λάβει τις περισσότερες ψήφους 
και μέλη του Δ.Σ., είναι αυτός που θα 
αναδειχθεί πρόεδρος.

Δύο είναι τα πρόσωπα που έχουν 
εκφράσει επισήμως ενδιαφέρον –
στο Μοσχάτο– για την προεδρία της 
ΚΕΔΕ και εκπροσωπούν δύο δια-
φορετικές σχολές και γενιές. Ο ένας 
είναι ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημή-
τρης Παπαστεργίου. Ο δεύτερος είναι 

ο Λάζαρος Κυρίζογλου, εκλεγμένος 
δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμέ-
νης για 5 φορά είχε ενδιαφερθεί για 
την προεδρία της ΚΕΔΕ και σε προη-
γούμενες εκλογές.

Σημειώνεται στον τύπο ότι 200 
από τους δημάρχους έχουν εκλεγεί 
για πρώτη φορά, οπότε δεν μπορεί 
να προβλεφθεί η εκλογική συμπερι-
φορά τους.

Εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στην ΚΕΔΕ 
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Όταν πριν δέκα πέντε 
χρόνια είχε ξεκινήσει ο 
Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων, το ΠΑΚΟΕ 
διαμαρτυρόταν επειδή 
πίστευε ότι χωρίς την παι-
δεία για ανακύκλωση ο 
χώρος αυτός θα τελείω-
νε σύντομα.  Εντούτοις, η 
επέκταση αποτελεί οφθαλ-
μοφανή ανάγκη, αλλά εάν 
δεν ξεκινήσει σοβαρός αγώ-

νας για την πραγματική 
ανακύκλωση στην πηγή, 
σε πέντε χρόνια πάλι θα 
ζητάμε και άλλο χώρο. 

Σε 18 μήνες θα παραδοθεί 
η επέκταση του Χώρου Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμά-
των (ΧΥΤΥ) Χανίων και έτσι 
θα δοθεί λύση στο πρόβλημα 
της επεξεργασίας των απορ-
ριμμάτων. Το έργο έχει εντα-

χθεί εδώ και ένα χρόνο στο 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος με ποσό που φτάνει 
τα 5.703.054 ευρώ (με ΦΠΑ). 
Πρόσφατα υπογράφηκε η σχε-
τική σύμβαση ανάμεσα στη 
ΔΕΔΙΣΑ από τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο και στην ανά-
δοχο εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
επίσης από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο.

Ο Δήμαρχος Χανίων έκα-
νε λόγο για έργο σταθμό στη 
διαχείριση των στερεών απορ-
ριμμάτων για τη Δυτική Κρή-
τη. Ο αντιπεριφερειάρχης 
τόνισε πως είναι ζητούμενο 
τα επόμενα χρόνια να μειω-
θούν οι ποσότητες των υπο-
λειμμάτων που θάβονται στον 
χώρο αυτό.

Σχετικά με το τι θα γίνει 

με τα υπολείμματα μέχρις 
ότου ολοκληρωθεί η επέκτα-
ση, δεδομένου ότι ο υπάρχων 
ΧΥΤΥ έχει κορεστεί ειδικοί 
είπαν ότι έχουν γίνει κάποιες 
ενέργειες για να αυξηθεί η 
χωρητικότητα και περιμέ-
νουν την εταιρεία να παρα-
δώσει στον Δήμο ένα πρώτο 
κομμάτι το οποίο θα μπορεί 
να λειτουργήσει άμεσα.
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Κορέστηκαν οι χώροι ταφής σκουπιδιών 

Παράνομη χωματερή στα Καλύβια
Στον εισαγγελέα στέλ-

νει πόρισμα για μια 
παράνομη χωματερή 

στα Καλύβια ο περιφερει-
άρχης Αττικής. Να αποδο-
θούν ευθύνες και για δεύ-
τερη χωματερή απαιτεί ο 
δήμαρχος Σαρωνικού. 

Παράνομο αλλά ταυτόχρο-
να οργανωμένο χώρο απόρ-
ριψης αποβλήτων στο τέρμα 
της οδού Εννέα Πύργων, στη 
θέση «Τιπότι-Κρούδι», εντόπι-
σε κλιμάκιο της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Αττικής σε έλεγχο που 
πραγματοποίησε τη Δευτέρα 
30 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο 
βρίσκεται υπό αποκατάσταση 
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) όπου, αντί 
να σταματήσει κάθε απόρρι-
ψη απορριμμάτων, έπεφτε ένα 
πλήθος αστικών αποβλήτων, 
όπως οικιακά απορρίμματα, 
πλαστικές σακούλες, κλαδέ-
ματα, μπάζα κ.λπ., σύμφωνα 
με όσα παρατήρησε το κλιμά-
κιο της Περιφέρειας.

Eναπόθεση μπάζων
Η εναπόθεση μπάζων ήταν, 

όπως μεταφέρεται, τόσο εκτε-
ταμένη που, εκτός του περι-
φραγμένου χώρου του πρώ-
ην ΧΑΔΑ είχε δημιουργηθεί 
απορριμματικό ανάγλυφο σε 
έκταση δέκα στρεμμάτων, σύμ-
φωνα με την περιφερειακή 
αρχή, που περιγράφει, επί-
σης, επικαλούμενη το πόρισμα 
των ελεγκτών Περιβάλλοντος, 
πως «ο εν λόγω χώρος είναι 
φανερό ότι έχει διαμορφωθεί 
σε οργανωμένο χώρο διάθε-
σης αποβλήτων με τη δημι-
ουργία εσωτερικής οδοποιί-

ας και πλατείας». Το πόρισμα 
της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος θα σταλεί στον εισαγγε-
λέα για να εκκινήσει τις δια-
δικασίες απόδοσης ευθυνών.

«Συμφωνούμε απόλυτα με 

την ανακοίνωση του περιφε-
ρειάρχη ότι θα πρέπει να δοθεί 
τέλος στην ανεξέλεγκτη λει-
τουργία χωματερών», απάντη-
σε η δημοτική αρχή Σαρωνι-
κού, υποστηρίζοντας ότι την 

1η Σεπτεμβρίου «παρέλαβε 
από την προηγούμενη διοί-
κηση Σωφρόνη δύο χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης με 
τεράστιους όγκους κλαδιών 
και σύμμεικτων απορριμμά-

των δίπλα στους παλαιούς 
αποκατεστημένους από την 
προηγούμενη περιφερεια-
κή αρχή ΧΑΔΑ στις Κοινό-
τητες των Καλυβίων και της 
Παλαιάς Φώκαιας. Μια ανε-
ξέλεγκτη χωματερή ήταν και 
όλος ο Δήμος Σαρωνικού, με 
παρατημένα απορρίμματα σε 
όλες τις κοινότητες και τις γει-
τονιές που τον αποτελούν».

... και πυρκαγιές
Σύμφωνα με τη νυν δημο-

τική αρχή του Π. Φιλίππου, 
λίγες ημέρες μετά την ανά-
ληψη καθηκόντων (στις 4 
Σεπτεμβρίου) ξέσπασε πυρκα-
γιά στο σημείο της παράνομης 
χωματερής στα Καλύβια, δίπλα 
στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ 
και με εντολή της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας μεταφέρ-
θηκε χώμα προκειμένου να 
εκλείψουν οι όποιες εστίες 
καπνού. Τοπικές πηγές εκτι-
μούν ότι η παράνομη απόθε-
ση απορριμμάτων στον πρώην 
ΧΑΔΑ ξεκίνησε την περασμέ-
νη άνοιξη.

«Συντασσόμαστε απόλυ-
τα με την πρόταση του περι-
φερειάρχη Αττικής να απο-
δοθούν ευθύνες σε εκείνους 
που δημιούργησαν αυτή την 
κατάσταση στους δύο αποκα-
τεστημένους ΧΑΔΑ. 

Οι ευθύνες αυτές έχουν 
ονοματεπώνυμο και αφο-
ρούν τη διοίκηση Σωφρό-
νη», σημείωσε η δημοτική 
αρχή Φιλίππου, ζητώντας επι-
πλέον τη βοήθεια της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την απομά-
κρυνση όλων των ογκωδών 
απορριμμάτων από τα όρια 
του Δήμου.
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Νεκρό βρέφος  
σε κάδο 
ανακύκλωσης 

Κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εργα-
ζομένων για το ότι είχαν μείνει απλή-
ρωτοι από τον ιδιώτη που λειτουργεί 
το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου, ο εκπρό-
σωπός τους Δημήτριος Σαλούστρος 
επεσήμανε ότι σε διάστημα ενάμιση 
χρόνου έχουν πραγματοποιηθεί δεκα-
τέσσερα εργατικά ατυχήματα, Έκανε, 
ακόμη, γνωστό ότι εργαζόμενη στο 
εργοστάσιο ανακύκλωσης του Δήμου 
Ηρακλείου βρήκε στις αρχές του 2018 
«ένα μωρό σε τάπερ», πιθανόν μετά από 
αποβολή και ότι μια ενεργή οβίδα είχε 
εντοπιστεί στον ιμάντα της ανακύκλω-
σης του Κέντρου στις αρχές του 2017.

Το θέμα στη Βουλή. 
Ε! Και τι έγινε 
λοιπόν; 

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, βου-
λευτής του Κινήματος Αλλαγής, παρα-
τήρησε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
η πρωτεύουσα να ζήσει τριτοκοσμικές 
συνθήκες με τα σκουπίδια πεταμένα 
στους δρόμους και αμάζευτα, ενώ για 
τους πλέον των τεσσάρων εκατομμυ-
ρίων κατοίκους της Αττικής, υπάρχει 
μόνο ένας χώρος υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων, ο ΧΥΤΑ Φυλής.

Απαντώντας ο υφυπουργός κ. Οικο-
νόμου, ανέφερε ότι αναγνωρίζει το 
μεγάλο πρόβλημα που λαμβάνει χώρα 
στη Δυτική Αθήνα και επεσήμανε ότι 
«η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και ο 
νέος περιφερειάρχης Αττικής προω-
θούν εκ νέου αναθεώρηση του Περι-
φερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ)».

Μπάζα με …  
ποικιλία!

Κλιμάκιο του Ελληνικού Δικτύου 
«Φίλοι της Φύσης» κατά τον ετήσιο 
έλεγχό του για την κατάσταση των 
δασικών δρόμων και γενικότερα του 
Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου, αποκάλυ-
ψε ότι δασικός δρόμος στο βουνό είναι 
κατειλημμένος από μπάζα. Διάφοροι 
τύποι απορριμμάτων βρίσκονταν διά-
σπαρτοι στην περιοχή, ειδικά όμως σε 
ένα σημείο ο δασικός δρόμος βρέθηκε 
τελείως κλειστός από μπάζα. Έτσι, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης δεν είναι 
δυνατό να περάσει όχημα.

Οι εικόνες της υποθαλάσ-
σιας χωματερής στην 
Άνδρο, που κυκλοφό-

ρησαν το καλοκαίρι σε όλο τον 
κόσμο με αφορμή την επίσκεψη 
ανοιχτά του νησιού του ηθοποι-
ού Λεονάρντο ντι Κάπριο, κινη-
τοποίησαν την τοπική ναυτιλι-
ακή κοινότητα. 

Με τη βοήθεια των εθελοντών 
δυτών της Aegean Rebreath, θα 
πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 
«χαρτογράφηση» των σκουπιδιών 
που βρίσκονται εδώ και οχτώ χρό-
νια στον βυθό, ώστε να αποφασι-
στεί με ποιο τρόπο είναι καλύτερο 
να επιχειρηθεί η ανάσυρσή τους. 

Η κίνηση της Ναυτιλιακής 
Ένωσης Ανδριωτών της (Andros 
Maritime Association) ήρθε λίγο 
μετά την αποκάλυψη της εικόνας 
του βυθού, στο σημείο όπου το 
2011 είχε καταρρεύσει η μοναδι-
κή χωματερή του νησιού. Ο πρό-
εδρος της ένωσης, Μάκης Κουρ-
τέσης είπε στον τύπο: «Ήρθαμε σε 
επαφή με την Aegean Rebreath, 
που ανέδειξε το πρόβλημα, και με 
τη βοήθειά της θα προχωρήσου-
με σε χαρτογράφηση του βυθού 
και ογκομέτρηση των σκουπιδιών 
που είναι ανακατεμένα με άμμο και 
πέτρες. Θα χρησιμοποιήσουμε ROV 
(μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχη-
μα) και άλλο εξοπλισμό, τον οποίο 

θα διαθέσει αφιλοκερδώς για την 
επιχείρηση η εταιρεία ALS Mαrine. 
Μόλις έχουμε ακριβή εικόνα, θα 
προσεγγίσουμε εταιρείες που πραγ-
ματοποιούν τέτοιου είδους καθαρι-
σμούς πυθμένων για μια εκτίμηση 
κόστους και παράλληλα θα ξεκινή-
σουμε την προσπάθεια συλλογής 
των απαραίτητων πόρων» εξήγη-
σε ο κ. Κουρτέσης.

Υποβρύχια χωματερή
Ο επικεφαλής της Aegean 

Rebreath, Γιώργος Σαρελάκος ανέ-
φερε σχετικά: «Ανακαλύψαμε τον 

Ιούνιο την υποβρύχια χωματερή, 
επιστρέψαμε τον Αύγουστο για να 
αξιολογήσουμε καλύτερα την κατά-
σταση και δυστυχώς οι φόβοι μας 
επιβεβαιώθηκαν: ακόμη και στα 
30 μέτρα βρήκαμε ολόκληρα βουνά 
σκουπιδιών, πλαστικούς υφάλους. 
Το πρόβλημα επεκτείνεται και έξω 
από τον κόλπο στον οποίο κατέρ-
ρευσε η χωματερή. Η καλύτερη 
μέθοδος για την απομάκρυνση των 
σκουπιδιών θα είναι πιθανότατα η 
χρήση μεγάλων αναρροφητήρων, 
περίπου όπως κάνουν οι αρχαι-
ολόγοι στα υποβρύχια ναυάγια.»

Δρομολογείται καθαρισμός 
της υποθαλάσσιας 

χωματερής στην Άνδρο

Ανεξάρτητα από το αν ο Δήμος ή η Κοινό-
τητα που κατοικούμε, έχει ή όχι υποδομές για 
ανακύκλωση, είναι δυνατό να εφαρμόσουμε 
μερικές απλές συνήθειες στο σπίτι, έτσι ώστε 
να ανακυκλώνουμε κάθε μέρα.
1. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν χρειαζόμαστε πραγ-
ματικά τη συσκευασία. Έτσι μπορούμε να κρατά-
με στο αυτοκίνητό μας πάντα τσάντες (υφασμά-
τινες και μη) για τα ψώνια μας.
2. Να σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε 
με την άδεια συσκευασία. Τα μπολάκια, για παρά-
δειγμα, είναι δυνατό να τα ξαναχρησιμοποιήσου-
με για μαγειρική, για την ετοιμασία γευμάτων και 
για να καταψύξουμε πράγματα.
3. Να θυμόμαστε καλά ότι πολλά αντικείμενα 
έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης. Ακόμα και αν 
νομίζουμε ότι είναι για τα σκουπίδια, στην ουσία 
δεν είναι, και γι’ αυτό μπορούν να ανακυκλωθούν.

4. Επιπλέον, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανό-
να των «30 φορών». Σύμφωνα με αυτόν, κάθε φορά 
που θέλουμε να αγοράσουμε ένα ρούχο πρέπει 
πρώτα να σκεφτούμε αν θα το φορέσουμε τουλάχι-
στον 30 φορές. Το σκεπτικό αυτό μπορεί να εφαρ-
μοστεί και σε άλλα πράγματα εκτός από τα ρούχα.
5. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους 
της κοινότητας, μειώνοντας έτσι την κατανάλω-
ση και τη χρήση αντικειμένων. Αν δεν υπάρχουν, 
καλό θα ήταν, να τους ξεκινήσουμε εμείς.
6. Οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίν-
δυνα υλικά όπως υδράργυρο, κάδμιο, χρώμιο 
και μόλυβδο που προκαλούν προβλήματα κατά 
την επαφή τους με χώμα και νερό. Για τον λόγο 
αυτό, οι συσκευές δεν πρέπει να καταλήγουν στις 
χωματερές.
7. Οι πλαστικές τσάντες πρέπει να ανακυκλώνο-
νται ή να επαναχρησιμοποιούνται.

 Αυτές είναι προτάσεις ενάντια στους … σκουπιδάρχες
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Στην ενημέρωση ότι η 
κυβέρνηση θα ενθαρ-
ρύνει τις Συμπρά-

ξεις Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα για τη δια-
χείριση των αποβλήτων 
προχώρησε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης παρουσιάζο-
ντας από το βήμα της Βου-
λής στις αρχές Νοεμβρίου 
τους πέντε άξονες για το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων.

Απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση του Οδυσσέα Κων-
σταντινόπουλου, στην «Ώρα 
του Πρωθυπουργού», με θέμα 
την πορεία του έργου με τη 
μέθοδο ΣΔΙΤ και τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων στην 
Πελοπόννησο σημείωσε ότι 
ο στόχος έως το 2030 συνο-
ψίζεται σε ένα τριμερές σχή-
μα: 50% - 30% - 20%, με το 
πρώτο 50% να αντιστοιχεί 
στον όγκο αστικών αποβλή-
των, που μπορεί να ανακτάται 
στην πηγή σε επίπεδο Δήμου.

Σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, το επόμενο 30% αντι-
προσωπεύει τα ανακτώμενα 
υλικά από τα μεικτά απορ-
ρίμματα, που τώρα πέφτουν 
στους πράσινους κάδους, 
μέσω των Μονάδων Επε-
ξεργασίας Απορριμμάτων 
-των ΜΕΑ- και των Μονά-
δων Επεξεργασίας Βιοαπο-
βλήτων -των ΜΕΒΑ. 

Όπως μεταφέρθηκε, οι 
μονάδες της επεξεργασίας 
θα κατασκευαστούν είτε με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
είτε με μεικτή χρηματοδότη-
ση, από το ΕΣΠΑ και από ιδι-
ωτικά κεφάλαια.

Για το πρόβλημα της δια-
χείρισης στην χερσόνησο εκτί-
μησε πως μέχρι το τέλος του 
2021 θα έχει επιλυθεί. «Με 
την αναθεωρημένη ημερο-
μηνία έναρξης της μεταβατι-
κής διαχείρισης, εντός δεκά-
μηνου δηλαδή, όλοι οι Δήμοι 
της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου θα κατευθύνουν τα 
αστικά τους απόβλητα στις 
εγκαταστάσεις των Μονάδων 
Επεξεργασίας Απορριμμά-
των (ΜΕΑ). Και έτσι ανοίγει 
ο δρόμος για το κλείσιμο και 

τη σταδιακή αποκατάσταση 
των 21 παράνομων χωματε-
ρών» είπε.  

Αναφερόμενος στην απορ-
ρόφηση κονδυλίων από το 
ΕΣΠΑ, ο πρωθυπουργός τη 
χαρακτήρισε πολύ χαμηλή 
καθώς, όπως σημείωσε, μόνο 
170 εκατομμύρια ευρώ είχαν 
συμβασιοποιηθεί τον Ιούλιο 
από τα 940 που προβλέπο-
νται για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. «Θάβουμε στη 
γη μας το 80% των αστικών 
απορριμμάτων μας. Όταν στην 
Ευρώπη το ποσοστό αυτό 
είναι μόλις 23%, και σε πολ-
λές χώρες που προβαίνουν 
και σε ενεργειακή αξιοποίηση, 
δεν ξεπερνά το 5%» πρόσθε-
σε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Οι πέντε άξονες
Περιγράφοντας το Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων και με ορίζοντα το 2026 
ο πρωθυπουργός μίλησε για 
τους εξής βασικούς άξονες:

• Πρώτον, αναθεωρούνται 

οι στόχοι ανάκτησης, ανακύ-
κλωσης και ταφής. Ο στόχος 
του 50% για ανάκτηση στην 
πηγή από τους Δήμους, δεν 
έχει προσεγγιστεί, φτάνοντας 
σήμερα μόλις το 20%. 

• Δεύτερον, ενισχύονται 
οι προσπάθειες ανακύκλω-
σης και διαλογής στην πηγή. 
Δημιουργείται το πέμπτο ρεύ-
μα των βιοαποβλήτων (καφέ 
κάδος), σε πρώτη φάση στους 
μεγάλους παραγωγούς, ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, νοσοκο-
μεία και super market για 
τα ληγμένα προϊόντα. Αυτά 
θα εκτρέπονται μέσω press 
containers σε μονάδες ανα-
ερόβιας χώνεψης για παρα-
γωγή βιοαερίου και κομπόστ.

• Τρίτον, αποδεσμεύονται 
οι φορείς της τοπικής αυτο-
διοίκησης, ώστε να έχουν, 
πλέον, περισσότερα μέσα και 
λιγότερους περιορισμούς για 
να κάνουν τη δουλειά τους. 
Και γι' αυτό μεταφέρονται 
πόροι στους Δήμους και τις 
Περιφέρειες.

• Τέταρτον, εξορθολογίζε-
ται το σύστημα συλλογής, με 
δυνατότητα εφαρμογής πολ-
λαπλών ρευμάτων, αλλά εστί-
αση στην εφαρμογή τουλάχι-
στον των τριών κάδων: μπλε 
για τα ανακυκλώσιμα υλικά, 
καφέ για τα οργανικά από-
βλητα και πράσινοι για κάθε 
άλλου είδους απορρίμματα.

• Πέμπτον, ενθαρρύνο-
νται οι Συμπράξεις Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Τομέα για 
τη διαχείριση των αποβλήτων 
ακολουθώντας το ευρωπαϊκό 
παράδειγμα των εργοστασί-
ων επεξεργασίας και αξιοποί-
ησής τους.

53 παράνομες 
χωματερές

Σε συνέντευξη τύπου που 
είχαν παραχωρήσει ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Κωστής Χατζηδά-
κης, με τον Γενικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. 
Μανώλη Γραφάκο προς τα 
τέλη Σεπτεμβρίου, είχε σημει-

ωθεί επιπλέον ότι λειτουργούν 
53 παράνομες χωματερές (22 
από αυτές στα νησιά και 21 
στην Πελοπόννησο), για τις 
οποίες η χώρα τιμωρείται με 
πρόστιμο πέντε εκατ. ευρώ 
ανά έτος. Ερώτημα αποτελεί 
εκτός από τη διαχείριση των 
αστικών αποβλήτων, και εκεί-
νη των βιομηχανικών, γεωρ-
γοκτηνοτροφικών, νοσοκομει-
ακών και κατασκευαστικών, 
τα οποία στο σύνολό τους 
εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν 
σε όγκο τα αστικά.

Σε δημοσίευμα σχολιάζε-
ται ότι διαμορφώνονται ήδη 
κοινοπραξίες που θα διεκ-
δικήσουν  τις «χρυσοφόρες 
συμβάσεις» της αποκομιδής  
και της διαχείρισης σκουπι-
διών, ενώ μεταφέρεται ότι 
έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από την Ευρώπη, και συγκε-
κριμένα την Ιταλία. Παρατί-
θεται, ακόμη, ανακοίνωση 
της Δημοκρατικής Αγωνιστι-
κής Συνεργασίας αναφορικά 
με το αναπτυξιακό νομοσχέ-
διο της κυβέρνησης, όπου 
σημειώνεται μεταξύ άλλων, ότι 
δίνεται η δυνατότητα στους 
δημάρχους και τα δημοτικά 
συμβούλια, «κατά την κρίση 
τους» και χωρίς αυξημένη 
πλειοψηφία και αιτιολόγη-
ση, να εκχωρούν σε ιδιωτι-
κές εταιρείες τη συλλογή και 
μεταφορά απορριμμάτων, την 
καθαριότητα κοινόχρηστων 
χώρων και δημοτικών κτιρί-
ων, τη συντήρηση πρασίνου 
και ηλεκτροφωτισμού.

Σε άλλο δημοσίευμα σημει-
ώνεται το παράδειγμα της 
Εdill Hellas Τεχνική Βιομηχα-
νική ΑΤΕΒΕ, με γραφεία στην 
Αθήνα, η οποία συνεργάζε-
ται από το 2015 με κάποιους 
Δήμους της συμπρωτεύουσας 
(Πυλαίας, Χαλκηδόνας, Θερ-
μαϊκού) και ανοίγει επιπλέον 
γραφεία σε Λάρισα και Θεσ-
σαλονίκη. 

Η εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Σπύρο Κουζινόπουλο, 
δημοτικό σύμβουλο με τη 
Συμπολιτεία Θερμαϊκού, εισέ-
πραξε για το 2018-19 σχεδόν 
1.5 εκατομμύριο ευρώ από 
τον Δήμο Θερμαϊκού. 

Ενθάρρυνση των ΣΔΙΤ  
στη διαχείριση απορριμμάτων
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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμέ-
να έχει προσπαθήσει να 
τονίσει και να αναδείξει 

την έννοια του «τα σκουπίδια 
είναι χρυσός» και να επισημάνει 
την ευρύτερη σημασία του προ-
ϊόντος που αποκαλούνται από-
βλητα. Όταν ξεκίνησε τη δράση 
του το 1979, η πρώτη εκδήλω-
ση που έκανε ήταν στο Ζάππειο 
Μέγαρο, έχοντας τοποθετήσει το 
μήνυμα «τα σκουπίδια δεν είναι 
για πέταμα» σε ένα λόφο σκουπι-
διών –ανακυκλωμένων υλικών. 

Η κίνηση μας πριν 40 χρόνια 
επιβεβαιώνεται σήμερα. Στην 
Ελλάδα δυστυχώς τις προανα-
φερόμενες έννοιες, τις χρησιμο-
ποιούν αισχροκερδώντας οι επι-
τήδειοι «δήθεν» σκουπιδάρχες. 
Ξεκίνησε μία προσπάθεια στον 
Ασπρόπυργο αλλά τα …συμφέρο-
ντα την τελείωσαν. Προτίμησαν 
να καεί η ανεξέλεγκτη χωματερή 
του «φαντάσματος» Λαζόπουλος. 
Ελλάς το μεγαλείο σου.

Εγκαινιάστηκε πριν λίγο καιρό 
στην Κοπεγχάγη ένα εργοστάσιο 
καύσης απορριμμάτων  που είναι 
ταυτόχρονα ένα τεχνητό βουνό με 
πλούσια βλάστηση, πεδίο αναρρί-
χησης και πίστα για σκι. Το εργο-
στάσιο διαχείρισης απορριμμάτων 
εγκαινιάστηκε δυόμιση χρόνια πριν 
το Copenhill. Στις εγκαταστάσεις 
του γίνεται διαλογή στα σύμμεικτα 
απορρίμματα και τα υπόλοιπα καί-
γονται για την παραγωγή ηλεκτρι-
σμού και θερμότητας. Η διοίκηση 

της μονάδας υπολογίζει ότι διαχει-
ρίζεται τα απορρίμματα περίπου 
550.000 κατοίκων και 45.000 επι-
χειρήσεων και παράγει ρεύμα και 
θέρμανση για 150.000 νοικοκυριά.

Όσον αφορά τη θέρμανση, η 
Κοπεγχάγη έχει ένα κεντρικό σύστη-
μα και η συγκεκριμένη μονάδα καλύ-
πτει περίπου το 20% των αναγκών 
της πόλης.  Μια σύγχρονη κοινω-
νία είναι αδύνατο να εξαφανίζει τα 
απορρίμματά της. Μετά την ανακύ-
κλωση και επαναχρησιμοποίηση, θα 
υπάρχουν πάντα υπολείμματα που 
δεν έχει νόημα από περιβαλλοντι-
κή άποψη να γίνει προσπάθεια να 
ανακυκλωθούν γιατί κάτι τέτοιο θα 
ήταν πολύ δαπανηρό. Επομένως, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
καύσιμο. 

Αντίλογος
Υπάρχει, όμως, και αντίλογος 

πάνω στο θέμα της καύσης και είναι 
ότι η καύση απορριμμάτων ως βασι-
κή μέθοδος διαχείρισης είναι αντί-
θετη στις αρχές της κυκλικής οικο-
νομίας και οδηγεί τους πολίτες και 
τις κοινωνίες στην αίσθηση ότι «εξα-
φανίζουν» τα σκουπίδια τους, αντί 
να ενδιαφέρονται για τη μείωση των 
παραγόμενων ποσοτήτων.

Ο διευθυντής της μονάδας 
Copenhill σημείωσε σχετικά: «Φαντα-
στείτε ένα κτίριο που φτάνει τα 

85 μέτρα σε ύψος, μιας τελευταίας 
τεχνολογίας βιομηχανική εγκατά-
σταση που έχει μετατραπεί σε ένα 
«αστικό βουνό». Από την κορυφή 
του ξεκινάει μία πίστα τεχνητού 
σκι, μήκους 450 μέτρων, με κλίση 
από 45% στο υψηλότερο σημείο έως 
14% στο χαμηλότερο. Τέσσερις ανα-
βατήρες σκι οδηγούν από το χαμη-
λότερο επίπεδο στην κορυφή, όπου 
βρίσκεται ένα εστιατόριο με υπέρο-
χη θέα. Παράλληλα με την πίστα του 
τεχνητού σκι, υπάρχει ένα μονοπάτι 
για περπάτημα και τρέξιμο μήκους 
490 μέτρων. 

Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένας 
τοίχος αναρρίχησης ύψους 85 μέτρων. 
Οι πολίτες πληρώνουν μόνο για τη 
χρήση των αναβατήρων ή για να 
ανέβουν  στον τοίχο αναρρίχησης. 

Η κορυφή είναι επισκέψιμη και 
μέσω γυάλινου ανελκυστήρα από 
τον οποίο κάποιος βλέπει το εσω-
τερικό του εργοστασίου καύσης.»

Οι εκπομπές της μονάδας καθαρί-
ζονται αρχικά ηλεκτροστατικά, μετά 
με φίλτρα και στο τέλος ο καπνός 
«πλένεται» με νερό το οποίο επα-
ναχρησιμοποιείται.  

Οι εκπομπές ελέγχονται πρώτα 
από το ίδιο το εργοστάσιο και στη 
συνέχεια από ανεξάρτητο φορέα. Οι 
προδιαγραφές λειτουργίας της μονά-
δας είναι αυστηρότερες από αυτές 
που ορίζει ο νόμος.

Αυτά… στη Δανία

Το πρόβλημα  
με τα λύματα

Ο πρώην υπουργός Αριστείδης Τσι-
πλάκος σχολιάζει ότι η εμμονή των 
αρμοδίων στην εφαρμογή παρωχημέ-
νων λύσεων στο πρόβλημα των σκου-
πιδιών, όπως η λύση της υγειονομικής 
ταφής ΧΥΤΑ, δικαίως προκαλεί την 
εξέγερση των κατοίκων του Γραμμα-
τικού και άλλων περιοχών όπου επι-
χειρήθηκε. 

Όταν ο ίδιος το 1991 αντιμετώπισε 
το πρόβλημα κατασκευής 200 βιολογι-
κών καθαρισμών, επειδή δεν υπήρχε 
σχετική τεχνογνωσία, απευθύνθηκε 
σε ειδικευμένες γερμανικές εταιρείες 
παραβλέποντας τις εισηγήσεις υπηρε-
σιακών παραγόντων για την ανάθεση 
μελετών σε ιδιώτες. Εκπρόσωποι μιας 
από αυτές ήρθαν στην Ελλάδα και 
κατέθεσαν τα πλήρη σχέδια για την 
κατασκευή των βιολογικών καθαρι-
σμών, τα οποία εφαρμόζονται ακόμα.

Τη 10ετία του 2000, καθώς υπήρ-
χε έντονο πρόβλημα με τη λυματο-
λάσπη στην Ψυτάλλεια, απευθύνθη-
κε πάλι σε γερμανικές εταιρείες  και 
ήρθαν στην Αθήνα εκπρόσωποι ειδι-
κευμένης εταιρείας  με πλήρεις προ-
τάσεις. Αφού παρουσίασαν τη μέθο-
δο, τους υπέδειξε να απευθυνθούν στο 
υπουργείο Δημοσίων Έργων, όπου 
όμως αρχικά δεν τους δέχθηκαν. Τελι-
κά, έγινε η συνάντηση με  την ηγεσία 
του υπουργείου.

Οι Γερμανοί πρότειναν την εξαέρω-
ση της λυματολάσπης και των σκου-
πιδιών σε υψηλή θερμοκρασία και 
σε κλειστό κύκλωμα, όπου τα προϊ-
όντα, ακόμα και τα βαρέα μέταλλα, 
μετατρέπονται κατά 98% σε καύσιμο 
αέριο και κατά 2% σε ασφαλές αδρα-
νές υλικό που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως δομικό υλικό ή στην οδοποι-
ία. Από το καύσιμο αέριο παράγεται 
ηλεκτρική ενέργεια, από την οποία το 
70% θα διατίθετο για τη λειτουργία 
του εργοστασίου και το 30% θα δια-
τίθετο για τη ΔΕΗ. 

Το πιο σημαντικό μέρος της πρότα-
σης ήταν να αγοράζουν όλα τα σκου-
πίδια του Λεκανοπεδίου προς δέκα 
ευρώ τον τόνο για να τα μετατρέψουν 
σε ενέργεια που θα πουλούσαν στη 
ΔΕΗ με αποτέλεσμα την κατάργηση 
των ΧΥΤΑ. Αν και ο υφυπουργός και 
ο γενικός γραμματέας συμφώνησαν 
αμέσως, οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
αρνήθηκαν την μέθοδο ως επικίνδυ-
νη για τη δημόσια υγεία. Με λανθα-
σμένες εισηγήσεις έπεισαν τον υπουρ-
γό να αναθέσει το έργο σε ελληνική 
γνωστή εταιρεία για να εφαρμόσει 
την ακριβότερη μέθοδο της ξήρανσης.
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Εμφανές έλλειμμα 
γνώσης των συμπο-
λιτών μας σχετικά με 

τη λειτουργία του συστή-
ματος ανακύκλωσης στην 
Ελλάδα, που βασίζεται κατά 
κύριο λόγο στον μπλε κάδο 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης και το «Green Dot» που 
βρίσκεται στις συσκευασί-
ες καταδεικνύει έρευνα της 
Greenpeace.

Τo 87,6% των συμμε-
τεχόντων στην έρευνα της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης 
Greenpeace που πραγματο-
ποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και 
Σεπτεμβρίου 2019, φαίνεται 
να πιστεύει ότι η ανακύκλωση 
του πλαστικού μπορεί να βοη-
θήσει το περιβάλλον. Ωστόσο, 
μόλις το 9,4% από τους συνο-
λικά 6.631 ερωτηθέντες που 
απάντησαν διαδικτυακά στο 
ερωτηματολόγιο της περιβαλ-
λοντικής οργάνωσης, γνωρί-
ζει την πραγματική σημασία 
του βασικότερου σχήματος της 
ανακύκλωσης στην Ελλάδα, 
γνωστού και ως Green Dot.

Η έρευνα
Όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις που έδωσαν, η 
πλειονότητα των συμμετεχό-
ντων (ποσοστό 73%) πιστεύ-
ει ότι η ανακύκλωση είναι 
το βασικότερο που μπορεί 
να κάνει ένας πολίτης για να 
βοηθήσει, ενώ το 50% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι η 
ανακυκλωσιμότητα ή μη ενός 
προϊόντος επηρεάζει πολύ 
τις αγορές τους. Η αξία που 
δίνουν οι πολίτες στην ανακύ-
κλωση αντικατοπτρίζεται και 
στη συχνότητα με την οποία 
ανακυκλώνουν, με το 92% να 
δηλώνει ότι κάνει ανακύκλω-
ση κάθε εβδομάδα.

Ωστόσο, μόλις το 9,5% 
όσων πήραν μέρος αναγνώ-
ρισε την πραγματική σημασία 
του βασικότερου σχήματος της 
ανακύκλωσης στην Ελλάδα, 
γνωστού και ως Green Dot, 
που βρίσκεται στις συσκευ-
ασίες και δεν είναι άλλη από 
το ότι η εταιρεία που διαθέτει 
το συγκεκριμένο προϊόν στην 
αγορά συμμετέχει σε κάποιο 
σύστημα εναλλακτικής δια-

χείρισης απορριμμάτων. Ειδι-
κότερα, το 52% πιστεύει πως 
συμβολίζει την ανακυκλωσι-
μότητα της συσκευασίας, το 
12,5% ότι η συσκευασία είναι 
από ανακυκλωμένο υλικό και 
το 26% πως είναι όλα τα προ-
αναφερόμενα.

Σύνθετη διαδικασία. 
Όπως εξηγούν από την 

περιβαλλοντική οργάνωση, 
η ανακύκλωση θα βελτιωθεί 
μόνο όταν ο πολίτης κατα-
λάβει ότι πρόκειται για μια 
σύνθετη διαδικασία, η οποία 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την πολυπλοκότητα των 
συσκευασιών που καλείται να 
διαχειριστεί.

Ακόμα όμως και στο πλέ-
ον απλό παράδειγμα, όπως το 
πλαστικό μπουκάλι του εμφια-
λωμένου νερού, ο κόσμος στην 
πλειονότητά του (σε ποσο-
στό 80%) δεν γνωρίζει πόσα 
είδη πλαστικού έχει ένα τέτοιο 
μπουκάλι (η απάντηση είναι 
τρία: PET (χημική ονομασία) 
για το σώμα του μπουκαλιού, 
HDPE (χημική ονομασία) για 
το καπάκι και PP (χημική ονο-
μασία) για την ετικέτα.

Η Greenpeace ξεκινά ένα 
αφιέρωμα για την ανακύκλω-
ση του πλαστικού στην Ελλά-
δα και παγκοσμίως. Στόχος, να 

μάθουμε πώς πρέπει να αντι-
μετωπίζουμε την ανακύκλωση 
και γιατί οι πολιτικές διαχείρι-
σης των απορριμμάτων οφεί-
λουν πρωτίστως να βασιστούν 
σε μια ουσιαστική προσπάθεια 
μείωσης των παραγόμενων 
πλαστικών απορριμμάτων, 
κατά την οποία ο παραγωγός 
θα είναι ο κύριος υπεύθυνος 
για όλον τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων του.

Καταπίνουμε πλαστικό 
Ένας μέσος άνθρωπος 

καταπίνει έως και 5 γραμ-
μάρια πλαστικό κάθε εβδο-
μάδα, δηλαδή το βάρος μιας 
πιστωτικής κάρτας, σύμφω-
να με έκθεση που συντάχθη-
κε από το Πανεπιστήμιο του 
Νιούκαστλ της Αυστραλίας 
για λογαριασμό της οργάνω-
σης Παγκόσμιο Ταμείο για τη 
Φύση (WWF) και ανέδειξε το 
Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Τα αποτελέσματα της έκθε-
σης η οποία, όπως σημειώ-
νεται, αποτελούν απάνθισμα 
πενήντα ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί για την κατανάλωση 
πλαστικού από τους ανθρώ-
πους, συνηγορούν στο ότι κάθε 
άνθρωπος καταπίνει περίπου 
2.000 μικρά κομματάκια και 
σωματίδια πλαστικού κάθε 
εβδομάδα, δηλαδή περίπου 

250 γραμμάρια ετησίως.
«Αν και οι άνθρωποι έχουν 

αρχίσει να συνειδητοποιούν 
όλο και περισσότερο την ύπαρ-
ξη των μικροπλαστικών και τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλ-
λον, η έκθεση αυτή προσφέρει 
για πρώτη φορά έναν συγκε-
κριμένο υπολογισμό για το 
ποσοστό κατανάλωσής τους» 
από τους ανθρώπους, υπο-
στήριξε η Τάβα Παλινισάμι 
καθηγήτρια του Πανεπιστη-
μίου του Νιούκαστλ.

Βασική πηγή του πλαστικού 
που καταλήγει στους ανθρώ-
πους φαίνεται να είναι το νερό, 
κυρίως αν είναι εμφιαλωμέ-
νο. Μεταξύ των άλλων προ-
ϊόντων που αναλύθηκαν, τα 
οστρακοειδή, η μπύρα και το 
αλάτι βρέθηκε να περιέχουν 
τα μεγαλύτερα ποσοστά πλα-
στικού.

Σύμφωνα με καναδική 
έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 
5 Ιουνίου και βασίστηκε στον 
τρόπο ζωής του μέσου Αμερι-
κανού, ένας ενήλικας καταπί-
νει έως και 52.000 μικροσω-
ματίδια πλαστικού ετησίως, 
στα οποία προστίθενται ακόμη 
90.000 αν πίνει νερό αποκλει-
στικά από πλαστικά μπουκά-
λια (και 4.000 αν καταναλώ-
νει νερό βρύσης).

Αν ληφθεί υπόψη η μόλυν-

ση του αέρα, ο αριθμός αυτός 
εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 
121.000 μικροσωματίδια, με 
τον αριθμό να διαφοροποιεί-
ται κάπως ανάλογα με τον τρό-
πο ζωής και τον τόπο κατοι-
κίας, αναφέρει η έκθεση που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Environmental Science and 
Technology.

«Αν και η έρευνα εξετάζει 
τις ενδεχόμενες αρνητικές επι-
πτώσεις του πλαστικού στην 
υγεία των ανθρώπων, είναι 
ξεκάθαρο ότι πρόκειται για 
παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο 
μπορεί να επιλυθεί μόνο αν 
αντιμετωπίσουμε τις αιτίες 
της μόλυνσης: αν δεν θέλου-
με το πλαστικό στον οργανι-
σμό μας, πρέπει να σταμα-
τήσουμε τους εκατομμύρια 
τόνους του υλικού αυτού που 
εξακολουθούν να καταλήγουν 
στη φύση κάθε χρόνο», υπο-
γράμμισε ο Μάρκο Λαμπερ-
τίνι γενικός διευθυντής της 
WWF International σε ανα-
κοίνωσή του. 

Ο Λαμπερτίνι προέτρεψε 
να αναληφθεί δράση «σε επί-
πεδο κυβερνήσεων, εταιρειών, 
καταναλωτών» και να συναφθεί 
«μια παγκόσμια συμφωνία» για 
την αντιμετώπιση της μόλυν-
σης των ωκεανών, η οποία θα 
θέτει εθνικούς στόχους.

EΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GREENPEACE 

Χαμένοι στην ανακύκλωση
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΑΚΙ
(γνωστό και ως Green Dot)  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κάθε εβδομαδα

Η συσκευασία μπορεί 
να ανακυκλωθεί

Όλα τα παραπάνω

Η συσκευασία είναι από 
ανακυκλώσιμο υλικό 

Η εταιρεία συμμετέχει 
σε εναλλακτικό 

σύστημα διαχείρησης 
(πχ., μπλέ κάδοι)

Σπάνια

Κάθε μήνα

Ποτέ

92%

4%

52%

26%

12,5%

9,5%

3%

1%
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Το ΠΑΚΟΕ, ξεκινώ-
ντας το 1979, σε μια 
συζήτηση που έγινε 

στο Ζάππειο Μέγαρο με 
θέμα: «Τα σκουπίδια δεν 
είναι για πέταμα» - πέρα-
σαν 40 χρόνια από τότε – 
είχε διατυπώσει τη θέση 
του ότι η ανακύκλωση στην 
πηγή είναι η λύση του προ-
βλήματος. Μετά από 40 
χρόνια, διαπιστώνει για 
ακόμα μια φορά, ότι όλα 
αυτά παραμένουν σε κεί-
μενα και σχεδιασμούς επί 
χάρτου. Έλεος. 

Αν κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής, 
η Αττική «θα πνιγεί στα σκου-
πίδια», υποστήριξε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης, μιλώντας στην ημε-
ρίδα Waste- Στερεά και Υγρά 
Απόβλητα, που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σε κεντρικό 
ξενοδοχείο την Παρασκευή 
1η Νοεμβρίου.

«Αν μπορούσαμε να κλεί-
ναμε σήμερα κιόλας τη Φυλή, 
θα το είχαμε ήδη κάνει. Δυστυ-
χώς, η αλήθεια είναι πως η 
Αττική δεν είναι έτοιμη. Τα 
προηγούμενα χρόνια δεν 
προχώρησε ένα εναλλακτι-
κό μοντέλο διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων. Έτσι χρει-
αζόμαστε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα για να δημιουργη-
θούν οι απαραίτητες υποδο-
μές, που θα μας επιτρέψουν 
να λειτουργήσει ένα άλλο, 
σύγχρονο μοντέλο διαχείρι-
σης των στερεών αποβλή-
των της Αττικής. Ένα μοντέ-
λο που θα μας επιτρέπει να 
μη θάβουμε σκουπίδια, αλλά 
να ανακυκλώνουμε» είπε ο 
περιφερειάρχης, παραθέτο-
ντας σειρά στόχων της Περι-
φέρειας, μεταξύ των οποίων η 
ενίσχυση του Λεκανοπεδίου 
με 8.000-10.000 νέους καφέ 
κάδους και 66 απορριμματο-
φόρα, η ίδρυση Παρατηρητη-
ρίου Ανακύκλωσης, "πράσινα 
σημεία" και γωνιές ανακύκλω-
σης σε σχολεία, εκκλησίες και 
αλλού και ο σχεδιασμός για 
την επεξεργασία των χωρι-
στών ρευμάτων από τη δια-

λογή στην πηγή. 
«Στόχος μας είναι να 

καταργηθεί ο πράσινος κάδος 
και να υπάρχουν μόνο χωρι-
στά ρεύματα από τη διαλογή 
στην πηγή. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί έναν χρόνο πριν 
από την απαίτηση της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας για χωριστή 
συλλογή όλων των βιοαποβλή-
των, που είναι η 31η Δεκεμ-
βρίου του 2023. Από εκείνο 
το χρονικό σημείο και μετά, 
ο ΧΥΤΑ Φυλής θα μπορεί να 
σταματήσει να δέχεται σύμ-
μεικτα απορρίμματα» ανέφε-
ρε ο κ. Πατούλης. 

Χαιρετίζοντας τη διοργά-
νωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός, έκανε λόγο 
για υπανάπτυκτη Ελλάδα σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης στο ζήτημα της 
διαχείρισης των αποβλήτων, 
επειδή «ελάχιστοι θέλουν να 
πάρουν το πολιτικό βάρος 
των αποφάσεων που πρέπει 
να ληφθούν για να λυθεί το 
πρόβλημα. Οι κυβερνήσεις και 
οι φορείς της Τ.Α. όταν μπο-
ρούν να πετάξουν το μπαλά-
κι στους επόμενους το επι-
διώκουν, και αυτό οδηγεί σε 
προσωρινές λύσεις. Κεντρικά, 
η εκάστοτε κυβέρνηση δεν 
λαμβάνει τις αποφάσεις, ώστε 
όλοι οι φορείς να έχουν κοι-
νή στόχευση και να λυθούν 
τα προβλήματα.»

«Πρέπει κυβέρνηση, αυτο-
διοίκηση, πολίτες να συνεν-
νοηθούμε μεταξύ μας. Αν το 
ζήτημα των πολιτικών είναι 
να μετατεθεί το πρόβλημα και 
των εταιρειών να μην πάρει 
ο ανταγωνιστής το έργο, δεν 
οδηγούμαστε πουθενά. Ως 
ΤΕΕ, θα αναλάβουμε κι άλλες 
πρωτοβουλίες. Θα ενημερώ-
σω και τον πρωθυπουργό (…) 
προκειμένου και ο ίδιος να 
αναλάβει πρωτοβουλίες για να 
λυθεί το ζήτημα. Καλό είναι 
να ξεκινήσει μία συζήτηση 
απ’ όπου θα υπάρξει αποτέ-
λεσμα. Ο καθένας να αναλά-
βει την ευθύνη που του ανα-
λογεί» κατέληξε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ.

Την περιβαλλοντική πολι-
τική του ΥΠΕΝ, παρουσίασε ο 
γενικός γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων 
του υπουργείου Κωνσταντί-
νος Αραβώσης. Αναφέρθη-
κε σε δύο οριζόντιες πολιτι-
κές, την κλιματική αλλαγή και 
την κυκλική οικονομία και 
στο επιχειρησιακό σχέδιο της 
κυβέρνησης που περιλαμβά-
νει πράσινες δημόσιες προ-
μήθειες, κίνητρα και επιδο-
τήσεις, πρόγραμμα 40 εκατ. 
ευρώ που αφορά επιχειρή-
σεις για την προσαρμογή στην 
κυκλική οικονομία, αναθεώρη-
ση του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων, οδη-

γό κυκλικής πόλης για τους 
ΟΤΑ, οικολογικό σχεδιασμό 
προϊόντων κ.ά.

Για την ανάγκη εξεύρεσης 
κεφαλαίων, που θα επενδυ-
θούν στη δημιουργία χρημα-
τοδοτικών εργαλείων για την 
υλοποίηση των νέων έργων, 
μίλησε ο πρόεδρος του Ταμεί-
ου Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) 
και αντιπρόεδρος της Attica 
Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος. 
«Η χώρα μας με ισχυρή βού-
ληση και συντονισμένη δου-
λειά μπορεί να τεθεί σύντο-
μα επικεφαλής στην κυκλική 
οικονομία στη Νότια Ευρώ-
πη» υποστήριξε, προσθέτο-
ντας ότι η Αttica Bank, προ-
κειμένου να δοθεί περαιτέρω 
ώθηση στην εθνική προσπά-
θεια, συστήνει ομάδα εργασίας 
έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρή-
σεων, με στόχο τη δημιουρ-
γία ενός ελκυστικού χρημα-
τοδοτικού εργαλείου για τα 
περιβαλλοντικά έργα ΣΔΙΤ, 
όπως μετέδωσε το Αθηναϊ-
κό Πρακτορείο. 

Στα επόμενα 6-7 χρόνια 
θα γίνουν ορατά τα αποτελέ-
σματα της διαχείρισης απο-
βλήτων, σημείωσε από την 
πλευρά του ο γενικός γραμ-
ματέας Συντονισμού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, 
Μανώλης Γραφάκος, επιση-
μαίνοντας αν δεν τεθούν ρεα-

λιστικά χρονοδιαγράμματα δεν 
θα επιτευχθούν και οι στό-
χοι. Αναφέρθηκε στις καθυ-
στερήσεις που προκύπτουν 
από τη γραφειοκρατία στα 
έργα μελετών και ανάθεσης, 
υπενθυμίζοντας τον σχεδια-
σμό από το ΥΠΕΝ του νέου 
πλαισίου για τις αδειοδοτή-
σεις, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η διαδικασία.

«Εμείς δεν πιστεύουμε ότι 
η διαχείριση των απορριμμά-
των είναι δημόσια υπόθεση» 
είπε ο ίδιος, εξαίροντας τα 
αποτελέσματα των συμπρά-
ξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και κάνοντας αναφορά 
σε «εμμονές, από τις οποίες 
η χώρα πρέπει να απαλλα-
χθεί». Επικαλέστηκε περιφέ-
ρειες που έχουν λύσει ήδη 
το πρόβλημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, όπως η 
Δ. Μακεδονία και η Ήπειρος, 
ενώ δημιουργούνται 8 νέες 
μονάδες, άλλες 12 είναι σε 
δημοπράτηση και 40 ακόμη 
υπό μελέτη.

Στην ανάγκη «βιολογικής 
αφύπνισης των λαών» αναφέρ-
θηκε ο πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας Κώστας 
Αγοραστός. Μίλησε κι εκείνος 
για συνεργασίες ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα και για ορθή 
νομοθέτηση σε συνδυασμό με 
την απόδοση αρμοδιοτήτων 
και ελευθερίας στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για την επίλυ-
ση του προβλήματος. Αναφέρ-
θηκε, ακόμη, σε προβλήματα 
που προήλθαν από κακονο-
μία, πολυνομία ή λάθος σχε-
διασμό, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η υλοποίηση 
έργων, αλλά και σε «λαϊκισμό 
και ιδεολογικές εμμονές» που, 
όπως παρατήρησε, δεν είχαν 
αποτελέσματα.

«Η ευελιξία στο μέλλον 
είναι να τα κάνουμε όλα σήμε-
ρα» και «Δεν θέλουμε διαχεί-
ριση της μιζέριας. Θέλουμε 
ρηξικέλευθες αλλαγές», είπε 
ο κ. Αγοραστός, ενώ κλείνο-
ντας χαρακτήρισε «εθνικό 
έγκλημα» την καθυστέρηση 
στην εκτροπή του Αχελώου, 
έργο ύψους 1,2 δισεκατομμυ-
ρίου ευρώ. 

Από ημερίδες πάμε… καλά.  
Στην πράξη, όμως, τι γίνεται; 
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490 π.Χ.: Στον Μαραθώνα, 
Αθηναίοι και Πλαταιείς μάχο-
νται τους Πέρσες. Ο Ηρόδο-

τος (1) γράφει: «... κίνησαν με τα 
καράβια τους για τις ακτές της 
Αττικής (...) ο Μαραθώνας ήταν 
πιο κατάλληλος για επιχειρήσεις 
ιππικού (...), εκεί τους οδήγησε ο 
Ιππίας (...) Οι Αθηναίοι, όταν το 
πληροφορήθηκαν, πήραν τα όπλα 
τους και πήγαν στον Μαραθώνα 
(...) είχαν παραταχθεί στο Τέμε-
νος του Ηρακλή (...) Η μάχη στον 
Μαραθώνα κράτησε ώρες πολλές 
(...) Και σε αυτόν τον αγώνα σκο-
τώνεται ο (...) Κυναίγειρος (...) 
γαντζωμένος στην πρύμνη ενός 
καραβιού του έκοψαν το χέρι με 
τσεκούρι και [έπεσαν] κι άλλοι 
ακόμα Αθηναίοι, πολλοί και ονο-
μαστοί...».

Ο Παυσανίας στα Αττικά (2) ανα-
φέρεται στη μάχη, γράφοντας ότι έγινε 
στον Δήμο του Μαραθώνα ο οποίος 
προς τιμήν του Ηρακλή ονομάζεται 
και Ηρακλέας. Μιλά για την ελώδη 
λίμνη όπου έπεσαν οι Πέρσες που 
υποχωρούσαν και το ότι πάνω από τη 
λίμνη υπάρχουν τα σημάδια από το 
σημείο στο οποίο ο Αρταφέρνης είχε 
τα άλογα και το ενδιαίτημά του. Περι-
γράφει τη γεμάτη ψάρια θάλασσα της 
περιοχής, το βουνό του Πανός και το 
ομώνυμο σπήλαιο όπου παλαιότερα 
υπήρχαν σπίτια και λουτρά.

17ος-18ος αιώνας: Περιηγητές 
όπως οι Fauvie, Finlay, Prokesch von 
Osten αναζητούν τα ίχνη της μάχης 
του Μαραθώνα. Βρίσκουν τύμβους 
(δέκα τον αριθμό), προτομές, ταφικά 
μνημεία, ναούς.

1926-1927: Ο αρχαιολόγος Γ. 
Σωτηριάδης αναζητά την Τετράπολη 
του Μαραθώνα και το Ηράκλειον του 
Ηροδότου. Το 1928 το Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης εκδίδει την εργα-
σία του όπου καταγράφονται οι έρευ-
νες, οι υποδείξεις των ντόπιων και οι 
αναμνήσεις των «μαρμάρων». Ανα-
φέρεται στην Τετράπολη του Μαρα-
θώνα (Οινόη, Προβάλυνθο, Τρικόλυ-
θο και Μαραθώνα) και στο «τέμενος 
του Ηρακλή». Την Οινόη την τοποθε-
τεί στην παρακείμενη χαράδρα, τον 
Τρικόλυθο κάπου κοντά στο Κάτω 
Σούλι. Για την Προβάλυνθο και τον 
Μαραθώνα αναφέρει ότι δεν «... ευρέ-
θηκε θέση...». Ο αρχαιολόγος καταλή-
γει ότι η αρχαία πόλη του Μαραθώνα 
θα πρέπει να βρισκόταν στις υπώρει-
ες ενός μικρού βουνού με το όνομα 
Αγριελίκι και έξω από τα τείχη ο ναός 
του Ηρακλή. Στο βιβλίο ανακαλύπτει 
κανείς και την υποτυπώδη οικονο-
μική οργάνωση της περιοχής, με τη 

γεωργία να κυριαρχεί και την αρχαι-
οκαπηλία να λειτουργεί ως μέσο χρη-
ματοδότησης της... ανάπτυξης.

1957: Με υπουργική απόφαση 
χαρακτηρίζονται 27 αρχαιολογικοί 
χώροι της Αττικής. Μεταξύ αυτών:

● Ο νεολιθικός οικισμός Ν. Μάκρης 
σε «χώρον ανατολικώς της κωμοπόλε-
ως εις ακτίνα 100 μεσογείως μέτρων 
και μέχρι της θαλάσσης».

● Ο Τύμβος του Μαραθώνος σε 
«χώρον εις ακτίνα 300 μέτρων απ’ 
αυτού».

● Η αρχαία Ακρόπολις του Μαρα-
θώνος επί του βουνού «Αγριλίκι» εις 
ακτίνα 300 μέτρων από των προπόδων.

Η ίδια απόφαση ορίζει επίσης ως 
αρχαιολογικούς χώρους:

«Oλόκληρον την περιοχήν της 
χερσονήσου του Αγίου Κοσμά» και 

«τον περί τον Ναόν του Απόλλωνος 
Ζωστήρος εν τω Λαιμώ της Βουλιαγ-
μένης χώρον και εις απόστασιν 100 
μέτρων γύρωθεν τούτου».

2019:  
(…) Εκεί όπου βρίσκονται οι εμβλη-

ματικοί τόποι του Ηροδότου και του 
Παυσανία. Όλοι τους απέχουν λίγα 
μόλις χιλιόμετρα από τον ΧΥΤΥ του 
Γραμματικού: 4,5 χλμ. ο Ραμνούντας, 
8,5 η Λίμνη Μαραθώνα, 13 ο Τύμ-
βος Μαραθώνα, 7,5 το Κάτω Σούλι. 
Κοντύτερα το σφραγισμένο σήμερα 
σπήλαιο του Πανός. Και τα νερά του 
Ευβοϊκού, που «έβρεχαν» το νησάκι 
όπου οι Πέρσες φύλαξαν τα «ανδρά-
ποδα» από την Ερέτρια αλλά και που 
«χάιδεψαν» το νεκρό σώμα του Κυναί-
γειρου παραδίδονται βορά των απο-
βλήτων που θα μαγαρίζονται από 
τα υγρά απόβλητα του ΧΥΤΥ που θα 
ξεβράζονται στη θάλασσα.

Στους άρχοντες με τις εύπλαστες 
συνειδήσεις για να μπορούν να θυσι-
άζουν την Ιστορία αναφερόταν ο Δ. 
Παπαρρηγόπουλος (3) όταν έγραφε 
για πολιτείες που: «... συνέκειτο... από 
τινών εκατοντάδων προνομιούχων 
οίκων και πολλών χιλιάδων ανθρώ-
πων, οίτινες πολυειδώς, υλικώς, ηθι-
κώς, πολιτικώς καταπιεζόμενοι, ουδέ-
να είχον λόγον να θυσιασθώσιν υπέρ 
της πατρίδος, ενώ οι ολίγοι δυνάσται 
φοβούμενοι αδιαλείπτως την δυσαρέ-
σκειαν των πολλών δυναστευομένων 
ήσαν πρόθυμοι να υποκύψωσιν εις 
πάσα ξενικήν κυριαρχίαν, αρκεί να 
διατηρήσωσι τα προνόμια αυτών...».

Παραπομπές:
(1). Ηρόδοτος Ζ΄ 100-124
(2). Ι-32.
(3). Ιστορία Ελληνικού Εθνους, 

Βιβλίο Τρίτο.
Του Γιάννη Σιώτου   

δημοσιογράφου, συγγραφέα

Ιστορία … χωματερές και ανάπτυξη 
ΠΑΚΟΕ: «Ουδέν σχόλιο»

Το ΠΑΚΟΕ ευελπιστεί ότι οι προτάσεις 
μετά από … κάποια χρόνια θα εφαρμοστούν 

Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων δρο-
μολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα νησιά των 
Βορείων Σποράδων, με χρηματοδότηση ύψους 
2,5 εκατομμυρίων ευρώ  από το ΕΣΠΑ Θεσσαλί-
ας. Στόχος, όπως μεταφέρεται, είναι να μειωθεί 
ο συνολικός όγκος των προς διαχείριση αποβλή-
των στα νησιά, αλλά και να εκλείψουν οι συνέ-
πειες της μέχρι τώρα διαχείρισης των απορριμ-
μάτων στο περιβάλλον, μέσω των στραγγισμάτων 
και του βιοαερίου που προκύπτουν από αυτή. 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορα-

στός έδωσε την έγκριση για τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου 
οι Δήμοι Αλοννήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Στις Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
(ΜΕΒΑ) θα οδηγούνται τα βιοαπόβλητα (απόβλη-

τα κουζίνας και απόβλητα κλαδέματος κήπων και 
πάρκων) που θα καταλήγουν στους καφέ κάδους 
που θα εγκατασταθούν στους Δήμους. Εκτιμάται 
ότι το όφελος θα είναι μεγάλο καθώς τα βιοαπό-
βλητα ποσοστιαία αποτελούν περίπου τα μισά 
απορρίμματα, ενώ είναι αυτά που συνεπάγονται 
τις περισσότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας Αγοραστός σημείωσε «Τα βιοαπόβλητα, 
δηλαδή, υπολείμματα τροφών και πράσινα από-
βλητα (αυτά που προέρχονται από κήπους και 
πάρκα) αποτελούν κατά μέσο όρο το 40% των 
παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων.»

Βιοαπόβλητα  
και ενέργεια
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Τα πρόστιμα πέφτουν 
βροχή. Το ΠΑΚΟΕ 
σαράντα χρόνια 

τώρα προσπαθεί να πεί-
σει τους κρατούντες ότι 
η διασφάλιση υγιεινών 
συνθηκών ζωής δεν ξεκι-
νά από τα πρόστιμα αλλά 
από τους εξουσιαστές, οι 
οποίοι πρέπει να πάρουν 
σοβαρά τον ρόλο τους.

Περισσότερα από 80.000 
ευρώ καλείται να πληρώσει ο 
Δήμος Πατρέων ως πρόστιμο 
για τη λειτουργία του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμ-
μάτων στη θέση Ξερόλακκα. 

Το αρχικό πρόστιμο ανερ-
χόταν σε 88.200 ευρώ αλλά 
μειώθηκε τελικά κατά περί-
που 8.000 ευρώ.

Η παράβαση βεβαιώθη-
κε το 2010 και με καθυστέ-
ρηση εννέα ετών απαιτείται 
η εξόφληση του προστίμου 
που είχε επιβληθεί με απόφα-
ση του τότε γενικού γραμμα-
τέα της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, Αναστάσιου Απο-
στολόπουλου.

Είχε προηγηθεί αυτοψία 
των επιθεωρητών περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος μετά από έγγραφο 
αίτημα των συλλόγων της 
περιοχής γύρω από την Ξερό-
λακκα. Η έκθεση των επιθε-
ωρητών είχε κοινοποιηθεί 
στην τότε Νομαρχία Αχαΐας, 
τον Δήμο και την εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου.

Το περιεχόμενο της έκθε-
σης αυτοψίας είχαν δημο-
σιοποιήσει οι σύλλογοι με 
ανακοίνωσή τους και αναφέ-

ρονταν στις ακόλουθες παρα-
βάσεις με τα επιμέρους χρη-
ματικά πρόστιμα: 

1. Μη τήρηση όρων λει-
τουργίας - Διάθεση λυματο-
λάσπης στον ΧΥΤΑ χωρίς 
παρακολούθηση της υγρα-
σίας της (εισηγούμενο πρό-
στιμο 14.400 ευρώ)

2. Απουσία περίφραξης 
σε τμήματα της περιμέτρου 
(εισηγούμενο πρόστιμο 18.000 
ευρώ)

3. Ανεπαρκής αντιπυρική 
ζώνη (εισηγούμενο πρόστιμο 
14.409 ευρώ)

4. Μη ενεργειακή αξιοποί-
ηση του παραγόμενου βιοαε-
ρίου (εισηγούμενο πρόστιμο 
27.000 ευρώ)

5. Έλλειψη συστηματι-
κής παρακολούθησης ατμο-
σφαιρικού και ακουστικού 
περιβάλλοντος (εισηγούμε-
νο πρόστιμο 14.400 ευρώ). 
Στην έκθεση των επιθεω-
ρητών, όπως μεταφέρει η 
εφημερίδα Πελοπόννησος 
σημειωνόταν μεταξύ άλλων, 
ως προς την δεύτερη παρά-
βαση ότι δεν ήταν εξασφα-
λισμένη «η αποτελεσματική 

περίφραξη του χώρου, ούτε 
προσκομίστηκε εγκεκριμέ-
νη μελέτη περίφραξης που 
να αντιμετωπίζει την αδυ-
ναμία περίφραξης σε τμήμα 
της περιμέτρου».

Βαρύτερη ήταν η παρά-
βαση για την μη καύση του 
βιοαερίου. Σύμφωνα με την 
έκθεση αυτοψίας, με δεδομένο 
ότι ο όρος της καύσης «τίθε-
ται για την προστασία του 
περιβάλλοντος, η μη τήρησή 
του συνεπάγεται επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος (ρύπανση 
αέρα - μη επεξεργασία αλλά 

καύση των δύσοσμων αερί-
ων του βιοαερίου)».

Στα χρόνια που μεσολά-
βησαν ο Δήμος προσπάθη-
σε να ανατρέψει την από-
φαση της Περιφέρειας, με 
προσφυγή που είχε καταθέ-
σει στα διοικητικά δικαστή-
ρια, η οποία όμως δεν τελε-
σφόρησε, ενώ η σημερινή 
δημοτική αρχή υποστηρί-
ζει ότι οι συνθήκες διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων 
στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας 
δεν έχουν καμμία σχέση με 
το παρελθόν.

Υπό αξιολόγηση  
οι τεχνικές προσφορές  
για την Ψυτάλλεια 

Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προ-
σφορών βρίσκεται ο διαγωνισμός που αφορά τη λει-
τουργία και τη συντήρηση του Kέντρου Eπεξεργασί-
ας Λυμάτων Ψυτάλλειας για την επόμενη πενταετία, 
που έχει προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα, οι εταιρείες που διεκδικούν το συμ-
βόλαιο, απέναντι στην Άκτωρ που δραστηριοποιείται 
στην Ψυτάλλεια εδώ και μια δεκαετία, είναι οι Mυτι-
ληναίος, TEPNA, Intrakat.

Οι Δημότες πληρώνουν. Ο Δήμαρχος τι κάνει;
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Η άνοδος της στάθ-
μης των θαλάσσι-
ων υδάτων ανα-

μένεται να επηρεάσει, έως 
το 2050, τριπλάσιο αριθμό 
ανθρώπων από αυτόν που 
εκτιμούσαν μέχρι σήμερα 
οι επιστήμονες. Σε αυτό 
το συμπέρασμα καταλήγει 
νέα μελέτη, η οποία δημο-
σιεύθηκε στην επιθεώρηση 
Nature Communications 
προειδοποιόντας ότι η νέα 
πραγματικότητα θα αποτε-
λέσει μείζονα απειλή για 
όλους και θα σβήσει από 
τον χάρτη κάποιες από τις 
μεγάλες παράκτιες μητρο-
πόλεις της υφηλίου.

Οι συντάκτες της έκθεσης, 
ανέπτυξαν έναν πολύ ακριβέ-
στερο τρόπο υπολογισμού του 
πραγματικού υψομέτρου της 
στεριάς, βασισμένο στην επε-
ξεργασία δορυφορικών φωτο-
γραφιών με τη βοήθεια τεχνη-
τής νοημοσύνης. Η μελέτη των 
δορυφορικών απεικονίσεων 
είναι ο συμβατικός τρόπος 
εκτίμησης των συνεπειών της 
ανόδου της θαλάσσιας στάθ-
μης σε μεγάλες εκτάσεις. Με 
τη νέα μέθοδο, οι επιστήμο-
νες διαπίστωσαν ότι οι προ-
ηγούμενοι υπολογισμοί ήταν 
υπερβολικά αισιόδοξοι. Σύμ-
φωνα με την τελευταία έρευ-
να, 150 εκατομμύρια άνθρω-
ποι σήμερα ζουν σε εκτάσεις 
οι οποίες θα βρίσκονται κάτω 
από τη γραμμή της πλημμυρί-
δας στα μέσα του αιώνα.

Τίποτα δεν μπορεί να απο-
κλείσει, παραδείγματος χάρη, 
ότι το νότιο Βιετνάμ δεν θα εξα-
φανιστεί ολοκληρωτικά κάτω 
από τα νερά της Νότιας Σινι-
κής Θάλασσας. Είκοσι εκατομ-
μύρια κάτοικοι της ασιατικής 
χώρας, περίπου το ένα τέταρτο 
του συνολικού πληθυσμού, θα 
ζουν σε διαρκώς πλημμυρισμέ-
νες γαίες. Μεγάλο μέρος της 
Χο Τσι Μινχ (παλιά Σαϊγκόν), 
του οικονομικού κέντρου του 
Βιετνάμ, θα εξαφανιστεί, σύμ-
φωνα με τη μελέτη του ινστι-
τούτου Climate Central, μιας 
ομάδας επιστημόνων στο Νιου 
Τζέρσεϊ. Στην έρευνα δεν συνυ-
πολογίστηκαν προβλέψεις για 

τη μελλοντική πληθυσμιακή 
αύξηση ή την απώλεια γαι-
ών εξαιτίας της διάβρωσης 
των ακτών.

Οι συμβατικές μελέτες σχε-
τικά με το υψόμετρο, που γίνο-
νται με τη χρήση δορυφορικών 
εικόνων, δεν μπορούν να δια-
κρίνουν με ακρίβεια το επίπεδο 
του εδάφους από τις κορυφές 
των δένδρων ή των κτιρίων, 
επισημαίνει ο Σκοτ Καλπ, ερευ-
νητής του Climate Central και 
ένας από τους συντάκτες της 

έκθεσης. Γι’ αυτό, μαζί με τον 
Μπέντζαμιν Στράους, επικε-
φαλής του Climate Central, 
χρησιμοποίησαν τεχνητή νοη-
μοσύνη για να καθορίσουν το 
ποσοστό σφάλματος των προ-
ηγούμενων υπολογισμών και 
να το διορθώσουν.

Στην Ταϊλάνδη, περισσότε-
ροι από το 10% των πολιτών 
ζουν σε γαίες που κατά πάσα 
πιθανότητα θα έχουν καλυφθεί 
από τα νερά του Κόλπου της 
Ταϊλάνδης, το 2050. Με την 

προηγούμενη τεχνική είχε 
υπολογιστεί ότι μόλις το 1% 
των κατοίκων θα είχε αυτή τη 
μοίρα. Ακόμη και η πολιτική 
και οικονομική πρωτεύουσα 
του βασιλείου, η Μπανγκόκ, 
απειλείται. 

Καθώς η κλιματική κρίση 
προκαλεί αύξηση των πλημ-
μυρών σε όλο τον κόσμο, οι 
φτωχοί αγρότες εκτιμάται ότι 
θα αναγκαστούν να εγκαταλεί-
ψουν τις γαίες τους και να ανα-
ζητήσουν εργασία στις πόλεις. 

Στη Σαγκάη, τα νερά της Ανα-
τολικής Σινικής Θάλασσας, 
στον δυτικό Ειρηνικό Ωκε-
ανό, εμφανίζονται να απει-
λούν τον πυρήνα της πόλης 
καθώς και πολλά γειτονικά 
αστικά κέντρα. 

Τα νέα επιστημονικά δεδο-
μένα υποδεικνύουν ότι ήδη 
110 εκατομμύρια άνθρωποι 
ζουν σε περιοχές που βρίσκο-
νται κάτω από το επίπεδο της 
πλημμυρίδας, κάτι που ο Μπ. 
Στράους αποδίδει στην ύπαρ-
ξη υδατοφραγμάτων και άλλων 
αναχωμάτων. 

Επίσης, οι νέες εκτιμήσεις 
υποδεικνύουν ότι το Μουμπάι 
(η παλιά Βομβάη), το οικονο-
μικό κέντρο της Ινδίας και μία 
από τις μεγαλύτερες πόλεις 
του κόσμου, κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί ολοκληρωτικά 
κάτω από τα νερά της Αρα-
βικής Θάλασσας. Οικοδομη-
μένο σε μια σειρά νησιών, το 
ιστορικό κέντρο της πόλης 
αντιμετωπίζει σημαντικό κίν-
δυνο. Επιπλέον, δεν απο-
κλείεται να χαθεί κάτω από 
τα νερά της Μεσογείου και η 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου., 
ενώ η Βασόρα, η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ, 
θα μετατραπεί σε Ατλαντίδα 
μέχρι το 2050.

Ανεβαίνουν τα… νερά  
επειδή το μυαλό μας λιγοστεύει
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Όταν το ΠΑΚΟΕ δέκα 
χρόνια τώρα δια-
μαρτύρεται για την 

υφιστάμενη κατάσταση 
και την επικινδυνότητα 
της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης στο «κλεινόν άστυ» 
ολόκληρη η εξουσία δεν 
έδινε σημασία. Τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια με τους 
εξουσιαστές του ΣΥΡΙΖΑ 
στο κεφάλι μας, το ΠΑΚΟΕ 
έκανε πρόταση στο ΥΠΕΝ 
και συγκεκριμένα στον Σ. 
Φάμελο, ούτως ώστε να 
εφαρμοστεί ένα πιλοτι-
κό πρόγραμμα μετατρο-
πής των πετρελαιοκινητή-
ρων στα ταξί σε κινητήρες 
φυσικού αερίου.

Αυτή η ενέργεια θα είχε 
διπλά αποτελέσματα, αφε-
νός στη δημόσια υγεία 
όπου 100-150 συνάνθρω-
ποί μας δεν θα πέθαιναν 
εξαιτίας της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης από τα 
επικίνδυνα αιωρούμενα 
σωματίδια (ΡΜ10 , ΡΜ2,5) 
και αφετέρου η οικονομία 
στους ιδιοκτήτες ταξί θα 
ήταν ένα προς τρία, δηλα-
δή το κόστος του χιλιομέ-
τρου με το πετρέλαιο φτά-
νει 10-12 λεπτά του ευρώ 
ενώ το κόστος του χιλιο-
μέτρου με φυσικό αέριο 
δεν ξεπερνά τα 3 λεπτά 
του ευρώ.

Αυτή είναι μία από τις 
είκοσι προτάσεις που είχα-
με καταθέσει για την ατμο-
σφαιρική ρύπανση στις 
κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
Όλα αυτά που αναφέρονται 
παρακάτω στην επερώ-
τηση των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη κατα-
τεθειμένα στο ΥΠΕΝ.

Συνεπώς, η επερώτη-
ση αυτή πέφτει στο κενό 
γιατί πιστεύουμε ότι η νέα 
κυβέρνηση θα προχωρήσει 
σε ορισμένες από τις προ-
τάσεις του ΠΑΚΟΕ.

Όσον αφορά τα στοι-
χεία που αναφέρονται στο 
άρθρο «Κοινωνία – Ρύπαν-
ση: 0-2»  διαπιστώνεται με 
στοιχεία ότι η κατάσταση 
σε πολλά σημεία της χώρας 
είναι τραγική.

Σε συνέχεια της ετήσιας 
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής με τίτλο «Επισκόπηση 
της εφαρμογής της περιβαλ-
λοντικής πολιτικής της ΕΕ» 
για το 2018 που εκδόθηκε 
στα τέλη Ιουλίου και έφθασε 

στην Ειδική μόνιμη επιτρο-
πή προστασίας περιβάλλο-
ντος της Βουλής στις αρχές 
Οκτωβρίου 2019, 32 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν 
επερώτηση στις 4 Νοεμβρί-
ου στους υπουργούς Περιβάλ-
λοντος-Ενέργειας και Υγείας. 
Αντικείμενό της, τα μέτρα 
που προτίθενται να προωθή-
σουν οι τελευταίοι στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων τους 
για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων 
του αστικού συμπλέγματος 
Αθηνών και των περιφερει-
ών, και η ενημέρωση σχε-
τικά με το χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης και έκδοσης βρα-
χυπρόθεσμου και μακροπρό-
θεσμου σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων και την προστασία της 
ποιότητας του ατμοσφαιρι-
κού αέρα. 

Στην έκθεση παρατίθενται 
στοιχεία σχετικά με την ποι-
ότητα του αέρα στην Ελλά-
δα που προκαλούν ανησυ-
χία. Συγκεκριμένα, «Για το 
2015, ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Περιβάλλοντος εκτίμη-
σε ότι περίπου 12.000 πρό-
ωροι θάνατοι μπορούσαν να 
αποδοθούν στις συγκεντρώ-
σεις λεπτών αιωρούμενων 
σωματιδίων, περισσότεροι 
από 6.100 στις συγκεντρώ-
σεις όζοντος και 2.300 πρόω-
ροι θάνατοι στις συγκεντρώ-
σεις διοξειδίου του αζώτου.»

Οι βουλευτές  του ΣΥΡΙ-

ΖΑ προτείνουν πολύπλευρη 
αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης μέσα από αποτε-
λεσματική διάγνωση και επί-
λυση τοπικών και περιφε-
ρειακών προβλημάτων, που 
θα μπορούσε να περιλαμβά-
νει: αναθεώρηση του καθε-
στώτος πράσινου δακτυλίου 
και απαγόρευση της ελεύθε-
ρης πετρελαιοκίνησης στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, απο-
τροπή της χρήσης ανεξέλε-
γκτης βιομάζας σαν οικιακό 
καύσιμο, ανάπτυξη δικτύων 
μέσων μαζικής μεταφοράς - 
ιδιαίτερα σταθερής τροχιάς, 
δημιουργία και προστασία 
αλσών και περιαστικού πρά-
σινου, αποτροπή λαθροϋλοτό-

μησης, πύκνωση του δικτύου 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης κλπ.
Ακολουθεί αναλυτικά η 
ερώτηση: 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας
- Τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ :  «Ατμοσφαιρική 
ρύπανση και συνέπειες της 
– αναβάθμιση επιπέδων ποι-
ότητας ζωής»
 Στις αρχές Οκτωβρίου 2019 
έφθασε στην Ειδική μόνιμη 
επιτροπή προστασίας περιβάλ-
λοντος του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου η ετήσια έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
τον τίτλο[i] «Επισκόπηση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντι-

Αργά… το θυμήθηκαν
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κής πολιτικής της ΕΕ 2019. 
Έκθεση χώρας ΕΛΛΑΔΑ».

Στην έκθεση αυτή περιγρά-
φονται οι ενέργειες της χώρας 
όσον αφορά τον περιβαλλο-
ντικό τομέα. Περιγράφονται 
οι νομοθετικές πρωτοβουλίες 
που εισήχθησαν, οι δράσεις 
που αναλήφθηκαν, οι εκτιμώ-
μενες επιπτώσεις όλων των 
μέτρων και δράσεων, αλλά 
πέραν των κρίσεων δίδονται 
κατευθυντήριες γραμμές για 
την αντιμετώπιση σοβαρών 
θεμάτων. Στην έκθεση αυτή, 
που αφορά την κατάσταση της 
Ελλάδας για το 2018 και εκδό-
θηκε την 31.07.2019, αναφέ-
ρονται επί λέξει τα εξής: «Η 
ΕΕ έχει εκπονήσει ολοκληρω-
μένη δέσμη νομοθετημάτων 
για την ποιότητα του αέρα, 
η οποία καθιερώνει πρότυ-
πα και στόχους με γνώμονα 
την υγεία για μια σειρά αέρι-
ων ρύπων.»

Είναι γνωστές οι απόψεις 
διεθνών οργανισμών πάνω 
στο θέμα. Ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (WHO) στις 
εκθέσεις του αναδεικνύει το 
θέμα των σοβαρών επιπτώσε-
ων στην δημόσια υγεία της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο 3,7 
εκατομμύρια θάνατοι απο-
δίδονται στην ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση. Γεωγραφικά, οι 
περιοχές του Δυτικού Ειρηνι-
κού και της Νοτιανατολικής 
Ασίας επιβαρύνονται κυρίως. 
Στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου εξίσου βαρύ 
είναι το τίμημα, αφού αποδί-
δονται περίπου 236.000 περι-
πτώσεις[ii].

Παρόμοια στοιχεία ανα-
φέρει και η ΕΕΑ –Ευρωπαϊ-
κή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
– για τον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Στην Ευρώπη υπολογίζονται 
περίπου 422.000 πρόωροι 
θάνατοι λόγω της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης, εκ των οποί-
ων 391.000 στην Ευρώπη των 
28[iii]. Αν στις στατιστικές 
αυτές προστεθεί και η ρύπαν-
ση του αέρα  στους εσωτερι-
κούς χώρους, τότε οι αριθμοί 
αυτοί εκτοξεύονται.

Η ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση έχει σοβαρές επιπτώσεις, 
εκτός της δημόσιας υγείας, 
σε πάρα πολλούς τομείς των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Η οικονομική δραστηριότη-
τα επιβαρύνεται με αξιόλο-
γο οικονομικό κόστος, λόγω 
απώλειας εργατοωρών, αυξη-

μένα έξοδα υγείας και κοινω-
νικών παροχών και μείωση 
της απόδοσης της γεωργικής 
ή δασικής σοδειάς. Ο ΟΟΣΑ 
το 2005 υπολόγισε ότι το 2060 
τα κόστη αυτά θα αυξηθούν 
φθάνοντας το 2% του Ευρω-
παϊκού ΑΕΠ, οδηγώντας σε 
επιπλέον οικονομική επιβρά-
δυνση.

Εκτός των παραπάνω, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 
συνδεδεμένο φαινόμενο με 
την κλιματική αλλαγή. Για 
παράδειγμα το τροποσφαιρι-
κό όζον και η αιθάλη, συμβάλ-
λουν στην κλιματική αλλαγή, 
ενισχύοντας απ’ ευθείας την 
παγκόσμια υπερθέρμανση. 
Από την άλλη, κλιματικοί και 
μετεωρολογικοί παράγοντες 
δρουν με αλληλένδετο τρό-
πο προκαλώντας αλλαγές σε 
διάφορα φαινόμενα που τελι-
κά, μεγενθύνουν τις αρνητι-
κές επιπτώσεις ρύπων, τοξι-
κών μετάλλων κλπ.

H ταξική παράμετρος του 
φαινομένου είναι εμφανής, 
αφού ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι 
το 82% των θανάτων επισυμ-
βαίνει σε χώρες «χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος-LMI», 
ενώ πολύ μικρότερα ποσοστά 
εμφανίζονται σε περιοχές και 
χώρες με «υψηλό εισόδημα». 
Χαρακτηριστική είναι και η 
εργασία επιστημόνων, μεταξύ 
των οποίων και ο ακαδημαϊ-
κός κος Χ. Ζερεφός, οι οποί-
οι ανίχνευσαν την οικονομι-
κή κρίση της Ελλάδας από το 

διάστημα, ακριβώς βασισμέ-
νοι στην διαφοροποίηση των 
αερίων ρύπων[iv].

Επιστημονικά συνέδρια, 
ακόμα και οι ετήσιες εκθέσεις 
για την ποιότητα της ατμό-
σφαιρας που εκδίδονται ήδη 
από το 2001 από το αρμόδιο 
υπουργείο (σήμερα Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 
αναφέρουν τις επιπτώσεις της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδι-
αίτερα στην δημόσια υγεία.

Οι αέριοι ρύποι που προ-
καλούν την ατμοσφαιρική 
ρύπανση προέρχονται από 
διάφορες πηγές. 

Οι κύριοι τομείς που ευθύ-
νονται για τις εκπομπές αερί-
ων ρύπων είναι οι μεταφο-
ρές (χερσαίες, θαλάσσιες και 
αεροπορικές), παραγωγή ενέρ-
γειας, βιομηχανικές δραστη-
ριότητες, είτε παραγωγικές 
διαδικασίες, είτε από κατα-
νάλωση ενεργειακών πόρων, 
γεωργικές δραστηριότητες 
και πρακτικές, διαχείρηση 
απορριμμάτων, κ.α.π. Η μεγά-
λη βελτίωση στην ποιότη-
τα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
διαπιστώνεται τόσο από τις 
διεθνείς εκθέσεις (ΠΟΥ, ΕΕΑ 
κλπ) όσον και από τις ετήσι-
ες εκθέσεις για την ποιότητα 
της ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ. 
Βελτίωση που αποδίδεται ιδι-
αίτερα στην αλλαγή των καυ-
σίμων των οχημάτων.

Παρόλα αυτά, το πρόβλημα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 

Η προαναφερθείσα έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
διαπιστώνει ότι, «Την ίδια 
στιγμή, η ποιότητα του αέρα 
στην Ελλάδα εξακολουθεί να 
προκαλεί ανησυχίες. Για το 
2015, ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Περιβάλλοντος εκτίμησε 
ότι περίπου 12 000 πρόωροι 
θάνατοι μπορούσαν να απο-
δοθούν στις συγκεντρώσεις 
λεπτών αιωρούμενων σωματι-
δίων, περισσότεροι από 6 100 
στις συγκεντρώσεις όζοντος 
και 2 300 πρόωροι θάνατοι 
στις συγκεντρώσεις διοξειδί-
ου του αζώτου.»

Η αντιμετώπιση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης απαιτεί 
μια πολύπλευρη αντιμετώπι-
ση. Διάφοροι τρόποι, πολιτι-
κές και δράσεις έχουν προτα-
θεί για την αποτελεσματική 
διάγνωση και αντιμετώπιση 
τοπικών και περιφερειακών 
προβλημάτων. Μέσα στο πλαί-
σιο αυτό, μεταξύ των άλλων, 
αναφέρονται: αναθεώρηση 
του καθεστώτος πράσινου 
δακτυλίου και απαγόρευση 
της ελεύθερης πετρελαιοκί-
νησης στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, αποτροπή της χρή-
σης ανεξέλεγκτης βιομάζας 
σαν οικιακό καύσιμο, ανά-
πτυξη δικτύων μέσων μαζι-
κής μεταφοράς, ιδιαίτερα στα-
θερής τροχιάς, ανάπτυξη και 
προστασία αλσών και περια-
στικού πράσινου, αποτροπή 
λαθροϋλοτόμησης, πύκνω-
ση του δικτύου ελέγχου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης κλπ.
Δεδομένου ότι,
• οι ανησυχίες της ΕΕ είναι 

πολύ σοβαρές και
• η προστασία της δημό-

σιας υγείας είναι πολύ σημα-
ντική,

Ερωτώνται οι  κ .κ. 
υπουργοί:

1. Τι μέτρα προτίθενται 
να προωθήσουν για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων του αστικού 
συμπλέγματος Αθηνών;

2. Τι μέτρα άμεσης από-
δοσης προτίθενται να ανα-
λάβουν για την αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων σε όλες τις περιφέ-
ρειες της χώρας;

3. Πότε αναμένεται η 
εκπόνηση και η έκδοση βρα-
χυπρόθεσμου και μακροπρό-
θεσμου σχεδιασμού για την 
αντιμετώπιση των προβλημά-
των και την προστασία της 
ποιότητας του ατμοσφαιρι-
κού αέρα;

Σημειώσεις: 
i Επισκόπηση της εφαρ-

μογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ 2019. Έκθε-
ση χώρας ΕΛΛΑΔΑ

ii Burden of disease from 
Household Air Pollution for 
2012

iii Air quality in Europe 
— 2018 report

i v  Economic  c r i s i s 
detected from space: Air 
quality observations over 
Athens/Greece -2013»
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Στο επίκεντρο εκδή-
λωσης της Πρω-
τοβουλίας για την 

Εναλλακτική Θεσσαλονί-
κη βρέθηκαν οι επικείμε-
νες αποφάσεις για τη δια-
χείριση στερεών αποβλή-
των στην Κεντρική Μακε-
δονία, οι επιπτώσεις της 
καύσης απορριμμάτων από 
την ΑΓΕΤ στον Βόλο και 
κυρίως οι αντιδράσεις της 
κοινωνίας των πολιτών 
που ευτυχώς δεν έχουν 
εκλείψει. 

Καταγράφεται στον τύπο η 
περίπτωση του Βόλου, όπου 
οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί 
κατά της καύσης απορριμ-
μάτων στην ΑΓΕΤ, την ώρα 
που επιστημονική έρευνα 
δείχνει πρόωρους θανάτους 
από εγκεφαλικά κατά 400% 
και καρκίνους του ήπατος 
300% πάνω σε σχέση με τον 
ελληνικό μέσο όρο.

Όπως μεταφέρεται, τις 
εργασίες της απασχόλησαν 
οι κρίσιμες προσεχείς αποφά-
σεις για έργα Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) που 
έχουν δρομολογηθεί από και-
ρό με την ψήφιση του Περι-
φερειακού Σχεδίου Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας ενώ 
λίγα χιλιόμετρα στα δυτικά, 
δεκάδες κάτοικοι του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου διαδήλω-
ναν κατά της δυσοσμίας που 
προέρχεται από τις εγκατα-

στάσεις των ΕΛΠΕ.
Ακόμα, σημειώνεται ότι 

διαπιστώθηκε συμβατότητα 
του ΠΕΣΔΑ ΚΜ με το Εθνι-
κό Σχέδιο Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (ΕΣΔΑ), την Οδη-
γία 98/2008 και την Οδηγία 
852/2018 που θέτει αυξημέ-
νους στόχους ανακύκλωσης. 
Το νέο ΕΣΔΑ (2015) θεωρείται 
ότι ενσωμάτωσε την αντίλη-
ψη και τις θέσεις των κινημά-

των, καθορίζοντας τις κατευ-
θύνσεις στις οποίες πρέπει να 
διαμορφωθούν και τα καινού-
ρια ΠΕΣΔΑ: δηλαδή, ανάκτη-
ση 50% με προδιαλογή στην 
πηγή μέσα από την καθιέ-
ρωση των Τοπικών Σχεδίων 
Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΤΟΣΔΑ) που εκπόνησαν οι 
δήμοι και ενσωματώθηκε στο 
ΠΕΣΔΑ. Ακόμη, το συνεχώς 
μειούμενο υπόλοιπο σύμμει-

κτων απορριμμάτων να οδη-
γείται σε αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις μηχανικής επε-
ξεργασίας όπου θα ανακτά-
ται το 24% και το υπόλοιπο 
26% θα διατίθεται σε ΧΥΤΥ.

Ωστόσο, εκφράστηκαν και 
επιφυλάξεις αναφορικά με 
τα Τοπικά Σχέδια που έχουν 
συμπεριληφθεί στον Περιφε-
ρειακό Σχεδιασμό.

Εκτός από τη Μονάδα Επε-

ξεργασίας Απορριμμάτων Σερ-
ρών, που θα εξυπηρετεί Σέρ-
ρες και Κιλκίς, προβλέπονται 
επίσης ΜΕΑ στον Αγ. Αντώνιο 
Θεσσαλονίκης για τη Χαλκι-
δική και τους Δήμους Καλα-
μαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσα-
λονίκης (40%), δυναμικότη-
τας 129.300 τόνων ανά έτος 
και ΜΕΑ στη Σίνδο δυνα-
μικότητας 261.600 τόνων 
ανά έτος. Ακόμη προβλέπο-
νται 12 μονάδες επεξεργασί-
ας προδιαλεγμένων οργανι-
κών (ΜΕΒΑ).

Ο συνολικός αριθμός δρο-
μολογίων από τους Σταθμούς 
Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των προς τις Μονάδες Επε-
ξεργασίας υπολογίζεται ότι 
θα είναι 19.069 και οι συνο-
λικές χιλιομετρικές αποστά-
σεις 636.186 χλμ. για το βασι-
κό σενάριο και 723.228 χλμ. 
για το εναλλακτικό.

Οι περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις από αυτή τη μεταφο-
ρά των σύμμεικτων πιστεύε-
ται ότι αποκρύβονται και δεν 
αποτιμώνται από τη ΣΜΠΕ 
και όσους γνωμοδότησαν. 
Παραβλέπεται, επίσης, ότι 
καταστρατηγείται η αρχή της 
εγγύτητας, δηλ. ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση της διαχείρι-
σης των αποβλήτων στο κοντι-
νότερο στον πολίτη επίπεδο, 
προκειμένου να εξασφαλίζε-
ται η συμμετοχή και ο έλεγ-
χος της τοπικής κοινωνίας.

Αποδεδειγμένα τα δάση του Αμαζονίου ήταν 
και είναι οι εξισορροπιστές στα λειτουργούντα 
οικοσυστήματα στον πλανήτη. Επειδή, όμως, η 
απληστία και η αισχροκέρδεια πολλών συναν-
θρώπων μας αγγίζει τα όρια του παραλόγου οι 
συμπεριφορές των επίδοξων παράνομων υλο-
τόμων αγγίζουν τα όρια της εγκληματικότητας.

Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημ-
μένα τονίσει την σημασία των τροπικών δασών 
στη λειτουργία των ανθρωπογενών οικοσυστη-
μάτων, εντούτοις η ξυλεία που χρησιμοποιείται 
σε διάφορες υπερπολυτελείς κατασκευές υπερέ-
χει της ανθρώπινης ζωής.

Το όνομά του Πάουλο Παουλίνο Γκουαζαζάρα 
και ήταν πιο γνωστός ως μέλος των «φρουρών 
του δάσους του Αμαζονίου», με το προσωνύμιο 
«Λύκος». Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου έπεσε 
νεκρός σε ηλικία είκοσι ετών από πυρά παράνο-
μων υλοτόμων, την ώρα που κυνηγούσε. Αφήνει 
πίσω του ένα γιο.

Η ομάδα του εγκλωβίστηκε σε ενέδρα και δέχθη-

κε πυρά. Ο Πάουλο πυροβολήθηκε στο κεφάλι, 
ενώ ένα άλλο μέλος της ομάδας τραυματίστηκε.

Ποιοι είναι οι «Φρουροί του Δάσους»
Η φυλή Γκουαζαζάρα της Βραζιλίας, που 

μετρά περίπου 20.000 μέλη, έχει συστήσει ομά-
δες περιφρούρησης του Αμαζονίου, που ονομά-
ζονται «Φρουροί του Δάσους». Πραγματοποιούν 
περιπολίες για να εντοπίζουν και να εκδιώκουν 
τους παράνομους υλοτόμους και ανθρακωρύχους 
που λυμαίνονται τον μεγαλύτερο πνεύμονα οξυ-
γόνου της γης.

Σε ανάλογες περιπολίες προβαίνουν και μέλη 
της φυλής Τικούνα, στο Περού.

Στην επίμαχη περιοχή που φυλάσσουν οι 
Γκουαζαζάρα, ζει σε απομόνωση και η φυλή Άβα 
Γκουάζα, μία από τις περισσότερο απειλούμενες 
φυλές του κόσμου.

Οι αυτόχθονες της Βραζιλίας καταγγέλλουν ότι 
από τη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία της Βρα-
ζιλίας ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, οι εισβο-

λείς είναι ανεξέλεγκτοι.
«Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε στον φόβο» 

είχε δηλώσει ο Πάουλο στο Reuters, περίπου δύο 
μήνες νωρίτερα, παραδεχόμενος ότι η περιφρού-
ρηση του δάσους είχε γίνει πιο επικίνδυνη.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας 
από την πλευρά της υποστήριξε  ότι θα στείλει 
στην περιοχή ειδική ομάδα για να διερευνήσει 
τις συνθήκες θανάτου του Πάουλο.

Τον… σκότωσαν επειδή ήταν… οικολόγος

Κοινωνία – Ρύπανση: 0-2
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Το ΠΑΚΟΕ επανει-
λημμένα έχει δια-
μαρτυρηθεί για την 

χρονίζουσα –από το 1975- 
καταστροφική λεηλασία 
των δασών του Αμαζονί-
ου και τη σημερινή δικαι-
ωματική πυρπόληση από 
τις …αφανείς πολυεθνικές 
που στόχο τους έχουν να 
περάσουν νέες τεχνολο-
γίες αντιμετώπισης της 
«δήθεν» κλιματικής αλλα-
γής με «δήθεν» πράσινο 
πρόσημο.

Έτσι, λοιπόν, τι είναι γι’ 
αυτούς καθημερινά να προ-
στίθενται στους ουρανούς 
χιλιάδες τόνοι διοξειδίου του 
άνθρακα;

Πρόκειται για ένα παγό-
βουνο σαν την Κρήτη, που 
γίνεται νερό σε έξι (6) μήνες. 
Άραγε τις επόμενες γενιές 
τις σκέφτονται όλοι αυτοί οι 
εξουσιαστές μας;

Οι πυρκαγιές στην Αμα-
ζονία δεν είναι τυχαίο ούτε 
εποχιακό φαινόμενο όπως σε 
άλλες περιοχές του κόσμου. 
Δεν οφείλονται στις κλιματι-
κές συνθήκες  και δεν είναι 
το ίδιο φαινόμενο που συμ-
βαίνει στα δάση των κωνοφό-
ρων στις εύκρατες περιοχές, 
παρότι σίγουρα επιταχύνο-
νται σε περιόδους ξηρασίας 
και ζέστης.

Αποψίλωση
Πρόκειται για μια από τις 

πολλές «καθιερωμένες» μεθό-
δους αποψίλωσης για τη δημι-
ουργία νέων καλλιεργήσι-
μων εκτάσεων αλλά και για 
την εκκαθάριση των υπαρ-
χουσών. Η φωτιά καταστρέ-
φει παρθένες εκτάσεις όπως 
ακριβώς τα αλυσοπρίονα του 
ξυλεμπορίου, οι εξορύξεις και 
η βιομηχανική γεωργία και 
κτηνοτροφία.

Πέρα από την περιβαλλο-
ντική καταστροφή, η πιο άμε-
ση συνέπεια είναι η καταδίκη 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων, αυτόχθονων φυλών του 
τροπικού δάσους, των ψαρά-
δων και όλων των παρόχθι-
ων πληθυσμών που ζουν σε 
αυτές τις περιοχές από τη μη 
βιομηχανική και μη εντατι-
κή εκμετάλλευση του φυσι-
κού πλούτου σε αρμονία και 

σε εξαρτημένη σχέση με το 
φυσικό περιβάλλον τους.

Η ευθύνη για την ξαφνι-
κή επέκταση των πυρκαγιών 
στα τροπικά δάση βαραίνει 
την κυβέρνηση του νεοφα-
σίστα προέδρου Μπολσονά-
ρο που επιχειρεί να χρεώσει 
την καταστροφή της Αμαζο-
νίας στους υπερασπιστές της, 
δηλαδή σε μια διεθνή συνω-
μοσία οικολογικών και περι-
βαλλοντικών οργανώσεων που 
έχουν στόχο να συκοφαντή-

σουν και να πλήξουν τον ίδιο 
και το έθνος του. 

Στο σημείο αυτό πρέπει 
να γίνει αναφορά στο τι έκα-
νε ο Μπολσονάρο και πήραν 
τέτοια έκταση οι πυρκαγιές. 
Έχει ενισχύσει την ασυδο-
σία όλων των επιχειρήσεων 
για την καταπάτηση προστα-
τευμένων περιοχών και την 
καταστροφή δασών. Από την 
ελεύθερη οπλοφορία και οπλο-
χρησία των γαιοκτημόνων 
και των ιδιωτικών στρατών 

τους και την απελευθέρωση 
της χρήσης κάθε λογής φυτο-
φαρμάκου για την αύξηση 
της κερδοφορίας μέχρι και τη 
χρηματική αποζημίωση των 
καταπατητών γης. Ένα ακό-
μα από τα πρώτα μέτρα που 
εφάρμοσε, είναι η κατάργηση 
του Ταμείου Αμαζονίας και 
των ειδικών κονδυλίων  για 
την προστασία του πνεύμο-
να της γης.

Σχετικά με τους αυτόχθο-
νες πληθυσμούς, έχει την άπο-

ψη ότι «οι μειονότητες πρέ-
πει να ενσωματώνονται και 
να υποτάσσονται στις πλειο-
ψηφίες, ειδάλλως να εξαφα-
νιστούν».

Αύξηση πυρκαγιών
Η απότομη και μεγάλη 

αύξηση των πυρκαγιών οφεί-
λεται σε γαιοκτήμονες της 
περιοχής, που ενθαρρυμένοι 
από την εντατική προπαγάν-
δα του Μπολσονάρο κατά των 
πολιτικών περιβαλλοντικής 
προστασίας,  διοργάνωσαν 
μαζικές διαδηλώσεις και «ημέ-
ρα φωτιάς».  Έτσι, όχι μόνο 
ομολογούν αλλά διεκδικούν 
εμπράκτως και το «δικαίω-
μα» τους να πυρπολούν. Η 
ειδική υπηρεσία περιβάλλο-
ντος έπαψε να καταδιώκει 
τους εμπρηστές, διότι δεν 
είχε πλέον καμμία κυβερνη-
τική υποστήριξη, ούτε βοή-
θεια από την αστυνομία ούτε 
από τη δικαιοσύνη. Το Ινστι-
τούτο Διαστημικών Ερευνών 
της Βραζιλίας εξέδωσε ανα-
κοίνωση για την έκταση της 
πυρκαγιάς όπως καταγράφε-
ται από τους δορυφόρους και 
η απάντηση του Μπολσονάρο 
ήταν να … απολύσει τον διευ-
θυντή του Ινστιτούτου και να 
δηλώσει πως τα επιστημονικά 
δεδομένα είναι ψευδή.

Δικαιωματικά… βάζω φωτιές
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντ. Τραμπ επιτέ-
θηκε μέσω twitter 

στον κυβερνήτη της πολι-
τείας Γκάβιν Νιούσομ και 
στον επίσης Καλιφορνέ-
ζο βουλευτή Άνταμ Σιφ, 
επικεφαλής της διαρκούς 
επιτροπής πληροφοριών 
της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, μία από τις επι-
τροπές-κλειδιά που διε-
ξάγουν αυτή την περίοδο 
τις έρευνες για ενδεχόμε-
νη παραπομπή του Αμερι-
κανού προέδρου. 

Ο Ντ. Τραμπ κατηγόρησε 
τον Νιούσομ ότι έχει κάνει 
«απαίσια δουλειά με τη δια-
χείριση των δασών». «Του 
είπα από την πρώτη μέρα 
που βρεθήκαμε ότι θα πρέ-
πει να καθαρίσει το χώμα 
των δασών του, άσχετα από 
το τι ΑΠΑΙΤΟΥΝ από αυτόν 
τα αφεντικά του, οι οικολό-
γοι», ενώ απείλησε με διακο-
πή της χρηματοδότησης της 
πολιτείας από το κεντρικό 
κράτος: «Κάθε χρόνο, καθώς 
μαίνεται η οργή της πυρκα-
γιάς και η Καλιφόρνια καίγε-
ται, γίνεται το ίδιο, και μετά 
στρέφεται στην ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση για δολάρια 
βοήθειας. Όχι πια.»

Για τον Ανταμ Σιφ ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ σημείωσε: 
«Ο διεφθαρμένος Άνταμ καλά 
θα κάνει να καθαρίσει και 
να διαχειριστεί τα δάση της 
Καλιφόρνιας που καίγονται 
διαρκώς». 

«Δεν πιστεύετε στην κλι-
ματική αλλαγή, δεν έχετε καμ-
μία θέση σε αυτή τη συζήτη-
ση», απάντησε στον Ντ. Τραμπ 
μέσω twitter ο κυβερνήτης 

Γκάρι Νιούσομ, με τον οποίο 
συστρατεύτηκαν πολιτικοί 
από το Δημοκρατικό Κόμμα, 
το σώμα πυροσβεστών της 

Καλιφόρνιας, επιστήμονες κ.ά.
Όπως σημειώνεται στην 

efsyn.gr, στην Καλιφόρνια 
μόνο το 3% των δασικών εκτά-

σεων υπάγονται στη δικαιο-
δοσία της πολιτείας, με υπη-
ρεσίες της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης να διαχειρίζο-

νται το 57% των δασών, ενώ 
ένα 40% περίπου ανήκει σε 
ιδιώτες. Επιπλέον, στις τελευ-
ταίες πυρκαγιές, το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εκτάσεων που 
κάηκαν ήταν με χαμηλή βλά-
στηση και όχι δάση.

Η Καλιφόρνια θεωρείται 
ότι ακολουθεί πιο φιλοπερι-
βαλλοντική πολιτική που στο-
χεύει στη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα 
μέτρα που ανακοίνωσε πρό-
σφατα είναι ο σταδιακός περι-
ορισμός στην κυκλοφορία 
των πιο ρυπογόνων μοντέ-
λων αυτοκινήτων. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση Τραμπ μέσω της 
EPA, της Υπηρεσίας Περιβαλ-
λοντικής Προστασίας, υπο-
στήριξε ότι ο μεγάλος αριθ-
μός αστέγων στην πολιτεία 
επιβαρύνει την ποιότητα των 
υδάτων. 

Φτηνή πολιτική για τις … πυρκαγιές
Γύρω στα 400.000 υπολογίζονται τα στρέμματα που έκαψε η φωτιά στην Καλιφόρνια. 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν 
οι αρχές της Αυστραλίας τις πολιτείες Κου-
ίνσλαντ και Νέα Νότια Ουαλία, που γνωρί-
ζουν σύμφωνα με την πυροσβεστική τις χει-
ρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας, 
λόγω των καιρικών συνθηκών, της ξηρασίας 
και των ισχυρών ανέμων.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τις 

ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες και να δια-
σφαλίσουμε ότι όλοι θα είναι όσο το δυνα-
τόν πιο ασφαλείς», δήλωσε η πρωθυπουργός 
της Νέας Νότιας Ουαλίας Γκλάντις Μπερε-
ζικλιάν. Οι αρχές υπογράμμισαν ότι ακόμη 
και τα σπίτια που είναι ανθεκτικά στις πυρ-
καγιές δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπί-
σουν τις συνθήκες, που στοίχισαν τη ζωή σε 

τρεις ανθρώπους και κατέστρεψαν τουλάχι-
στον 150 κατοικίες.

Με πέντε εκατομμύρια κατοίκους, το Σίδ-
νεϋ, πρωτεύουσα της πολιτείας, περιστοιχίζε-
ται από μεγάλες περιοχές με θάμνους, οι οποί-
οι είναι ξεροί καθώς τους τελευταίους μήνες 
δεν είχαν καταγραφεί καθόλου βροχοπτώσεις 
στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

Φωτιές στην Αυστραλία χωρίς πολιτική χροιά 
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Το παράνομο εμπόριο 
άγριων ζώων έχει 
γίνει μια σημαντι-

κή απειλή για την επιβί-
ωση των ωδικών πτηνών 
στις χώρες της Νοτιοανα-
τολικής Ασίας. Τα πουλιά 
είναι μια από τις πιο εμπο-
ρεύσιμες ομάδες με πάνω 
από 3.000 είδη, το ένα τρί-
το όλων των ζώντων ειδών, 
που φαίνεται ότι επηρε-
άζονται από το εμπόριο.

Όπως καταγράφεται στην 
efsyn.gr, στο νησί Ιάβα της 
Ινδονησίας ενδέχεται να ζουν 
περισσότερα ωδικά πτηνά σε 
αιχμαλωσία, παρά στην άγρια 
φύση, αφού περίπου 75 εκα-
τομμύρια πουλιά διατηρού-
νται σε κλουβιά ως κατοικί-
δια, σύμφωνα με έρευνα του 
Μητροπολιτικού Πανεπιστη-
μίου του Μάντσεστερ, ενώ 
εκτιμάται πως πρόκειται για 
κατάσταση που απειλεί να 
εξαλείψει κάποιους πληθυ-
σμούς άγριων πτηνών.

Στη Νοτιοανατολική Ασία, 
χιλιάδες είδη ωδικών πτη-
νών παγιδεύονται παράνο-
μα και αρπάζονται από την 
άγρια φύση, κυρίως για να 
συμμετάσχουν σε διαγωνι-
σμούς κελαηδίσματος ή για 
να διοχετευθούν στην αγορά 
ως διακοσμητικά κατοικίδια.

Η μεγαλύτερη πηγή για 
αυτή τη ζήτηση είναι η Ινδο-
νησία, όπου τα δυσθεώρητα 
επίπεδα ιδιοκτησίας ωδικών 
πτηνών προκαλούν, όπως επι-
σημαίνεται, μια «ασιατική κρί-
ση ωδικών πτηνών», η οποία 
μπορεί τώρα να πλησιάζει σε 
ένα κρίσιμο σημείο, απειλώ-
ντας τον πληθυσμό των άγρι-
ων πτηνών με εξαφάνιση.

Όπως διαπιστώθηκε στην 
έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε στο νησί Ιάβα - το πιο 
πυκνοκατοικημένο νησί της 
Ινδονησίας-, όπου η αιχμαλω-
σία πουλιών είναι ένα δημο-
φιλές χόμπι για το μεγαλύτε-
ρο μέρος του πληθυσμού, η 
αναλογία των νοικοκυριών 
που κατείχαν ωδικά πτηνά 
σε κλουβιά αυξήθηκε κατά 
την τελευταία δεκαετία, με το 
ένα τρίτο των 36 εκατομμυρί-
ων νοικοκυριών του νησιού 
να έχουν στην κατοχή τους 
ωδικά πτηνά.

Το εμπόριο των ωδικών 

πτηνών εκτιμάται ότι αποφέ-
ρει δεκάδες εκατομμύρια δολά-
ρια στην ινδονησιακή οικονο-
μία, όντας περιοχή - βασική 
πηγή τόσο για την προσφορά 
όσο και για τη ζήτηση ωδι-
κών πτηνών, με εκατοντάδες 
αγορές να λειτουργούν σε όλο 
το αρχιπέλαγος, που αφορά 
πάνω από 200 διαφορετικά 
είδη – τα περισσότερα από τα 
οποία προέρχονται από την 
Ινδονησία.

Η αιχμαλωσία των ωδικών 
πτηνών έχει μια μακρά παρά-
δοση σε ορισμένες περιοχές 
της Ινδονησίας και θεωρείται 
σημαντικό μέρος μιας ισορρο-
πημένης ζωής για τους κατοί-
κους της Ιάβας, που είναι η 
πλουσιότερη εθνότητα στην 
Ινδονησία. Οι ερευνητές δια-
πίστωσαν ότι η αιχμαλωσία 
των πουλιών είναι πιο συνη-
θισμένη στις ανατολικές της 
επαρχίες, όπου διαμένει το 
μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού του νησιού.

Τα τελευταία χρόνια, ωστό-
σο, η αιχμαλωσία των πουλιών 
εξελίχθηκε σε ένα χόμπι, που 

συχνά αναφέρεται ως «Kicau-
mania» και που παραπέμπει 
σε διαγωνισμούς τραγουδιού 
για πουλιά, που κρίνονται με 
βάση τη μελωδία, τη διάρκεια 
και την ένταση του κελαηδί-
σματος.

Αυτά τα ιδιότυπα φεστιβάλ 
τραγουδιού, με πρωταγωνιστές 
ωδικά πτηνά, πραγματοποι-
ούνται συνεχώς σε ολόκληρο 
το νησί με μερικούς ανθρώ-
πους πρόθυμους να πληρώ-
σουν χιλιάδες δολάρια για 
να αποκτήσουν βραβευμένα 
ωδικά πτηνά, τα οποία στη 
συνέχεια θα μπορούσαν να 
τους αποφέρουν κέρδη έως 
και 50.000 δολάρια σε προ-
βεβλημένους διαγωνισμούς.

Μέλη της πολιτικής ελίτ 
της Ινδονησίας παρουσιά-
ζονται προσκολλημένα στα 
ωδικά πτηνά, υποστηρίζο-
ντας τη διοργάνωση διαγω-
νισμών τραγουδιού υψηλού 
επιπέδου αποκλειστικά για 
κότσυφες σάμα, γεγονός που 
έχει καταστήσει τα πουλιά 
του είδους από τα πιο δημο-
φιλή και ακριβά, με περισ-

σότερα από τρία εκατομμύ-
ρια από αυτά να βρίσκονται 
αιχμαλωτισμένα στα νοικο-
κυριά και άλλοτε διαδεδομέ-
να είδη στην Ιάβα, σήμερα 
να βρίσκονται σχεδόν απο-
κλειστικά μόνο σε καθεστώς 
αιχμαλωσίας.

Η απομάκρυνση των πτη-
νών από τον ολοένα συρρι-
κνούμενο δασικό βιότοπο της 
Ιάβας σε τόσο μεγάλη κλίμα-
κα μπορεί να είναι εξαιρετικά 
επιζήμια, αφού ενδέχεται να 
προκαλέσει όχι μόνο εξαφά-
νιση ολόκληρων ειδών πτη-
νών, αλλά και να απειλήσει 
τις σημαντικές υπηρεσίες που 
παρέχουν στο οικοσύστημα, 
όπως η επικονίαση.

Παράνομες εισαγωγές
Την ίδια ώρα, κάποια στοι-

χεία υποδηλώνουν ότι μεγά-
λος αριθμός πτηνών εισάγεται 
παράνομα και από γειτονι-
κές χώρες. Τα είδη που δεν 
προέρχονται από την Ινδο-
νησία, όπως τα καναρίνια 
και οι παπαγάλοι Αγαπόρ-
νις, συγκαταλέγονται μετα-

ξύ των πιο συνηθισμένων 
ειδών σε όλη την Ιάβα και 
εκτρέφονται σε αιχμαλωσία, 
συνεπώς η ζήτηση για αυτά 
δεν επηρεάζει τους άγριους 
πληθυσμούς.

Η δημοτικότητα των Αγα-
πόρνις (μικροί παπαγάλοι 
αφρικανικής καταγωγής) έχει 
επταπλασιαστεί στην Ιάβα 
κατά την τελευταία δεκαετία, 
υποδηλώνοντας ότι η ζήτη-
ση προσαρμόζεται στη μει-
ωμένη διαθεσιμότητα των 
άλλων ειδών που ζουν στην 
άγρια φύση.

Ορισμένες ομάδες που 
διοργανώνουν τους διαγωνι-
σμούς τραγουδιού για πουλιά 
χρησιμοποιούν ωδικά πτηνά 
που έχουν εκτραφεί σε αιχμα-
λωσία -μειώνοντας έτσι την 
πίεση στους πληθυσμούς άγρι-
ων πτηνών, όμως αποτελούν 
την εξαίρεση στον κανόνα.

Το παράνομο εμπόριο άγρι-
ων ζώων έχει γίνει μια σημα-
ντική απειλή για την επιβίωση 
των ωδικών πτηνών συνολι-
κότερα στις χώρες νοτιοανα-
τολικής Ασίας.

Πιο πολλά πτηνά στα κλουβιά από ό,τι στη φύση 
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Έξι γονδολιέρηδες της 
Βενετίας πρίμ τις 
πρόσφατες πλημμύ-

ρες άφησαν τα παραδοσια-
κά καπέλα τους και φόρε-
σαν στολές δύτη, καθώς βου-
τούσαν επί έξι ώρες, από 
το απόγευμα έως τα μεσά-
νυχτα στο Μεγάλο Κανάλι, 
κοντά στη διάσημη γέφυρα 
του Ριάλτο για να συλλέ-
ξουν διάφορα αντικείμενα 
συσσωρευμένα στον βυθό.

«Είναι κάτι που κάνουμε 
δωρεάν γι’ αυτή την πόλη η 
οποία μας έχει δώσει τόσα», 
δήλωσε ο Λορέντσο Μπρου-
νέλο, ένας από τους γονδο-
λιέρηδες.

Ο Λορέντσο πήγε με τον 
φίλο του Αλεσάντρο Πουλέζε ο 
οποίος έχει βάρκα-ταξί. Μόλις 
τελείωσε η βάρδιά τους έβαλαν 
τα ρούχα του δύτη και ξεκίνη-
σαν να βουτούν.

«Η κίνηση αυτή στέλνει ένα 
μήνυμα στις τοπικές αρχές», 
επεσήμανε ο Αλεσάντρο. 

Για πρώτη φορά η επιχεί-
ρηση έγινε στη διάρκεια της 

νύχτας. Την πρώτη ώρα είχαν 
ανασυρθεί από το κανάλι ένας 
φούρνος, μία οθόνη υπολογι-
στή και ένα φωτιστικό, σημει-
ώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Στον βυθό των βενετσιάνι-
κων καναλιών βρίσκει κανείς 
ποδήλατα, πλυντήρια, ακόμη 
και τηλεοράσεις. «Είναι ένας 
άλλος κόσμος», που αποτελεί-
ται από πολλά στρώματα αντι-
κειμένων, λίγο ως πολύ παλιών, 
ανάμεσά τους ραδιόφωνα και 
τηλέφωνα από διαφορετικές 
εποχές, μετέφερε ο Λορέντσο.

Στόχος των γονδολιέρηδων: 
«να ευαισθητοποιήσουμε τους 
ανθρώπους λίγο-λίγο ώστε να 
κάνουν κάτι», υπογράμμισε ο 
Λορέντσο, για τον οποίο ήταν 
η τρίτη επιχείρηση.

«Την πρώτη φορά είχαμε 
συγκεντρώσει 500 κιλά (σκου-
πιδιών), την επόμενη 700 κιλά. 
Μιλάμε για τόνους αντικειμέ-
νων, άλλωστε ένα λάστιχο ζυγί-
ζει περίπου 30 κιλά και είναι 
εύκολο να το σηκώσεις από 
τον βυθό», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη επιχείρη-

ση πραγματοποιήθηκε με τη 
στήριξη του Δήμου της Βενε-
τίας και η δήμαρχος Ερμελίντα 
Νταμιάνο βρέθηκε στο σημείο 
για να εκφράσει τη συγκατάθε-
ση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
«σε αυτή την εκπληκτική πρω-
τοβουλία των γονδολιέρηδων, η 
οποία μαρτυρά την αγάπη για 
την όμορφη πόλη μας».

Από τον Φεβρουάριο έως 
τον Ιούνιο άλλες πέντε παρό-
μοιες επιχειρήσεις επέτρεψαν 
την περισυλλογή 2,5 τόνων 
απορριμμάτων, σύμφωνα με τη 
δημαρχία της Βενετίας.

Οι γονδολιέρηδες που ξεκί-
νησαν την πρωτοβουλία, ο 
Στέφανο Βίο και ο Αλεσάντρο 
Ζούφι, επιδιώκουν να οργανώ-
νουν στο Μεγάλο Κανάλι, την 
κεντρική αρτηρία της πόλης που 
οδηγεί ως την πλατεία του Αγί-
ου Μάρκου, μία κατάδυση τον 
μήνα έως τον Απρίλιο. «Εργα-
ζόμαστε εδώ καθημερινά και 
συχνά χρειάζεται να πολεμάμε 
εναντίον των απορριμμάτων 
που επιπλέουν», σημείωσαν 
σε ανακοίνωσή τους.

Βενετία: Γονδολιέρηδες ανέσυραν  
από το Μεγάλο Κανάλι φούρνο  

και οθόνη υπολογιστή
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Σχεδίαζαν… 
χωρίς τον 
ξενοδόχο 

 Το ΠΑΚΟΕ κατά διαστή-
ματα έχει καταγγείλει τέτοιες 
συμπεριφορές και λοβιτού-
ρες και στην 40χρονη πορεία 
του έχει διαπιστώσει ότι σε 
τέτοιες καταστάσεις δυστυ-
χώς εμπλέκονται εκπρόσω-
ποι της… εξουσίας (Σύμβουλοι 
Υπουργών, υπάλληλοι περι-
φερειών και Δήμων κ.α.) με 
αποτέλεσμα ο… φτωχούλης 
του Θεού πολίτης να μην 
βγάζει ουδέποτε άκρη.

Το σχέδιο υπαλλήλων του 
υπουργείου Γεωργίας και ιδιω-
τών να παρουσιάσουν ως «οικι-
σμό» ένα δάσος στη Βεγορίτιδα 
(ενταγμένο στο δίκτυο Natura 
2000),  μπλοκαρίστηκε από τη 
δικαιοσύνη. 

Η υπόθεση άρχισε να διε-
ρευνάται από δικαιούχους  της 
περιοχής που διαπίστωσαν ότι 
δασική έκταση στην Πέλλα με 
θέα τη Βεγορίτιδα και σε απόστα-
ση αναπνοής από το χιονοδρο-
μικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, 
παρουσιαζόταν σε τοπογραφικό 
σχέδιο ως… έτοιμος  οικισμός με 
δρόμους, σπίτια και πλατείες.  
Η περιοχή είναι συνιδιόκτητη 
έκταση που ανήκει κατά 59,36% 
στο δημόσιο και κατά 40,64% 
σε ιδιώτες, με την έννοια όμως 
ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται 
την υλοτομία, τα βοσκοτόπια και 
τις καλλιέργειές της.  Έτσι, με 
υπουργική απόφαση του 2015 
η συγκεκριμένη έκταση «βαφτί-
στηκε» οικισμός. 

Στο εδώλιο του Πενταμε-
λούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 
κάθισαν ως κατηγορούμενοι για 
απάτη σε βάρος του δημοσίου 
τρεις ιδιώτες, μία τοπογράφος 
που συνέταξε τα σχέδια και η 
ειδική σύμβουλος του τότε υφυ-
πουργού Γεωργίας, ενώ  η πρώ-
ην διευθύντρια του υπουργείου 
έχει πεθάνει. 

Κατά την ακροαματική διαδι-
κασία αναδείχτηκε ότι το τοπο-
γραφικό σχέδιο που παρουσία-
σε τη δασική έκταση σαν τμήμα 
του οικισμού και μάλιστα με 
υποδομές, ήταν ψευδές. 

Στην ειδική σύμβουλο του 
υπουργού αποδόθηκε ο σχεδια-
σμός οικοπεδοποίησης, η οποία 
είπε πως είναι συνταξιούχος και 
δεν έχει σχέση με το ζήτημα.

Υπεραλίευση – Μόλυνση,  
το δίδυμο της καταστροφής

Βέβαια για τους πληθυσμούς 
των ιχθυηρών και άλλων 
θαλάσσιων οργανισμών, 

ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι 
ο έλεγχος των μεθόδων αλίευ-
σης και υπεραλίευσης. Αλλά το 
πιο σημαντικό για την ισορροπία 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 
είναι ο έλεγχος και η προστασία 
από τις χερσαίες και θαλάσσι-
ες πηγές ρύπανσης – μόλυνσης. 
Γι’ αυτό το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι 
ιδιαίτερα στις εκβολές χειμάρ-
ρων, ποταμών, αγωγών πρέπει 
να υπάρχει συστηματικός έλεγ-
χος και άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών.

Στις μέρες μας που το 80% των 
θαλάσσιων ειδών στη Μεσόγειο απει-

λούνται από την υπεραλίευση, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, επαγγελ-
ματίες ψαράδες, οι επικεφαλής των 
έντεκα Φορέων Διαχείρισης Θαλασ-
σίων Προστατευόμενων Περιοχών, 
εκπρόσωποι της επιστημονικής κοι-
νότητας, της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, του λιμενικού και περιβαλλοντι-
κών ΜΚΟ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι 
προκειμένου να αναλάβουν δράση. 
Σκοπός τους η σωτηρία των ελληνι-
κών θαλασσών από την υπεραλίευ-
ση και η βιώσιμη ανάπτυξη της αλι-
είας στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της διήμερης συνά-
ντησης βρέθηκαν η ανάγκη αυστη-
ροποίησης των ελέγχων, η εφαρμογή 
της νομοθεσίας, η κατά περίπτωση 
πλήρης απαγόρευση του ψαρέμα-

τος και η προώθηση του αλιευτικού 
τουρισμού. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
αλιευμάτων είναι σε κακή κατάστα-
ση λόγω της υπεραλίευσης, ενώ υπο-
λογίζεται ότι εάν μειωθεί η αλιεία, το 
κέρδος των ψαράδων θα τριπλασια-
στεί στα επόμενα δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, απαι-
τείται η άμεση χωροθέτηση αλιευτι-
κών δραστηριοτήτων (επαγγελματικών 
και ερασιτεχνικών) σε Θαλάσσιες 
Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ), 
η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων αλιείας, η 
επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας 
αλιείας, ο έλεγχος και η αποτελεσμα-
τική φύλαξη των ΘΠΠ  με εντονό-
τερη συνεργασία και ευελιξία και η 
απόλυτη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Συλλαλητήριο ενάντια στην ατμο-
σφαιρική ρύπανση και την έντονη 
δυσοσμία που προκαλείται από τη 
δραστηριότητα των ΕΛΠΕ με τη συμ-
μετοχή σωματείων, φοιτητικών και 
συλλόγων γονέων, ομάδων γυναικών 
και άλλων φορέων της Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης και συνθήματα «Η ανάπτυ-
ξή τους λερώνει τις ζωές μας, έξω τα 
φουγάρα από τις γειτονιές μας» και 

«Δίνετε λεφτά στους πετρελαιάδες, και 
μέσα στα σχολεία μας πέφτουνε σοβά-
δες» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
Οκτωβρίου 2019. Ξεκίνησε από τους 
κεντρικούς δρόμους του Κορδελιού και 
κατέληξε στην πύλη της βιομηχανικής 
μονάδας των ΕΛΠΕ, όπου παραδόθη-
καν ψηφίσματα προς τη διοίκηση της 
επιχείρησης. 

Στη συγκέντρωση που προηγήθηκε, 

ο Στέλιος Δημητριάδης από την ομάδα 
πολιτών «Η αναπνοή είναι δικαίωμα», 
η οποία είχε αναλάβει και την πρωτο-
βουλία οργάνωσης της σύσκεψης στην 
οποία αποφασίστηκε η κινητοποίηση, 
ανέφερε πως το πρόσφατο πόρισμα της 
έρευνας του ΑΠΘ για τη ρύπανση επι-
βεβαίωσε τις ανησυχίες των κατοίκων 
για την υπαιτιότητα των ΕΛΠΕ, γεγο-
νός που η επιχείρηση αρνιόταν.

Συλλαλητήριο ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση
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Με ανακοίνωση ο 
Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυν-

σης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας στις 28 Ιουνίου 2019, 
απάντησε σε έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα 
των θαλάσσιων υδάτων, 
σύμφωνα με την οποία, 
κάποιες από τις ακτές της 
Περιφέρειας βρέθηκαν ακα-
τάλληλες για κολύμβηση. 

Ο κ. Τσελάς σημείωνε, 
μεταξύ άλλων, ότι τον Μάιο 
και τον Ιούνιο του 2019 έγι-
νε δειγματοληψία θαλασσινού 
νερού από όλες τις προσδιο-
ρισμένες ακτές κολύμβησης 
της Περιφέρειας, και επιπλέ-
ον από 33 μη προσδιορισμέ-
νες ακτές που επισκέπτεται 
μεγάλος αριθμός λουομένων. 
Με βάση τα αποτελέσματα 
και την ισχύουσα νομοθε-
σία, ο κ. Τσελάς υποστήρι-
ξε ότι όλα ανταποκρίνονται 
στον χαρακτηρισμό «εξαιρε-
τικής ποιότητας». 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στις 28 Ιουνίου 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Λαμία, 28 Ιουνίου 2019

Η Γενική Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, μετά την 
πρόσφατη δημοσίευση του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικο-
λογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), 
σύμφωνα με το οποίο κάποιες 
ακτές της Περιφέρειας είναι 
ακατάλληλες για κολύμβηση 
επισημαίνει ότι:

1. Αρμόδιος φορέας για 
την παρακολούθηση της ποι-
ότητας των νερών κολύμβη-
σης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Η.Π.8600/416/Ε103/23-02-
2009, είναι η Ειδική Γραμ-

ματεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, η οποία 
συλλέγει τα στοιχεία με την 

βοήθεια των Δ/νσεων Υδά-
των των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και η οποία στη 
συνέχεια τα υποβάλλει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για αξι-
ολόγηση.

Οι Διευθύνσεις Δημόσι-
ας Υγείας& Κοιν. Μέριμνας 
της Περιφέρειας, συνεργάζο-
νται και συνεπικουρούν στις 
δειγματοληψίες προκειμένου 
να εκδοθεί Απόφαση για την 
καταλληλότητα των νερών 
των ακτών κολύμβησης της 
Περιφέρειας μας.

2. Ο χαρακτηρισμός των 
υδάτων κολύμβησης διέπε-
ται από την ΗΠ8600/416/
Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/
τΒ'/26-09-09) ΚΥΑ με την 
οποία ενσωματώνεται η Ευρω-
παϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ στην 
Εθνική Νομοθεσία. Με βάση 
αυτήν, οι μόνες παράμετροι 
που εξετάζονται για το χαρα-
κτηρισμό των υδάτων είναι:

α) συγκέντρωση των 
κολοβακτηρίων (Ε. Coli)

β) συγκέντρωση των 
εντερόκοκκων.

Με βάση αυτές τις παρα-

Τα κολοβακτηρίδια  
που μας … ταλαιπωρούν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Για τα εσωτερικά ύδατα

Α Β Γ Δ Ε

Παράμετρος Εξαιρετική 
ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής 

ποιότητα
Μέθοδοι 

ανάλυσης 
αναφοράς

1 Εντερόκοκκοι 
(cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899-1 

ή ISO 7899-2

2 Κολοβακτηρίδια 
(cfu/100 ml) 500 (*) 1 000 (*) 900 (**) ISO 9308-3

 ή ISO 9308-1

(*)  Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα ΙΙ. 
(**) Βάσα αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα ΙΙ.

Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
Α Β Γ Δ Ε

Παράμετρος Εξαιρετική 
ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής 

ποιότητα
Μέθοδοι 

ανάλυσης 
αναφοράς

1 Εντερόκοκκοι 
(cfu/100 ml) 100 (*) 200 (*) 185 (**) ISO 7899-1 ή ISO 

7899-2

2 Κολοβακτηρίδια 
(cfu/100 ml) 250 (*) 500 (*) 500 Η ISO 9308-3 ή ISO 

9308-1

(*)  Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα ΙΙ. 
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα Η.
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μέτρους, τα νερά κολύμβη-
σης κατηγοριοποιούνται ως:

α) εξαιρετικής ποιότη-
τας, (επιτρέπεται η κολύμ-
βηση) 
• εντερόκοκκοι (cfu/100ml) 
< 100 
• κολοβακτήρια Ε.  Coli 
(cfu/100ml ) < 250 β) καλής 
ποιότητας,( επιτρέπεται η 
κολύμβηση)
• εντερόκοκκοι (cfu/100ml) 
< 200
• κολοβακτηρία Ε.  Coli 
(cfu/100ml ) < 500 γ) επαρ-
κούς ποιότητας, και δ) ανε-
παρκούς ποιότητας.

3. Στο πλαίσιο παρακο-
λούθησης της ποιότητας των 
νερών των ακτών κολύμβησης 
η Περιφέρεια μας πραγματο-
ποιεί δειγματοληψίες προκει-
μένου να μετρηθούν οι παρα-
πάνω παράμετροι.

Τα δείγματα εξετάζονται 
από διαπιστευμένα εργαστή-
ρια. Τα σημεία δειγματοληψί-
ας προσδιορίζονται κάθε έτος 
με απόφαση της Διεύθυνσης 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Το Μάιο και τον Ιούνιο 
του 2019 ελήφθησαν δείγ-
ματα θαλασσινού νερού από 
όλες τις προσδιορισμένες από 
την ανωτέρω απόφαση ακτές 
κολύμβησης της Περιφέρει-
ας και επιπλέον από 33 μη 
προσδιορισμένες ακτές, που 
όμως επισκέπτεται μεγάλος 
αριθμός λουσμένων.

4. Με βάση τα δείγματα 
όλων των νερών των ακτών 
κολύμβησης που εξετάστηκαν 
σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, κατατάσσονται 
στην κατηγορία «εξαιρετι-
κής ποιότητας».

5 .  Το  Π α ν ε λ λ ή ν ι ο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευ-
νών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) στο από 
347/24.06.2019 Δελτίο Τύπου 
του, δημοσιεύει πίνακα απο-
τελεσμάτων δειγματοληψι-
ών νερού ακτών κολύμβη-
σης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και έχει προβεί στο 
«χαρακτηρισμό» κάποιων εξ' 
αυτών ως «ακατάλληλων» για 
κολύμβηση. Ο χαρακτηρι-
σμός αυτός είναι άκυρος 
και ανυπόστατος, καθώς:

α) Λαμβάνονται υπόψη 
κριτήρια όχι μόνο των ως 
άνω προβλεπόμενων (εντε-
ρόκοκκος και e. coli), αλλά 
και των ολικών κολοβακτη-
ρίων με επίκληση, μάλιστα, 

της ως άνω 2006/7/ΕΚ σχε-
τικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδη-
γία έχει καταργήσει τη χρήση 
αυτού του κριτηρίου (ολικά 
κολοβακτηρια) για την αξιο-
λόγηση της ποιότητας των 
νερών των ακτών κολύμβη-
σης. Συνεπώς, είναι απολύ-
τως άστοχη η χρήση αυτού 
του κριτηρίου εκ μέρους του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

β) Το ΠΑΚΟΕ για τον έλεγ-
χο ικανοποίησης των προ-
βλεπόμενων κριτηρίων, χρη-
σιμοποιεί εκτός του λάθους 
κριτηρίου των ολικών κολοβα-
κτηρίων και απολύτως αυθαί-
ρετες τιμές ορίων καταλλη-
λότητας, αντί των ως άνω 
θεσμοθετημένων.

Σύμφωνα με τα ανωτέ-
ρω, ακόμη και αν υποθετι-
κά λαμβάνονταν υπόψη (με 
την επιφύλαξη της τήρησης 
ορθής διαδικασίας δειγμα-
τοληψιών) τα αποτελέσματα 
μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ, τα 
νερά του συνόλου σχεδόν των 
ακτών που εξετάστηκαν, θα 
χαρακτηρίζονταν ως «εξαιρε-
τικής ποιότητας» οι δε υπό-
λοιπες περιοχές σύμφωνα 
πάντα με τις μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ θα χαρακτηριζόντου-
σαν ως «καλής ποιότητας» 

και σε καμία περίπτωση ως 
ακατάλληλες για κολύμβηση.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι 
στις προσδιορισμένες ακτές 
κολύμβησης έχει πραγματο-
ποιηθεί δειγματοληψία και 
από τη Διεύθυνση Υδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας, με το σύνολο 
των δειγμάτων να βρίσκονται 
στην κατηγορία «εξαιρετικής 
ποιότητας». Σχετικώς, σας 
παραπέμπουμε στην ιστοσε-
λίδα της Απ.Δ.Ο.Στε., http://
www.apdthest.gov.gr, πεδίο 
«Παρακολούθηση Ποιότητας 
Υδάτων Κολύμβησης».

Καλούμε τους λουόμενους 
στις ακτές της Περιφέρει-
ας μας να λαμβάνουν υπό-
ψη τους τις επίσημες μετρή-
σεις της Περιφέρειας και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και όχι τις αντιεπιστημονικές 
και αυθαίρετες μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ.

Το πρόγραμμα δειγματο-
ληψιών για τον έλεγχο της 
ποιότητας των νερών κολύμ-
βησης θα συνεχιστεί καθόλη 
την διάρκεια της κολυμβητι-
κής περιόδου και θα υπάρχει 
επίσημη ενημέρωση από την 
Περιφέρεια.

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι 

και καλά μπάνια στις καθα-
ρές θάλασσες της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Δρ. 
Σταύρος Τσελάς»

To ΠΑΚΟΕ που ασχο-
λείται με το θέμα σαράντα 
χρόνια απέστειλε επιστο-
λή στον κ. Σταύρο Τσε-
λά, με κοινοποίηση στον 
Περιφερειάρχη κ. Φάνη 
Σπανό στις 11 Οκτωβρίου 
2019, η οποία έχει αναλυ-
τικά ως εξής:

«Κύριε Τσελά,
Μόλις χθες έπεσε στα χέρια 

μας μια επιστολή σας, στις 
28/06/2019 –δεν έχει ούτε 
αριθμό πρωτοκόλλου ούτε 
αποδέκτες- με την οποία ανα-
ρωτιόμαστε τα παρακάτω:

1. Εάν είστε ειδικός υγιει-
νολόγος ή μικροβιολόγος, πώς 
βαφτίζετε και την E.coli και 
την τοποθετείτε στα «κολο-
βακτήρια», όπως αναφέρετε; 
Όπως θα διαβάσετε παρακά-
τω, η ίδια η νομοθεσία που 
επικαλείστε δεν γράφει «κολο-
βακτήρια» αλλά «κολοβακτη-
ρίδια», και σαφώς γνωρίζου-
με ότι ο χαρακτηρισμός των 
υδάτων κολύμβησης διέπεται 
από την H.Π. 8600/416/E103/ 

23- 02- 2009 ΦΕΚ 356/τΒ΄/ 
26-09-09. Επίσης, έχουμε και 
την ίδια οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

Βάσει της αξιολόγησης 
της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης, η οποία πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 4, και με τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΙΙ, τα κρά-
τη μέλη ταξινομούν τα ύδατα 
κολύμβησης ως: α) «ανεπαρ-
κούς ποιότητας» β) «επαρ-
κούς ποιότητας» γ) «καλής 
ποιότητας», ή δ) «εξαιρετι-
κής ποιότητας».

Εξαιρετική ποιότητα
Τα ύδατα κολύμβησης ταξι-

νομούνται ως ύδατα «εξαιρε-
τικής ποιότητας»:

1. Εάν, στο σύνολο των 
ποιοτικών δεδομένων για τα 
ύδατα κολύμβησης για την 
τελευταία περίοδο αξιολόγη-
σης, οι τιμές εκατοστημορίου 
των μικροβιολογικών απαρώ-
μήσεων είναι ίσες ή καλύτε-
ρες από τις τιμές «εξαιρετικής 
ποιότητας» του παραρτήμα-
τος Ι στήλη Β, και

2. εάν τα ύδατα κολύμβη-
σης υπόκεινται σε βραχυπρό-
θεσμα περιστατικά ρύπανσης, 
με την προϋπόθεση ότι:

i) λαμβάνονται επαρκή 
διαχειριστικά μέτρα, τα οποία 
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περιλαμβάνουν επιτήρηση, 
συστήματα έγκαιρης προει-
δοποίησης και παρακολούθη-
σης, με σκοπό να προλαμβάνε-
ται η έκθεση των λουομένων 
μέσω προειδοποίησης ή, όπου 
απαιτείται, απαγόρευσης της 
κολύμβησης,

ii) λαμβάνονται επαρκή 
διαχειριστικά μέτρα για την 
πρόληψη, μείωση ή εξάλει-
ψη των αιτιών ρύπανσης, και

iii) ο αριθμός των δειγ-
μάτων που αγνοήθηκαν σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 παράγρα-
φος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης 
ρύπανσης κατά την τελευ-
ταία περίοδο αξιολόγησης 
δεν υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού αριθμού δειγμά-
των που προβλέπονται στο 
χρονοδιάγραμμα παρακολού-
θησης της περιόδου αυτής, ή 
ένα δείγμα ανά κολυμβητική 
περίοδο, αναλόγως με το ποιο 
είναι μεγαλύτερο.

Σημειώσεις:
«Ως τελευταία περίοδος 

αξιολόγησης», νοούνται οι 
τέσσερις τελευταίες κολυμβη-
τικές περιόδους, ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, η περίο-
δος που προσδιορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 ή 4.

Βάσει εκατοστημοριακού 
υπολογισμού της λογαριθμο-
κανονικής συνάρτησης πυκνό-
τητας πιθανότητας των μικρο-
βιολογικών δεδομένων που 
προέρχονται από τη συγκε-
κριμένη τοποθεσία υδάτων 
κολύμβησης, η τιμή του εκατο-
στημορίου προκύπτει ως εξής:

i) Λαμβάνεται ο δεκαδικός 
λογάριθμος όλων των μικρο-
βιολογικών απαριθμήσεων 
της προς αξιολόγηση σειράς 
δεδομένων. (Εάν κάποια τιμή 
είναι μηδενική, λαμβάνεται αντ' 
αυτής ο δεκαδικός λογάριθμος 
του ελάχιστου ορίου ανίχνευ-
σης της αναλυτικής μεθόδου 
που έχει χρησιμοποιηθεί.) 

ii) Υπολογίζεται ο αριθ-
μητικός μέσος όρος (μ) των 
δεκαδικών λογαρίθμων.

iii) Υπολογίζεται η τυπική 
απόκλιση (σ) των δεκαδικών 
λογαρίθμων.

Η τιμή του ανώτερου 90ού 
εκατοστημορίου της συνάρ-
τησης πυκνότητας πιθανότη-
τας των δεδομένων προκύπτει 
από την εξίσωση: άνω 90ό 
εκατοστημόριο = αντιλογά-
ριθμος (μ + 1,282 σ).

Η τιμή του ανώτερου 95ου 
εκατοστημορίου της συνάρ-
τησης πυκνότητας πιθανότη-

τας των δεδομένων προκύ-
πτει από την εξίσωση: άνω 
90ό εκατοστημόριο = αντιλο-
γάριθμος (μ + 1,65 σ). 

(γ) «Χειρότερος» σημαί-
νει υψηλότερες τιμές συγκέ-
ντρωσης εκφραζόμενες σε 
cfu/100 ml. 

(δ) «Καλύτερος» σημαί-
νει χαμηλότερες τιμές συγκέ-
ντρωσης εκφραζόμενες σε 
cfu/100 ml.

Παράρτημα IV
Παρακολούθηση των 

υδάτων κολύμβησης.
1. Λίγο πριν από την έναρ-

ξη κάδε κολυμβητικής περι-
όδου, πρέπει να λαμβάνεται 
ένα δείγμα. Λαμβανομένου 
υπόψη του επιπλέον αυτού 
δείγματος και με την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 2, πρέ-
πει να διενεργούνται τουλάχι-
στον τέσσερις δειγματοληψίες 
και αναλύσεις ανά κολυμβη-
τική περίοδο.

2. Ωστόσο, μόνον τρία 
δείγματα χρειάζεται να λαμ-
βάνονται και να αναλύονται 
ανά κολυμβητική περίοδο 
για τα ύδατα κολύμβησης, 
τα οποία:

α) είτε έχουν κολυμβητι-
κή περίοδο που δεν υπερβαί-
νει τις 8 εβδομάδες 

β) είτε ευρίσκονται σε περι-
οχή με ειδικούς γεωγραφι-

κούς περιορισμούς.
3. Οι ημερομηνίες δειγμα-

τοληψίας πρέπει να κατανέ-
μονται καθ' όλη της διάρκεια 
της κολυμβητικής περιόδου, 
το δε διάστημα μεταξύ των 
ημερομηνιών δειγματοληψί-
ας δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τον ένα μήνα.

4. Σε περίπτωση βραχυ-
πρόδεσμης ρύπανσης, λαμ-
βάνεται ένα πρόσθετο δείγμα 
έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι το περιστατικό έχει λήξει. 
Το δείγμα αυτό δεν αποτελεί 
μέρος του συνόλου των ποιο-
τικών στοιχείων των υδάτων 
κολύμβησης. Εάν χρειάζεται 
να αντικατασταθεί αγνοηθέν 
δείγμα, λαμβάνεται πρόσθε-
το δείγμα 7 ημέρες μετά το 
τέλος της βραχυπρόθεσμης 
ρύπανσης.

Παράρτημα V
Κανόνες χειρισμού των 

δειγμάτων για μικροβιολο-
γικές αναλύσεις

1. Σημείο δειγματολη-
ψίας

Ει δυνατόν, τα δείγματα 
πρέπει να λαμβάνονται 30 
εκατοστά κάτω από την επι-
φάνεια του ύδατος και σε 
uhoaa βάθους τουλάχιστον 
1 μέτρου.

2. Αποστείρωση των 
φιαλών δειγματοληψίας

Οι φιάλες δειγματοληψί-
ας πρέπει:

- να αποστειρώνονται σε 
αυτόκλειστο επί 15 λεπτά του-
λάχιστον σε 121 °C, ή

- να υποβάλλονται σε ξηρή 
αποστείρωση σε θερμοκρασία 
μεταξύ 160 και 170 °C επί 1 
ώρα τουλάχιστον, ή

- να είναι ακτινοβολημέ-
να δοχεία δηγμάτων που λαμ-
βάνονται απευθείας από τον 
κατασκευαστή.

3. Δειγματοληψία
Ο όγκος της φιάλης/δοχεί-

ου δειγματοληψίας πρέπει να 
εξαρτάται από την ποσότητα 
του νερού που χρειάζεται για 
τη δοκιμή κάθε παραμέτρου. Η 
ελάχιστη χωρητικότητα είναι 
κατά κανόνα 250 ml.

Τα δοχεία δειγματοληψίας 
πρέπει να είναι διαφανή και 
άχρωμα (από γυαλί, πολυαι-
θυλένιο ή πολυπροπυλένιο).

Για να αποφεύγεται η 
τυχαία μόλυνση του δείγ-
ματος, πρέπει να χρησιμο-
ποιείται ασηπτική τεχνική 
ώστε οι φιάλες να διατηρού-
νται στείρες. Δεν χρειάζεται 
άλλος στείρος εξοπλισμός (π.χ. 
στείρα χειρουργικά γάντια ή 
λαβίδες ή ράβδοι) εάν η δια-
δικασία εφαρμόζεται ορθά.

Το δείγμα πρέπει να ταυ-
τοποιείται σαφώς με ανεξί-
τηλο μελάνι επί του δοχείου 

δείγματος και επί του εντύ-
που δειγματοληψίας.

4. Αποθήκευση και 
μεταφορά των δειγμάτων 
πριν από την ανάλυση.

Τα δείγματα του νερού 
πρέπει, σε όλα τα στάδια της 
μεταφοράς, να προστατεύ-
ονται από έκθεση στο φως, 
ιδίως από απευθείας έκθεση 
στο ηλιακό φως.

Το δείγμα πρέπει να δια-
τηρείται σε θερμοκρασία 4 °C 
περίπου, σε ψυκτικό δοχείο ή 
σε ψυγείο (αναλόγως του κλί-
ματος) μέχρις ότου φθάσει στο 
εργαστήριο. Εάν η μεταφορά 
έως το εργαστήριο ενδέχε-
ται να διαρκέσει πάνω από 
4 ώρες, η μεταφορά πρέπει 
να γίνεται με ψυγείο.

 Η διαδικασία
Η διαδικασία από την 

πλευρά μας τηρείται στο ακέ-
ραιο, με μόνο μια εξαίρεση η 
οποία είναι, κατά την γνώμη 
μας, καθόλα νόμιμη. Κρατήσα-
με μόνο το χαρακτηρισμό ποι-
ότητας ή την κατηγορία «νερά 
κολύμβησης: εξαιρετικής ποι-
ότητας». Επειδή εάν αναλογι-
στείτε ότι τα παράκτια νερά, 
είναι πολύ πιθανό να γίνουν 
πόσιμα για τους κολυμβητές 
και ιδιαίτερα για τα παιδιά, 
όταν στο νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης το όριο για τους 
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εντερόκοκκους και τα κολοβα-
κτηρίδια είναι μηδέν, τότε τι 
έχετε να πείτε γι’ αυτό;

Μήπως λάθος εφημερί-
δα της κυβέρνησης είχαμε 
τόσα χρόνια; Υποδείξτε μας 
πού γράφει «Συγκέντρωση 
των κολοβακτηρίων και σε 
παρένθεση (E.coli)». Θερμή 
παράκληση – βοηθήστε μας 
αν κάνουμε λάθος. Πρέπει να 
μάθετε να διαβάζετε σωστά και 
να τα γράφετε αυτά σε προ-
σωπικές σημειώσεις και όχι 
σε Δημόσια έγγραφα.

2. Επειδή, διαβάζοντας τα 
παρακάτω, πρέπει να καταλά-
βετε ορισμένα επιστημονικά 
δεδομένα, όπως ότι με τον 
όρο μικροβιολογική εξέτα-
ση νερού εννοείται ο εντοπι-
σμός και ποσοτικός προσδιο-
ρισμός των μικροοργανισμών 
που περιέχονται σε ένα δείγ-
μα νερού με τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για τον 
σκοπό αυτό. Στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, ο σκοπός 
της μικροβιολογικής εξέτα-
σης του νερού, είναι η εξέτα-
ση του βαθμού μόλυνσης των 
υδάτων από λύματα ή κτηνο-
τροφικά απόβλητα και ο έλεγ-
χος της καταλληλότητας του 
νερού για διάφορες χρήσεις, 
όπως πόση και κολύμβηση. 
Ο έλεγχος αυτός γίνεται με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία 

και τεχνικές που σκοπό έχουν 
τον εντοπισμό της παρουσίας 
και προσδιορισμό της πυκνό-
τητας μικροοργανισμών που 
είναι δείκτες κοπρανώδους 
μόλυνσης ή παθογόνο δυνα-
μικό, όπου:

Ολικά κολοβακτηρίδια
Στην ομάδα των ολικών 

κολοβακτηρίων περιλαμβά-
νονται αερόβια βακτήρια που 
είναι διαδεδομένα και ανα-
πτύσσονται στο έδαφος, τα 
επιφανειακά νερά, τα τρόφιμα. 
Η ομάδα αυτή, περιλαμβάνει 
είδη από τα γένη Klebsiella, 
Enterobacter, Citrobacter. 
Στην ομάδα των ολικών κολο-
βακτηρίων περιλαμβάνονται 
ακόμα είδη που ζουν στο παχύ 
έντερο του ανθρώπου και των 
θερμόαιμων ζώων και απο-
βάλλονται με τα λύματα και 
κτηνοτροφικά απόβλητα. Η 
παρουσία αντιπροσώπων από 
την ομάδα των ολικών κολο-
βακτηρίων στο νερό, αποτε-
λεί ένδειξη επιμόλυνσης από 
εξωγενείς παράγοντες. 

Κοπρανώδη 
κολοβακτήρια

Στην ομάδα των κοπρα-
νωδών κολοβακτηρίων, περι-
λαμβάνονται είδη που ζουν 
αποκλειστικά στο έντερο του 
ανθρώπου και των θερμόαι-

μων ζώων. Τα κοπρανώδη 
κολοβακτήρια περιέχονται σε 
μεγάλους αριθμούς, της τάξης 
των εκατομμυρίων, στα περιτ-
τώματα, λύματα και κτηνοτρο-
φικά απόβλητα. Τα κοπρανώ-
δη κολοβακτήρια, ταξινομικά 
ανήκουν στην οικογένεια 
των Enterobacteriacae που 
περιλαμβάνει και το είδος 
Escherichia coli. Η παρουσία 
κοπρανωδών κολοβακτηρί-
ων, και εδικά της Escherichia 
coli στο νερό, αποτελεί σαφή 
ένδειξη κοπρανώδους μόλυν-
σης, χωρίς όμως να καθιστά 
το νερό υγειονομικά επικίν-
δυνο, εάν δεν έχει ανιχνευτεί 
και η παρουσία συγκεκριμέ-
νων παθογόνων παραγόντων.

 
Κοπρανώδεις 
στρεπτόκοκκοι και 
εντερόκοκκοι 

Οι κοπρανώδεις στρεπτό-
κοκκοι είναι βακτήρια που 
αναπτύσσονται κυρίως στο 
παχύ έντερο των ανθρώπων 
και των θερμόαιμων ζώων. 
Για αυτό τον λόγο, η παρου-
σία τους στα ύδατα είναι δεί-
κτης κοπρανώδους μόλυνσης 
και μάλιστα πρόσφατης, διό-
τι έχουν μικρό χρόνο ζωής.

Βασιζόμενοι στα προα-
ναφερόμενα χρησιμοποιού-
με τρία εξειδικευμένα θρε-
πτικά υποστρώματα για την 

απομόνωση και καταμέτρη-
ση των αποικιών, 
• Κολοβακτηριδίων της οικο-
γένειας Enterobacteriaceae, 
όπου μεταξύ των άλλων ειδών 
κολοβακτηριδίων κοπράνων 
στο υπόστρωμα απομονώνο-
νται και τα είδη του γένους 
Escherichia 
• Της Escherichia coli. Τα 
αποτελέσματα των σχετικών 
ερευνών έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι ασφαλής 
δείκτης πρόσφατης επιμό-
λυνσης κοπρανώδους προέ-
λευσης είναι η παρουσία των 
αποικιών της Escherichia coli 
•  τ ω ν  ε ν τ ε ρ ό κ ο κ κ ω ν 
(Enterococcus). 

Έχουμε την πεποίθηση, 
ότι με τον τρόπο που επιλέ-
ξαμε να κάνουμε τις αναλύ-
σεις, δεν παρανομούμε, αντι-
θέτως τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα (ΔΙΑΘΕ-
ΤΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) για την ποιό-
τητα των νερών κολύμβησης, 
είναι πολύ πιο αξιόπιστα. Περί 
αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε 
κανένα προσωπικό όφελος. 
Επειδή το ΠΑΚΟΕ σαράντα 
ολόκληρα χρόνια πραγματο-
ποιεί, εκτός των άλλων, κάθε 
καλοκαίρι την ίδια δράση 
και, όπως πρέπει να γνωρί-
ζετε, είναι ένας ανεξάρτητος 
μη κερδοσκοπικός οργανι-

σμός. Εξάλλου, οι παράμετροι 
που αναφέρονται παραπάνω 
υπήρχαν στις προηγούμενες 
νομοθεσίες για την ποιότητα 
των νερών κολύμβησης. 

Για το περί των κριτηρί-
ων για την ποιότητα νερών 
κολύμβησης και της υφιστά-
μενης νομοθεσίας, ευνόητο να 
γίνει μια ξεχωριστή συζήτη-
ση. Την θεωρούμε αναγκαία, 
αρκετά σημαντική, αλλά πρέ-
πει να γίνει από τους αποδε-
δειγμένα ειδικούς.

Αναμφισβήτητα τηρήθη-
καν όλοι οι κανόνες, και συνε-
πώς τα αποτελέσματα, συμφώ-
να με την ισχύουσα νομοθεσία, 
είναι ασφαλή και αξιόπιστα.

Ως ΠΑΚΟΕ, πέρα από την 
συμφωνία ή διαφωνία μας με 
το περιεχόμενο της παραγρά-
φου, θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε ότι άλλο τα Ολι-
κά κολοβακτήρια και άλλο 
τα Κοπρανώδη κολοβακτή-
ρια (βλέπε παραπάνω) - και 
στις προηγούμενες νομοθεσί-
ες αυτές υπήρχαν ξεχωριστά 
(με αντίστοιχα όρια). 

Στον πολυσυζητημένο 
πίνακα του δελτίου Τύπου 
347/ 24.06.2019 χρησιμοποι-
είται ο όρος – κολοβακτηρίδια 
κοπράνων (στα οποία συμπε-
ριλαμβάνεται και το κολοβα-
κτηρίδιο E. Coli) - και για τα 
οποία, συμφώνα με την παρα-
πάνω αναρτημένη νομοθεσία, 
το όριο είναι 250 cfu /100 ml. 
Πώς εσείς αυθαίρετα βάλα-
τε δίπλα στα κολοβακτηρί-
δια (πληθυντικό) σε παρέν-
θεση το ένα μόνο βακτήριο 
(E. Coli)), είναι απαράδεκτο 
επιστημονικά.

 Άρα δεν λαμβάνουμε υπό-
ψη τον αριθμό των ολικών 
κολοβακτηριδίων, αλλά τα 
κολοβακτηρίδια κοπράνων, 
και όταν μία νομοθεσία το 
έχει το όριο (κολοβακτηρίδια) 
στον πληθυντικό, δεν πρόκει-
ται να υπονοεί (ή τουλάχιστον 
επιτρέπει) την μέτρηση μόνο 
ενός από τα πολλά είδη κολο-
βακτηριδίων κοπράνων (αντί-
στοιχα και τα επιτρεπόμενα 
- 250 cfu /100 ml). 

Μελετώντας το θέμα, 
συμπεράναμε ότι στις ανα-
λύσεις σας τα κοπρανώδη 
κολοβακτηρίδια αντικατα-
στήθηκαν με την απομόνωση 
και μέτρηση ενός μόνο είδους 
κολοβακτηριδίου, την E. coli 
- χωρίς όμως να επαναπροσ-
διοριστούν τα επιτρεπόμενα 
όρια του. Γιατί; 
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Τα αποτελέσματα των σχε-
τικών ερευνών έχουν κατα-
λήξει στο συμπέρασμα, ότι ο 
πλέον ασφαλής δείκτης πρό-
σφατης επιμόλυνσης κοπρα-
νώδους προέλευσης είναι η 
παρουσία των αποικιών της 
E. coli. Έπειτα με αυτό τον 
τρόπο, μειώνεται ο όγκος των 
μετρήσεων και, κατά συνέ-
πεια, η μόλυνση από από-
βλητα των αναλύσεων. Όμως, 
διαβάζοντας απλώς την Βικι-
παίδεια καταλαβαίνει κανείς 
αμέσως, ότι αυτό το βακτήριο 
είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε 
σχέση με τα άλλα είδη Κολο-
βακτηριδίων κοπράνων. Γιατί 
τότε δεν άλλαξαν τα επίπεδα 
επιτρεπόμενων ορίων; Εκτός 
εάν οι ειδικοί έχουν ανακαλέ-
σει τον βαθμό επικινδυνότητας 
της Escherichia coli. Αλλιώς 
στις θέσεις δειγματοληψίας με 
αυξημένο αριθμό αυτών των 
μικροοργανισμών δεν πρέπει 
να μιλάμε για την καταλληλό-
τητα ή ακαταλληλότητα των 
υδάτων κολύμβησης, αλλά η 
περιοχή αυτή απλώς πρέπει 
να μπει σε ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ. Δε 
νομίζουμε να είναι παρατρα-
βηγμένο. 

Εσείς όμως για αυτό δεν 
κάνετε τίποτα, εκτός από το 
να γράφετε αφορισμούς τους 
οποίους στο δικαστήριο πρέ-
πει να αποδείξετε.

Όπως καταλαβαίνετε, το 
όριο 250 cfu /100 ml το αφή-
σαμε για την μέτρηση των 
Κολοβακτηριδίων κοπράνων, 
που αυτό είναι πρόταση του 
2002 (με την υπ’ αρ. 2002 
(0254 COD)) και στραφήκαμε 
σε άλλες νομοθεσίες για την 
εξέταση με την E. coli (όριο 
50 cfu/100ml).

Όσον αφορά τα κριτήρια 
μέτρησης των Εντερόκοκ-
κων, βλέπουμε ότι δεν υπάρ-
χει διαφωνία.

Όντως, τα δικά μας «Κατάλ-
ληλα» σημεία, σύμφωνα με τον 
τρόπο χρήσης των επιτρεπό-
μενων ορίων, είναι …. «Εξαι-
ρετικής ποιότητας». Ναι και 
συμφωνούμε με τον ισχυρι-
σμό σας ότι οι περισσότερες 
μετρήσεις, που την δείχνουν 
πάνω από τα επιτρεπόμενα 
όρια, σύμφωνα με τη νομο-
θεσία, χαρακτηρίζονται ως 
«καλής ποιότητας». Όμως, τι 
σας κάνει να είστε επιφυλα-
κτικοί για την τήρηση ορθής 
διαδικασίας δειγματοληψι-
ών; Από πού βγήκε αυτό το 
συμπέρασμα; Πού φαίνεται; 

Από τα αναρτημένα αποτε-
λέσματα, από την εφημερί-
δα; Έχουμε δημοσιεύσει την 
διαδικασία δειγματοληψίας 
και βρήκατε ελλείψεις; Απα-
ντήστε μας.

Άρα «η αμαρτία μας» είναι 
ο χαρακτηρισμός Κατάλληλα - 
Ακατάλληλα; Α, ναι και η επι-
λογή μας να υιοθετήσουμε τον 
όρο «Εξαιρετικής ποιότητας» 
που πηγάζει από την αγωνία 
μας και τις συνεχείς καταγ-
γελίες (550 μέσα στον Ιού-
νιο) από Έλληνες και ξένους 
τουρίστες ιδιαίτερα για την 
Εύβοια.

Το «Αντιεπιστημονικές και 
αυθαίρετες μετρήσεις» σας το 
επιστρέφουμε, περιμένοντας 
τα επίσημα στοιχεία των ανα-
λύσεών σας του χρόνου, μετά 
την έγκριση της Ε.Ε. Επειδή 
στο κείμενό σας δεν προσδι-
ορίζετε ακριβώς ποιος είναι 
τελικά ο υπεύθυνος φορέας για 
τα νερά κολύμβησης (Ε.Γ.Υ., 
Αποκεντρωμένη διοίκηση, 
το Γ.Χ.Κ.). Επιτέλους πρέπει 
να καταλήξετε, ούτως ώστε 
οι πολίτες να γνωρίζουν.

Κύριε Προϊστάμενε
Εμείς, όπως και εσείς πρέ-

πει, εάν δεν μελετήσουμε εξο-
νυχιστικά τα πάντα που αφο-
ρούν ένα θέμα, όπως άλλωστε 
αρμόζει σε ένα επιστημονικό 
φορέα, δεν πρέπει να προχω-
ράμε σε οποιεσδήποτε κρίσεις. 

Δεν επιτρέπεται σε έναν 
επιστήμονα ή φορέα όπως 
εσείς να χρησιμοποιεί τέτοιους 
χαρακτηρισμούς - εκτός 
βέβαια, αν δεν έχετε πραγ-
ματικά τι να πείτε - και στην 
προκειμένη περίπτωση, όπως 
αναφέρετε στην αρχή της επι-
στολής σας, τα τελικά απο-
τελέσματα ανακοινώνονται 
επίσημα μετά την αξιολόγη-
ση της Ε.Ε., από όπου χρημα-
τοδοτείστε και συγκεκριμένα 
την επόμενη χρονιά.

Αλλά, πέρα από τις απόψεις 
και νομοθεσίες, ειδικά όταν 
πρόκειται για τους μικροορ-
γανισμούς - παθογόνους ή μη 
- σε ένα μη ελεγχόμενο περι-
βάλλον η ανάπτυξή τους υπό 
ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να 
πάρει ραγδαίες και ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις. Πρέπει να 

υπάρχουν και οι οργανώσεις 
που κάνουν πιο τακτικούς 
και πιο αυστηρούς ελέγχους. 
Τους ξέρουμε και δεν έχου-
με παραβιάσει τους κανόνες. 
Οι αναλύσεις αυτές υπήρχαν 
στο παρελθόν. 

Έχουν καταργηθεί 19 
παράμετροι ποιότητας, κάνο-
ντας εύκολη την εργασία των 
αρμόδιων. Η ποιότητα όμως; 
Για την οποία πασχίζουμε 
όλοι μας; Περί αυτής πρόκει-
ται. Δεν έχουμε κανένα προ-
σωπικό όφελος, ούτε διάθεση 
να τα βάλουμε με τους αρμό-
διους με το έτσι θέλω. 

Κύριε Προϊστάμενε
Ουδέποτε αμφισβητήσα-

με την αρμοδιότητα της Ειδι-
κής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και των Δ/νσε-
ων Υδάτων των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων, για την 
παρακολούθηση της ποιό-
τητας των νερών κολύμβη-
σης (Αριθμ. H.Π. 8600/416/
E103/ 23-02-2009. Ποιότη-
τα και μέτρα διαχείρισης των 
υδάτων κολύμβησης, σε συμ-

μόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά 
με την διαχείριση της ποιότη-
τας των υδάτων κολύμβησης 
και την κατάργηση της οδη-
γίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Φεβρου-
αρίου 2006). Εξάλλου, όπως 
γνωρίζετε, υπάρχουν στην 
επικράτεια και λειτουργούν 
134 ιδιωτικά πιστοποιημένα 
εργαστήρια που κάνουν την 
ίδια εργασία, και μάλιστα με 
πολλά από αυτά συνεργάζεται 
η Ε.Γ.Υ. και η Περιφέρειά σας.

Για αυτό, άλλωστε, και μία 
αντιδήμαρχος, όπως γνωρί-
ζετε, πέρυσι καταδικάστηκε 
μετά από δικαστική παρέμβα-
ση του ΠΑΚΟΕ, επειδή χρη-
σιμοποίησε στο facebook τις 
ίδιες κατηγορίες, που εσείς 
γράφετε σε έγγραφο με τιτλο-
φόρο της Περιφέρειας εναντί-
ον του ΠΑΚΟΕ, που σαράντα 
(40) χρόνια τώρα αγωνίζεται 
να προσφέρει αυτά που εσείς 
σαν ΚΡΑΤΟΣ δεν μπορείτε 
να προσφέρετε στους Έλλη-
νες πολίτες.»
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Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι 
το 2030 θα είναι το 
κομβικό έτος που θα 

δημιουργηθούν τέτοιες ανι-
σότητες και ανισορροπίες 
στα οικοσυστήματα που θα 
αναζητηθούν άλλα συστή-
ματα συναλλαγών και όχι 
τα νομίσματα των διάφο-
ρων οικονομικών συστημά-
των. Θα υπάρξει ανταλλαγή 
προϊόντων όπως σε παλιές… 
εποχές.

Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι και 
αλυσιδωτοί. Τις επόμενες γενιές 
πρέπει να τις προειδοποιήσου-
με και να τις προστατέψουμε.

Επενδυτές ασκούν πιέσεις 
σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις 
να ενδιαφερθούν για το κλίμα, 
οι βιομηχανίες διατείνονται ότι 
προσαρμόζονται με αλλαγές στο 
επιχειρηματικό τους μοντέλο και 
το ΔΝΤ καλεί τους ηγέτες του 
κόσμου να περιφρουρήσουν την 
παγκόσμια οικονομία από τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής. Το Ταμείο προτείνει μέτρα 
για την αντιμετώπισή της αλλά 
προειδοποιεί για το πολιτικό και 
κοινωνικό κόστος που θα αντι-

μετωπίσουν όσες ηγεσίες επι-
χειρήσουν να τα εφαρμόσουν.

Το ΔΝΤ συνιστά την επιβολή 
φόρου στην κατανάλωση άνθρα-
κα ως το πλέον αποτελεσματικό 
μέτρο όταν υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη για άμεσα αποτελέσμα-
τα. Προειδοποιεί όμως πως ένας 
φόρος 75 δολαρίων ανά τόνο 
άνθρακα θα οδηγήσει σε εκτί-
ναξη των τιμών της ενέργειας 
σε ορισμένες περιπτώσεις έως 
και πάνω από 200%. 

Εισαγωγή φόρου
Ως ενδεικτική περίπτωση 

ατυχούς απόπειρας αναφέρει 
την προσπάθεια της κυβέρνη-
σης Μακρόν στη Γαλλία να εισα-
γάγει φόρο 50 δολαρίων ανά 
τόνο άνθρακα που θα έπληττε 
εισοδηματικά ευάλωτες τάξεις 
και πριν από ένα χρόνο περί-
που οδήγησε στο κίνημα των 
«κίτρινων γιλέκων». Αντίθετα, 
η Σουηδία κινήθηκε διαφορε-
τικά, καθώς επέλεξε τη σταδια-
κή και προσεκτική αύξηση του 
σχετικού φόρου από 28 δολά-
ρια το 1991 στα 127 δολάρια 
φέτος. Η κυβέρνηση της Σουη-

δίας έδωσε χρόνο για προσαρ-
μογή ενώ αύξησε τις κοινωνι-
κές δαπάνες και τα επιδόματα 
κάθε είδους ώστε να αντισταθ-
μίσει το κοινωνικό κόστος για 
τα ασθενέστερα στρώματα του 
πλυθησμού.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα μει-
ώσει δραστικά την απασχόληση. 
Ενδεικτικά  αναφέρεται ότι σε 
ορισμένες βιομηχανικές ζώνες 
των ΗΠΑ η ανεργία μπορεί να 
εκτιναχθεί από το 8% στο 55% 
εξαιτίας του επίμαχου φόρου. 
Αυτά παρόλο που θα δημιουρ-
γηθούν νέες θέσεις στους νέους 
τομείς της καθαρής ενέργειας, 
αλλά θα βρίσκονται σε άλλες 
γεωγραφικές ζώνες.

Οι επενδυτές ασκούν εντει-
νόμενες πιέσεις στον επιχει-
ρηματικό κόσμο ζητώντας να 
μειωθούν οι εκπομπές καυσα-
ερίων και να τεθούν φιλόδοξοι 
και δεσμευτικοί στόχοι προκει-
μένου να συνεχίσουν να τους 
δανείζουν. Τελευταία οι επεν-
δυτές ασκούν πιέσεις και στις 
πολιτικές ηγεσίες που έχουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν τις 
πιο δύσκολες πολιτικές επιλογές.

40 χρόνια τα… φωνάζουμε  
και τώρα συναγερμός

Υγροβιότοπος  
γεμάτος σκουπίδια  
και απόβλητα 

Το 2012 το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε εμπε-
ριστατωμένη μελέτη για την υφιστάμενη 
κατάσταση στον Κολοβρέχτη, έναν αξιόλο-
γο υγροβιότοπο ο οποίος είναι καταγεγραμ-
μένος στη Natura 2000. Πέρασαν επτά χρό-
νια και η κατάσταση παραμένει ίδια, ίσως 
και χειρότερη.

Επειδή από την ομάδα πολιτών του Κολο-
βρέχτη λάβαμε ένα κείμενο το οποίο αναφέ-
ρεται αποκλειστικά στον αρχαιολογικό χώρο 
λυπούμαστε ιδιαίτερα γιατί η καταστροφή που 
συντελείται στον υγροβιότοπο είναι τεράστι-
ας οικολογικής σημασίας και χρήζει συνε-
χούς παρακολούθησης. 

Το ΠΑΚΟΕ στα μέσα Νοεμβρίου έχει προ-
γραμματίσει σειρά δειγματοληψιών και ανα-
λύσεων για την υφιστάμενη κατάσταση στον 
υγροβιότοπο.

Εδώ και αρκετούς μήνες έχουν παρατηρηθεί  
εκτεταμένες καταστροφές βράχων και λιθοδομών 
αρχαίων εντός του αρχαιολογικού χώρου του 
Βολερίου Νέας Αρτάκης, νοτιοδυτικά και κοντά 
στην προστατευόμενη ζώνη του υγροβιότοπου 
του Κολοβρέχτη. Το σημείο εφάπτεται σχεδόν με 
τη ζώνη προστασίας του υγροβιότοπου και είναι 
λίγα μέτρα δίπλα από το «Μακεδονικό οχυρό ή 
Φρυκτωρία».

Η περιοχή εμπεριέχει παλαιολιθικά και αρχαία 
μνημεία και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός 
χώρος από το 1985.

Η καταστροφική επέμβαση συνεχίζεται ανελ-
λειπώς όλους αυτούς τους μήνες και με χρήση 
κομπρεσέρ. Οι πολίτες κάλεσαν την Εφορία Αρχαι-
οτήτων Νομού Εύβοιας και ανέφεραν την κατα-
στροφή.  Όμως το μόνο που έκανε η Εφορία ήταν 
να στείλει τα στοιχεία προς την τοπική Εισαγγε-
λία και έκτοτε δεν έχει προβεί σε καμμία ενέρ-
γεια για την προστασία των μνημείων, με τους 
λαθρανασκαφείς να συνεχίζουν το καταστροφι-
κό έργο τους.



56 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #111 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Το ΠΑΚΟΕ επανει-
λημμένα έχει καταγ-
γείλει την αδιαφο-

ρία των αρμόδιων φορέ-
ων, και πιο συγκεκριμένα, 
των περιφερειών οι οποίες, 
δυστυχώς, έχουν αποδείξει 
τα τελευταία 10-15 χρόνια 
ότι λειτουργούν πάντοτε 
πυροσβεστικά. 

Ο νέος γενικός γραμ-
ματέας Πολιτικής Προστα-
σίας προτείνει ένα σχέδιο 
λειτουργίας συστημάτων 
ασφαλείας για τα ρέματα, 
τα παραρέματα και για τα 
αντιπλημμυρικά έργα και 
προσδιορίζει τις ευάλω-
τες περιοχές για την Αττι-
κή ιδιαίτερα στηριζόμενος 
σε μελέτες του ΕΚΠΑ. Σε 
κάποιο σημείο, μάλιστα, 
αναφέρει ότι ο περιφε-
ρειάρχης υποχρεούται να 
ορίσει υπεύθυνους για την 
αστυνόμευση των ρεμάτων 

ούτως ώστε να εντοπίζο-
νται οι παράνομες ενέρ-
γειες, που για μας είναι 
οι παροχετεύσεις ανεξάρ-
τητων βιομηχανικών απο-
βλήτων. 

Ρωτάμε τον κ. γενικό: 
Πρώτον, πώς γίνεται να 

τεθεί ένα τέτοιο σχέδιο σε 
ισχύ όταν συγκεκριμένες 
υπηρεσίες της περιφέρει-
ας δεν γνωρίζουν για τις 
βιομηχανίες που λειτουρ-
γούν στην Αττική και για 
τα απόβλητα που ρίχνουν 
ανεξέλεγκτα στα ρέματα. 

Δεύτερον, πότε επιτέ-
λους θα εντοπίσουν τα 
σημεία εκροών των βιο-
μηχανικών αποβλήτων στα 
ρέματα της Αττικής ούτως 
ώστε να τιμωρηθούν οι 
υπεύθυνοι; 

Τρίτον, πότε επιτέλους 
θα εντάξετε την άτυπη 
βιομηχανική ζώνη της 

Βορειοανατολικής Αττι-
κής (Κρυονέρι, Άγιος Στέ-
φανος, Άνοιξη) αλλά και 
της Δυτικής Αττικής (Μάν-
δρα, Ελευσίνα) σε συγκε-
κριμένο ΒΙΟΠΑ; 

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι 
αυτά τα βήματα πρέπει 
να γίνουν πρώτα, και στη 
συνέχεια να εφαρμοστεί 
ένα σχέδιο προστασίας των 
κατοίκων από τους … βάρ-
βαρους. 

Χάρτη με ευκρινή απει-
κόνιση των περιοχών της 
επικράτειάς τους που κιν-
δυνεύουν περισσότερο από 
πλημμύρες αναμενόταν να 
αποστείλει η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας 
ενόψει χειμώνα σε κάθε περι-
φερειάρχη και κάθε δήμαρχο 
της χώρας, με βάση τα προ-
βλεπόμενα καιρικά φαινό-
μενα καθώς και τις περιοχές 
που έχουν κηρυχθεί σε κατά-

σταση έκτακτης ανάγκης την 
τελευταία τετραετία, ώστε να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 
που εμπίπτουν στην αρμοδι-
ότητά τους. 

Οι χάρτες θα συνοδεύο-
νται από το σχέδιο «Δάρδα-
νος», που έχει καταρτίσει η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας και αναρτήθηκε 
στη Διαύγεια, όπου καταγρά-
φονται λεπτομερώς οι υποχρε-
ώσεις, οι αρμοδιότητες και 
η νομοθεσία που αφορά την 
πρόληψη και αντιμετώπιση 
των πλημμυρικών φαινομέ-
νων, προκειμένου «κανένας 
να μη μπορεί να πει ότι δεν 
ήξερε τι έπρεπε να κάνει, την 
επόμενη φορά που θα ανακύ-
ψει πρόβλημα», επεσήμανε 
μιλώντας στην kathimerini.gr 
ο γενικός γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας, Νίκος Χαρ-
δαλιάς.

Στον χάρτη της Αττικής 

διαγράφονται οι πλέον ευά-
λωτες σε πλημμυρικά φαινό-
μενα περιοχές. Η παράκτια 
ζώνη Σαρωνίδας έως και την 
Παλαιά Φώκαια, το Λουτράκι, 
τα Μεσόγεια, τα Μέγαρα και 
η Νέα Πέραμος, ο Ασπρόπυρ-
γος και η Ελευσίνα, η περι-
οχή του Μαραθώνα και της 
Νέας Μάκρης, η λεκάνη του 
Κηφισού, αλλά και οι παρά-
κτιες περιοχές Βάρης-Αγί-
ας Μαρίνας Κορωπίου που 
στον χάρτη απεικονίζονται 
με μπλε χρώμα, κινδυνεύουν 
εξαιτίας πολλών παραγόντων 
από πλημμύρες. Με κίτρινο 
σκιαγραφούνται οι περισσό-
τερο ευάλωτες περιοχές της 
Αττικής.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των πλημμυ-
ρών την ώρα που συμβαί-
νουν και καταλήγει στις προ-
βλεπόμενες αποζημιώσεις για 

Σχεδιάζουμε … για τις πλημμύρες…  
αλλά το πρόβλημα παραμένει
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τους πληγέντες. Σημειώνεται, 
ωστόσο, ότι για την αντιμετώ-
πιση των πλημμύρων απαι-
τούνται και έργα. 

Ακόμη, σημειώνεται μελέ-
τη του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την 
οποία τα 3/4 των πλημμυρών 
συμβαίνουν το διάστημα από 
Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο (και 
με μικρότερη συχνότητα έως 
τον Ιανουάριο).

Ενδεικτικά, το σχέδιο 
αναφέρει:

• Ο καθαρισμός υδατο-
ρεμάτων ανήκει στις αρμο-
διότητες των περιφερειών, 
οι δήμοι μπορούν να προ-
βαίνουν σε εργασίες καθα-
ρισμού υδατορεμάτων εντός 
των διοικητικών τους ορίων, 
κατόπιν σχετικής προγραμμα-
τικής σύμβασης με την οικεία 
περιφέρεια.

• Ο περιφερειάρχης υπο-
χρεούται να ορίσει ανθρώ-
πους υπεύθυνους για την 
αστυνόμευση των υδατορε-
μάτων, έτσι ώστε να εντοπί-
ζονται οι παράνομες ενέργει-
ες, όπως πχ επιχωματώσεις.

• Έργα και δραστηριότη-
τες που απαιτούνται για την 
άμεση αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του σχεδιασμού 
αντιμετώπισης αναγκών έκτα-
κτης ανάγκης και άμεσης/βρα-
χείας διαχείρισης συνεπειών, 
εξαιρούνται της περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων.

Επίσης, συγκεκριμένο 
κεφάλαιο εξηγεί σε ποιον ανή-
κει η αρμοδιότητα καθαρι-
σμού των δικτύων ομβρίων 
υδάτων ανά είδος δρόμου, πχ 
αυτοκινητόδρομος και ανά 
περιοχή, σημείο που αποτε-
λεί πηγή αντεγκλήσεων ανά-
μεσα στους φορείς.

Κάθε δήμος είναι υποχρε-
ωμένος να ορίσει υπεύθυνο 
πολιτικής προστασίας και να 
καταρτίσει επικαιροποιημέ-
νο κατάλογο μέσων και εξο-
πλισμού που διαθέτει. Στη 
δικαιοδοσία του δήμου, επί-
σης, εμπίπτει η ενημέρωση 
του κοινού για την πιθανότη-
τα εκδήλωσης ακραίων και-
ρικών φαινομένων εφόσον 
εκδοθεί σχετική προειδοποί-
ηση, αλλά και η αντιμετώπι-
ση των άμεσων αναγκών που 
προκύπτουν εφόσον ο δήμος 
τους πληγεί.

Τέλος, τα Γραφεία Πολιτι-
κής Προστασίας των δήμων 
καλούνται να προγραμμα-

τίζουν σε ετήσια βάση μια 
άσκηση ετοιμότητας.

Οι εννέα περιοχές 
της Αττικής που 
κινδυνεύουν 
περισσότερο

Οι παράκτιες περιοχές 
Σαρωνίδας - Αναβύσσου - 
Παλαιάς Φώκαιας, η χαμηλή 
ζώνη Λουτρακίου, η περιο-
χή των Μεσογείων, η χαμη-
λή ζώνη Μεγάρων - Νέας 
Περάμου, η χαμηλή ζώνη 
Ασπροπύργου - Ελευσίνας, 
η χαμηλή ζώνη της τεχνη-
τής λίμνης Μαραθώνα, η 
παράκτια πεδινή περιοχή 
Μαραθώνα - Νέας Μάκρης, 
η λεκάνη του Κηφισού και οι 
παράκτιες περιοχές Βάρης - 
Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, 
είναι εκείνες που κινδυνεύ-

ουν περισσότερο από μια 
καταστροφική πλημμύρα. 

Ειδικότερα, στα Μεσόγεια, 
το 55,7% της περιοχής χαρα-
κτηρίζεται από υψηλό κίνδυ-
νο πλημμύρας, με πιο ευαί-
σθητη την περιοχή βορείως 
των Καλυβίων Θορικού. Σε 
περίπτωση πλημμύρας που 
συμβαίνει μια φορά στα 100 
χρόνια, η μελέτη εκτιμά ότι 
θα επηρεαστεί και η περιο-
χή δυτικά της Βραυρώνας, 
καθώς και το νότιο κομμάτι 
του λιμένα Μαρκοπούλου. 
Πιο επικίνδυνα σε περίπτω-
ση πλημμύρας είναι το ρέμα 
του Αγίου Γεωργίου, από το 
ύψος του Ιπποδρόμου στο 
Μαρκόπουλο έως τη συμβο-
λή του με το ρέμα Ερασίνου, 
ο κύριος κλάδος του ρέματος 
Ερασίνου, το Μεγάλο Ρέμα 

στο τμήμα που δεν είναι διευ-
θετημένο μέχρι τη συμβολή 
με το ρέμα Κρυονερίου και 
το ρέμα της Ραφήνας, μέχρι 
τη συμβολή με το ρέμα Αγί-
ας Παρασκευής.

Στη ζώνη Ασπροπύργου - 
Ελευσίνας, το ρέμα Γιαννού-
λας εκτιμάται ότι μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα 
στο κομμάτι από τον Ασπρό-
πυργο «δεδομένου ότι η κοίτη 
μειώνεται και σχεδόν εξαφα-
νίζεται», ενώ το ρέμα Αγί-
ας Αικατερίνης υπό ακραίες 
συνθήκες μπορεί να οδηγή-
σει σε πλημμύρα το παραλι-
ακό κομμάτι. 

Σε περίπτωση πλημμύρας 
50ετίας, οι πιο ευάλωτες περι-
οχές είναι οι οικισμοί Μάν-
δρας και Ελευσίνας, καθώς 
και η περιοχή ανατολικά της 

Μαγούλας και του Ασπρο-
πύργου.

Στη ζώνη Μεγάρων - Νέας 
Περάμου, σε ενδεχόμενο πλημ-
μύρας έντασης 50ετίας επηρε-
άζεται η περιοχή των οικισμών 
Μεγάρων, Λάκκας Καλογή-
ρου και Βλυχάδας, ενώ πολύ 
υψηλός θεωρείται ο κίνδυνος 
σε τμήματα των δύο πρώτων 
οικισμών.

Στον Μαραθώνα (χαμη-
λή ζώνη λεκάνης τεχνητής 
λίμνης) το 49,8% της περιο-
χής χαρακτηρίζεται από πολύ 
υψηλή τρωτότητα. Ο κίνδυνος 
πλημμύρας είναι υψηλός στο 
σημείο των οικισμών Καπαν-
δριτίου, Αφιδνών και Κρυο-
νερίου, ενώ πολύ υψηλός κίν-
δυνος εντοπίζεται νότια του 
οικισμού Κοσμοθέα και σε 
περιοχή της Κηφισιάς.

Στην πεδινή περιοχή 
Μαραθώνα - Νέας Μάκρης, 
στο ενδεχόμενο πλημμύρας 
που συμβαίνει μια φορά στα 
εκατό χρόνια, υψηλότερο κίν-
δυνο διατρέχει ο οικισμός 
του Αγίου Παντελεήμονα, η 
περιοχή δυτικά του οικισμού 
Μαραθώνα και τμήματα της 
Νέας Μάκρης.

Στη λεκάνη του Κηφισού, 
σε περίπτωση πλημμύρας 
50ετίας εκτιμάται ότι μπορεί 
να κατακλυστεί μια ζώνη 13,6 
τ. χλμ. Το 61,1% της περιο-
χής που εξετάστηκε, πιστεύ-
εται ότι αντιμετωπίζει υψηλό 
κίνδυνο τρωτότητας
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Το ΠΑΚΟΕ με μεγά-
λο προβληματισμό 
αντιμετωπίζει το 

οχτάμηνο κλείσιμο της 
παράπλευρης οδού, και 
ιδιαίτερα της γέφυρας του 
Πηνειού στα Τέμπη. Και 
αυτό επειδή οι συνθήκες 
λειτουργίας της κύριας 
αρτηρίας προς τη Θεσσα-
λονίκη και προς την Αθήνα 
είναι πολλές φορές ανα-
πάντεχες και προβληματι-
κές, εξαιτίας του γεγονό-
τος ότι οι κατολισθήσεις 
είναι συχνό φαινόμενο. 
Ελπίζουμε οι εταιρείες 
που θα αναλάβουν αυτό 
το έργο να έχουν κάνει 
πρόβλεψη για τα προα-
ναφερόμενα.

Κλειστή θα παραμείνει 
έως και τα τέλη Ιουνίου 2020 
η γέφυρα του Πηνειού στα 
Τέμπη στην Παλιά Εθνική 
Οδό, λόγω εργασιών για την 
ενίσχυσή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Περιφερειακής Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας 
και ενημέρωση του Αθηναϊ-
κού Πρακτορείου, απαγορεύ-
εται η κυκλοφορία όλων των 
οχημάτων στην περιοχή της 
υφιστάμενης γέφυρας του 
Πηνειού και η κίνησή τους 
στην ευρύτερη περιοχή θα 
αποκατασταθεί ως εξής:

• Α/Κ Ευαγγελισμού – 
παράκαμψης και κυκλι-
κού κόμβου

Η κίνηση προς Κατερί-
νη θα γίνεται με διοχέτευση 

των οχημάτων στον αυτοκι-
νητόδρομο μέσω του κλάδου 
εισόδου προς Κατερίνη του 
Α/Κ Ευαγγελισμού

•Ι/Κ Τεμπών
Η κίνηση προς Κατερίνη θα 

πραγματοποιείται με ανακα-
τεύθυνση των οχημάτων στον 
αυτοκινητόδρομο μέσω του 
κλάδου εισόδου προς Κατε-
ρίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού 
και τη δημιουργία παράκαμ-
ψης στην περιοχή αναστρο-
φής των οχημάτων του υφι-
στάμενου ισόπεδου κόμβου

• Ι/Κ Ομολίου – οικι-
σμού Περαταριάς

Η διέλευση προς Κατερί-
νη θα διεξάγεται με τη διο-
χέτευση των οχημάτων στον 
αυτοκινητόδρομο μέσω του 
κλάδου εισόδου προς Κατε-
ρίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, 
ενώ προβλέπεται και ο απο-
κλεισμός της κυκλοφορίας 
στην περιοχή της γέφυρας 
Πηνειού με υποχρεωτική 
έξοδο των οχημάτων από 
την Π.Ε.Ο. μέσω του υφι-
στάμενου ισόπεδου κόμβου 

Ομολίου
Αντίστοιχα, η μεταφορά 

προς Λάρισα θα διευκολυν-
θεί με τη διοχέτευση των 
οχημάτων στον αυτοκινη-
τόδρομο μέσω του κλάδου 
εισόδου προς Λάρισα του 
Η/Κ Ραψάνης, ενώ σύμφω-
να με το tinealarissa.gr προ-
βλέπεται ο αποκλεισμός της 
κυκλοφορίας στην περιοχή 
της γέφυρας Πηνειού και 
η υποχρεωτική αναστροφή 
των οχημάτων της Π.Ε.Ο. με 
την κατασκευή προσωρινού 

καμβίδιου κυκλικής κίνησης.
• Ι/Κ Πυργετού – Η/Κ 

Ραψάνης
Η κίνηση προς Λάρισα θα 

αποκατασταθεί με την εξυπη-
ρέτηση των οχημάτων στον 
αυτοκινητόδρομο μέσω του 
κλάδου εισόδου προς Λάρισα 
του Η/Κ Ραψάνης. Παράλλη-
λα, το tinealarissa.gr σημειώ-
νει ότι ελεύθερα και χωρίς να 
επιβαρύνονται με το αντίτιμο 
διοδίων θα διέρχονται από 
τις σήραγγες των Τεμπών οι 
κάτοικοι του δήμου Τεμπών.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
διαμαρτυρηθεί γιατί οι θαλάσσι-
ες μεταφορές …αγαθών και πλη-
θυσμών δεν γίνονται με καύσι-
μο το φυσικό αέριο. Επειδή το 
παραγόμενο διοξείδιο του άνθρα-
κα θα είναι το 1/100 αυτού από 
την καύση μαζούτ ή πετρελαίου. 
Τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για 
την καλπάζουσα κλιματική αλλα-
γή αλλά και τις ζωές των κατοί-
κων του πλανήτη που τα lobby 

του πετρελαίου τις παίζουν κορώ-
να – γράμματα. ΕΛΕΟΣ 

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα 
νέα από τις Βρυξέλλες σχετικά με το 
περιβάλλον και τις θαλάσσιες μετα-
φορές, λόγω των οποίων ετησίως 
εκλύονται 140.000.000 τόνοι διοξει-
δίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
ποσότητα που ισοδυναμεί με τους 
ρύπους 20 χωρών της Ε.Ε. Σύμφωνα 
με επιστημονικές μελέτες, η ποσότη-
τα αυτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 

33.000.000 τόνους. Παρά αυτές τις 
αρνητικές προβλέψεις, οι Βρυξέλλες 
διστάζουν να επιβάλλουν περιβαλ-
λοντικό φόρο στα πλοία. 

Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι 
να ψηφιστεί ομόφωνα από τα κρά-
τη μέλη της Ε.Ε., αλλά πολλά κράτη 
με αυξημένες θαλάσσιες μεταφορές 
όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπα-
νία, η Ιταλία είναι αρκετά δύσκολο 
να συμφωνήσουν.

Για τον λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι 

της Ε.Ε. προσανατολίζονται σε μία 
πιο επιεική πολιτική με το Σύστη-
μα Εξαγοράς Ενέργειας. Σύμφωνα 
με αυτή την πολιτική, η εφαρμογή 
αυτού του Συστήματος θα έφερνε 
έσοδα 7,2 δις. ευρώ ετησίως που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν στην παροχή κινήτρων για 
τη μετάβαση του εμπορικού στόλου 
στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να επι-
βαρύνονται οι επιβάτες μέσω των 
εισιτηρίων.

Επικίνδυνες οι … θαλάσσιες μεταφορές

Μονόδρομος… η εθνική οδός  
Αθηνών – Θεσσαλονίκης
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Πανεπιστημιακές πηγές αναφέ-
ρουν πως η ελληνική κοινωνία δεν 
θέλει το ποδήλατο και είναι εντελώς 
εξαρτημένη από το Ι.Χ., όμως οι πόλεις 
μας δεν έχουν πια χώρο για άλλα Ι.Χ.

Στρατηγική για το ποδήλατο δεν 

είναι να φτιάξουμε ποδηλατοδρό-
μους, αλλά να διαμορφώσουμε ένα 
αστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
θα είναι ασφαλές και ευχάριστο να 
κάνει κανείς ποδήλατο. Αυτό σημαί-
νει πως πρέπει να ασχοληθούμε με το 

αυτοκίνητο. Πρέπει να ακολουθήσου-
με την τάση στην υπόλοιπη Ευρώπη 
για μετατροπή των περιοχών κατοι-
κίας σε ήπιας κυκλοφορίας.

Εκτός της συναίνεσης του κόσμου, 
από τη χώρα μας λείπει και το όραμα 

για την πόλη. Κάποιες πόλεις τα κατά-
φεραν και πιο συγκεκριμένα,  οι θεσ-
σαλικές πόλεις ευνοούνται γιατί είναι 
επίπεδες, είναι μικρές, έχουν περιφε-
ρειακούς δακτυλίους και προϋπήρχε 
μία παράδοση ποδηλάτου. 

Πέντε ευρωπαϊκές 
πόλεις για το 
ποδήλατο 

Η μεγαλύτερη διείσδυση του ποδη-
λάτου στις πόλεις θα τις βοηθήσει να 
πετύχουν τους στόχους τους για περι-
ορισμό της ρύπανσης και θα συμβάλει 
στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Η ονομασία του προγράμματος 
είναι Cyclurban και εφαρμόζεται στη 
Βαρσοβία, τη Ρίγα (Λετονία), το Τάρ-
τσυ (Εσθονία), τη Βέλικα Γκόριτσα 
(Κροατία) και τη Δράμα. Από ελληνι-
κής πλευράς, συμμετέχουν επίσης το 
ΕΜΠ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο και 
το Ecocity.  Στη Δράμα, ο Δήμος θα 
εξετάσει πώς μπορεί να εφαρμόσει 
διαφορετικά σενάρια εισαγωγής του 
ποδηλάτου και ποιο ταιριάζει περισ-
σότερο στην πόλη. Εκπρόσωποι του 
Δήμου αναφέρουν ότι σχεδιάζουν να 
μειώσουν την ταχύτητα των οχημά-
των σε συγκεκριμένους δρόμους και 
να αποκλείσουν κάποιες οδούς για το 
αυτοκίνητο.

Ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος πρόσφατα εξήγ-
γειλε την εκπόνηση της 

πρώτης εθνικής στρατηγικής 
για το ποδήλατο. Η στρατηγι-
κή δεν έχει μόνο «καλλωπιστι-
κό» ρόλο, καθώς οι κοινοτικές 
χρηματοδοτήσεις για έργα και 
δράσεις αστικής κινητικότη-
τας εξαρτώνται από την ύπαρ-
ξη ενός συνολικού σχεδιασμού 
- κάτι που δεν είναι το «ισχυρό 
χαρτί» της χώρας μας.

Κύριο πρόβλημα δεν είναι η 

αποσπασματικότητα των κινήσε-
ων που έχουν γίνει, αλλά η έλλει-
ψη κοινωνικής συναίνεσης καθώς 
επίσης και η μικρή ανταπόκριση 
των πολιτών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το 
πρώτο κείμενο της Εθνικής Στρα-
τηγικής για το ποδήλατο θα είναι 
έτοιμο τον Δεκέμβριο με στόχο 
να τεθεί σε διαβούλευση και ακο-
λούθως να θεσμοθετηθεί μέσα στο 
πρώτο τρίμηνο του 2020. Το σχέδιο 
θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 
μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους 

για τη διείσδυση του ποδηλάτου 
στις καθημερινές μετακινήσεις. Θα 
αφορά, επίσης, την προώθηση της 
ασφαλούς χρήσης και στάθμευσης 
ποδηλάτου, την αποκατάσταση 
αστοχιών στη νομοθεσία και τις 
υποδομές, τη βελτίωση της εικό-
νας του ποδηλάτου στην κοινωνία, 
αλλά και έργα-πιλότους.

Στην Ε.Ε. διαθέτουν στρατη-
γικές για το ποδήλατο, 17 χώρες, 
ενώ η Ελλάδα μπορεί να συγκριθεί 
με την Ιρλανδία η οποία ξεκίνησε 
περίπου από το μηδέν.

Ανοίγει ο δρόμος για ποδήλατο 

Η ελληνική κοινωνία είναι εξαρτημένη από το Ι.Χ.
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια «φωνά-
ζει» ώστε να υπάρξει 
εναλλακτική λύση στο 

καρκινογόνο ρυπογόνο και επι-
κίνδυνο σύστημα της ενέργειας 
που παράγεται από τον λιγνί-
τη. Όμως, χρόνια τώρα κανείς 
δεν ακούει τη φωνή χιλιάδων 
ανθρώπων που δυστυχώς αργο-
πεθαίνουν από τα επικίνδυνα 
και θανατηφόρα σωματίδια 
ΡΜ10 και ΡΜ2,5 που εκπέμπο-
νται από τους λιγνιτικούς σταθ-
μούς. Ο μύθος ότι η ενέργεια 
από τον λιγνίτη είναι φτηνή, 
είναι αδιαμφισβήτητα ψευδής 
επειδή δεν συνυπολογίζονται οι 
περιβαλλοντικές καταστροφές 
(χωριά εξαφανίζονται, εκατο-
ντάδες χιλιάδες χέρσες εκτάσεις 
δεν μπορούν να επαναχρησι-
μοποιηθούν, υπόγειοι υδροφο-
ρείς ρυπαίνονται και μολύνο-
νται και χιλιάδες πολίτες υπο-
φέρουν με χρόνια νοσήματα). 
Και όλα αυτά, στον βωμό μιας 
καθεστηκυίας τάξης συμπολι-
τών μας, που μπροστά στα οικο-
νομικά τους «δήθεν» συμφέρο-
ντα, παραπλανούν και αλλοιώ-

νουν το μήνυμα που δεν είναι 
τίποτα άλλο από «ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».

Σωματεία και φορείς της περι-
οχής της Μεγαλόπολης κινούνται 
εναντίον του κλεισίματος των εκεί 
λιγνιτικών μονάδων και της πολι-
τικής «απελευθέρωσης» της ενέρ-
γειας. Υπό την αιγίδα του Σωμα-
τείου Εργαζομένων στην Ενέργεια 
Νομών Πελοποννήσου (ΣΕΕΝΠ) 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην 
οποία συμμετείχαν τα παρακάτω 
σωματεία και φορείς: Σύλλογος 
Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης, 
Επιχειρησιακό Σωματείο Ενέργειας 
ΔΕΗ «Προμηθέας», ΤΔΕ ΕΤΕ / ΑΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ,  Σωματείο Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων Άστρους, Σωμα-
τείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αρκαδίας, 
ΤΔΕ ΕΤΕ ΛΚΜ, Σωματείο Εργαζο-
μένων στις Εμπορικές Επιχειρή-
σεις και ΑΕ Αρκαδίας, Σωματείο 
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεγαλόπολης, 
Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύ-
ης Συνταξιούχων ΔΕΗ – ΠΑΣΑΣ 
ΔΕΗ, Σωματείο Ορυχείων – Σταθ-
μός Μεγαλόπολης- ΣΟΣ, Σωματείο 
Οικοδόμων Αρκαδίας, ΓΕΝΟΠ 
ΔΕΗ, ΕΤΕ ΔΕΗ, Αθλητική Ένωση 

Μεγαλόπολης «Πολύβιος».
Το ΣΕΕΝΠ επισημαίνει ότι «κοι-

νή εκτίμηση όλων ήταν ότι φτάσα-
με στην απολιγνιτοποίηση και το 
κλείσιμο των μονάδων ως αποτέ-
λεσμα της πολιτικής «απελευθέρω-
σης» της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για την ακόμα μεγαλύτερη 
εμπορευματοποίηση του ηλεκτρι-
κού ρεύματος και την εξυπηρέτη-
ση των συμφερόντων των ιδιωτι-
κών ομίλων. 

Ο λιγνίτης αποκλείεται για να 
αφήσει χώρο σε άλλες μορφές ενέρ-
γειας, κυρίως Ανανεώσιμες (ΑΠΕ) 
και φυσικό αέριο. Κλείνουν τις 
λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που 
παράγουν φτηνό ρεύμα, για να 
ανοίξει ο δρόμος να μπουν μέσα 
στο σύστημα όλο και περισσότε-
ρες ιδιωτικές μονάδες ΑΠΕ, που 
πολλαπλασιάζονται χρόνο με τον 
χρόνο. Το κλείσιμο εδώ και τώρα 
της Νο 3 μονάδας που είναι αξιό-
πιστη και αποδοτική συνδυάζεται 
με την καύση των απορριμμάτων, 
τη δημιουργία ΧΥΤΕΑ και λοιπών 
εγκαταστάσεων διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεγαλόπολης». 

Δασάρχης… 
να σου πετύχει!!! 

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει ταχθεί 
υπέρ της εγκατάστασης ανεμογεννη-
τριών και γενικά των ΑΠΕ. Όμως εάν 
αυτές εγκαθίστανται άτακτα και χωρίς 
τις απαιτούμενες ΜΠΕ, τότε είμαστε 
«κατά» αυτής της τακτικής. Τώρα, όσον 
αφορά τον συγκεκριμένο δασάρχη, 
έχουμε πάρα πολλά για τη «γούνα» του 
που θα τα στείλουμε στον εισαγγελέα.

Κατόπιν αντιδράσεων των δημάρχων, 
φορέων, κατοίκων και πρωτοβουλιών της 
περιοχής ενάντια στην εγκατάσταση αιο-
λικών στα Άγραφα, διακόπηκαν – τουλά-
χιστον προσωρινά – οι χωματουργικές 
εργασίες που επιχείρησε να ξεκινήσει η 
μία εκ των δύο κατασκευαστριών εται-
ρειών σε σημείο της οροσειράς «Νιάλα». 
Όμως, ο δασάρχης που έδωσε το πρά-
σινο φως για την  έναρξη των εργασι-
ών της εταιρείας, παραβλέποντας όρο 
που είχε τεθεί από το ΣτΕ, απαγορεύει 
την αποκατάσταση του χώρου από τις 
παράνομες εργασίες που έγιναν, απορ-
ρίπτοντας το σχετικό αίτημα ευρυτανι-
κών συλλόγων.

Φορείς ευρυτανικών συλλόγων που 
αντιτίθενται στην εγκατάσταση των αιο-
λικών τονίζουν ότι τον Σεπτέμβριο έγι-
ναν μη νόμιμες και βλαπτικές χωμα-
τουργικές εργασίες που προκάλεσαν 
εκτεταμένες εκβραχύνσεις και πρόκλη-
ση βλαβών σε εδάφη προστατευόμε-
να από τη NATURA 2000. Ακολούθως, 
ζήτησαν από τον δασάρχη Καρπενησί-
ου να τους δοθεί άδεια προκειμένου να 
προχωρήσουν σε βελτίωση και αποκα-
τάσταση των βλαβών με προσθήκη εδα-
φοβελτιωτικού, όπως κοπριά, κόμποστ 
κ.λ.π και σπόρων.

Σε αυτό το αίτημα, ο δασάρχης απά-
ντησε αρνητικά καθώς υποστήριξε ότι οι 
παραπάνω εργασίες προβλέπονται στις 
εγκρίσεις που έχει πάρει η εταιρεία και 
δεν είναι παράνομες. Αυτή η απάντηση 
του δασάρχη ήταν αναμενόμενη καθώς 
πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που έδω-
σε το πράσινο φως για την έναρξη των 
εργασιών στη Νιάλα παρά την απόφαση 
του ΣτΕ όπου ετίθετο ως όρος η έγκρι-
ση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) 
κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Το παράξενο είναι ότι ο ίδιος άνθρω-
πος επέτρεψε την έναρξη των εργασιών 
της εταιρείας, αλλά σε έγγραφό του προς 
αυτή βεβαίωνε ενυπογράφως και επισή-
μως ότι «…χωρίς την έγκριση ΕΟΑ από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν μπορεί 
να προχωρήσει καμμία εργασία εγκατά-
στασης είτε του κυρίως έργου είτε των 
συνοδών έργων, όπως οδοποιία. Γεννιέ-
ται όμως έτσι το ερώτημα, τι άλλαξε και 
μετέβαλε ο δασάρχης την άποψη του;

Η υγεία μας… ή το συνδικάτο; 
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Μυτιληναίος  
και… φυσικό αέριο 

Το ΠΑΚΟΕ, χρόνια τώρα υπέρ-
μαχος των ΑΠΕ και του φυσικού 
αερίου ως «καθαρού» ορυκτού καυ-
σίμου, επικροτεί τις προσπάθειες 
του ομίλου «Μυτιληναίος» και θα 
βοηθήσει τις προοπτικές για μία 
Ελλάδα χωρίς μαύρη και επικίν-
δυνη λιγνιτική ενέργεια.

Σε ομιλία του ο κ. Μυτιληναίος 
απευθυνόμενος και στον πρωθυπουρ-
γό τόνισε ότι ο στόχος παραγωγής 
καθαρής ενέργειας από 20% που είναι 
σήμερα, θα φτάσει το 35% το 2030 δεν 
είναι απλά φιλόδοξος, αλλά αναγκαί-
ος. Δεσμεύθηκε, επίσης, ότι η βιομη-
χανική δραστηριότητα της εταιρείας 
θα γίνει πράσινη. 

«Μέχρι το τέλος του 2030, ο τομέ-
ας της μεταλλουργίας της εταιρείας, 
το Αλουμίνιο της Ελλάδας και άλλες 
μονάδες της εταιρείας στο εξωτερικό 
θα ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά 
από ΑΠΕ, μηδενίζοντας έτσι το περι-
βαλλοντικό βιομηχανικό αποτύπωμα».

Ο γενικός διευθυντής ενέργειας της 
θυγατρικής της Mytilineos, Protergia, 
Ντίνος Μπενρουμπή αναφερόμενος 
στο ενεργειακό κέντρο της εταιρείας 
είπε: «Η προσθήκη της μονάδας είναι 
η φυσική εξέλιξη της στρατηγικής μας. 
Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος παρα-
γωγός και καλύπτει το 15%  της εγχώ-
ριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με την προσθήκη της νέας μονά-
δας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας η 
Mytilineos θα ξεπεράσει τα 2.000 MW. 
Συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια 
της χώρας, ενώ η θερμική της από-
δοση είναι μεγαλύτερη από 63% και 
την κατατάσσει πρώτη στην Ευρώπη».

Τα πετρελαιοειδή και οι … 
επτά αδελφές εξουσιά-
ζουν δυστυχώς τον πλα-

νήτη που μας ανήκει… οικονο-
μικά, κοινωνικά, πολιτικά ούτως 
ώστε να μην μπορούμε να ξεφύ-
γουμε ούτε εκατοστό.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει 
αντιληφθεί τα τεράστια προβλή-
ματα που δημιουργούνται από τις 
προαναφερόμενες εξουσίες και με 
όλες του τις δυνάμεις αντιμάχεται 
αυτούς που με το «ζόρι» διεκδικούν 
την ύπαρξη του… ανθρώπινου είδους. 
Είκοσι μεγάλες εταιρείες παραγω-
γής ορυκτών καυσίμων είναι υπεύ-
θυνες για το 35% του συνόλου των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και μεθανίου από ορυκτά καύσιμα 
και της βιομηχανίας τσιμέντου τα 
τελευταία πενήντα χρόνια. 

Οι μελέτες
Μελέτες που έγιναν μετρούν 

πόσο κάθε μία από αυτές τις εταιρεί-
ες παραγωγής πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και άνθρακα έχει συμβάλλει 
από το 1965 στην κλιματική κρίση. 
Αποτιμούν τις ποσότητες ορυκτών 
καυσίμων που αυτές οι εταιρείες 
έχουν εξαγάγει από το έδαφος και 
τις εκπομπές ρύπων για τις οποί-
ες αυτά τα ορυκτά είναι υπεύθυνα 
από το 1965.  

Οι μελέτες αυτές έχουν διαπιστώ-
σει ότι από το 1965 έως το 2017 οι 
είκοσι εν λόγω εταιρείες έχουν συμ-
βάλει στην εκπομπή 480 δις. τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα και μεθανί-

ου κυρίως από την καύση των προ-
ϊόντων τους (πετρέλαιο, κηροζίνη, 
φυσικό αέριο, άνθρακας). Αυτή η 
ποσότητα είναι ίση με το 35% των 
συνολικών εκπομπών καύσης ορυ-
κτών καυσίμων και της βιομηχα-
νίας τσιμέντου σε αυτή τη χρονι-
κή περίοδο.

Μόλυνση
Στις είκοσι εταιρείες που μολύ-

νουν περιλαμβάνονται 8 ιδιωτικοί 
κολοσσοί (Chevron, Exxon Mobil, 
BP, Royal Dutch Shell, Peabody 
Energy, Conoco Phillips, Total, 
BHP Billiton)  και 12 κρατικές εται-
ρείες (Saudi Aramco, Gazprom, 
National Iranian Oil, Coal India, 

Pemex, Petroleos de Venezuela, 
PetroChina, Abu Dhabi National Oil, 
Kuweit Petroleum, Iran National 
Oil, Sonartrach, Petreobras).

Οι μελετητές σημειώνουν ότι 
αυτές οι εταιρείες έχουν συλλογι-
κά καθυστερήσει την εθνική και 
παγκόσμια ανάληψη δράσης εδώ και 
δεκαετίες.  Πρέπει να αναφερθεί ότι 
μόνο πέντε εταιρείες του ιδιωτικού 
τομέα ενέργειας – Chevron, Exxon 
Mobil, BP, Shell, Total- δαπανούν 
περί τα διακόσια εκατομμύρια δολά-
ρια ετησίως για την άσκηση πιέσε-
ων στο παρασκήνιο προκειμένου 
να καθυστερήσουν να ελέγξουν ή 
να μπλοκάρουν πολιτικές αντιμε-
τώπισης της κλιματικής αλλαγής.

480 δισεκατομμύρια τόνοι



#111 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201962 / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρόνια τώρα το ΠΑΚΟΕ επι-
σημαίνει το τεράστιο πρό-
βλημα της έλλειψης υποδο-

μών για την αποθήκευση της ενέρ-
γειας από ΑΠΕ.

Αυτό συνδυάζεται με το γεγο-
νός ότι η παραγόμενη ενέργεια 
από ΑΠΕ δεν έχει σταθερή ροή 
και έτσι η αποθήκευσή της είναι 
βασική προϋπόθεση της εγκατά-
στασής της στο δίκτυο μεταφο-
ράς. Είναι καιρός πια οι ενεργει-

ακοί υπεύθυνοι και οι ιδιοκτήτες 
των ΑΠΕ να βάλουν το χέρι στην 
τσέπη και να φτιάξουν τις κατάλ-
ληλες υποδομές. Διαφορετικά, θα 
έχουμε θεωρητικά μία παραγόμε-
νη ισχύ ενώ στην πράξη θα είναι 
πολύ μικρότερη.

Ο στόχος της απεξάρτησης από τον 
άνθρακα μέσα στην επόμενη δεκαετία, 
όπως και εκείνος της αύξησης των ΑΠΕ 
από το σημερινό 16% στο 35% το 2030, 
διαμορφώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες 

καθώς θεωρούνται φιλόδοξοι - σημει-
ώνουν liberal.gr και energypress.gr. 

Και αυτό γιατί, η επιθυμητή διείσ-
δυση των ΑΠΕ έρχεται νωρίτερα κατά 
μια δεκαετία, ενώ τουλάχιστον το 50% 
της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα καταναλώνεται το 2030, θα 
πρέπει να προέρχεται από αιολικά και 
φωτοβολταϊκά.   

Τα 6 GW των εγκατεστημένων σήμε-
ρα σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας θα πρέπει να υπερτριπλασιαστούν, 

φτάνοντας στα 17-20 GW, προκειμένου 
να προσεγγιστεί ο στόχος του 2030. H 
ενεργειακή εξάρτηση της χώρας που 
μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει 
στο 50%, λόγω των εισαγωγών, χρει-
άζεται αντίστοιχα να μειωθεί, όπως 
εκτιμάται. 

Στην κατεύθυνση της υλοποίησης 
αυτών των πλάνων προτείνεται, μετα-
ξύ άλλων, η ανάπτυξη αναγκαίων υπο-
δομών αποθήκευσης, δηλαδή αντλησι-
οταμιευτικών έργων, και μπαταριών.

ΑΠΕ: προβληματική η αποθήκευση

Τη συστράτευση όλων των εμπλεκομένων φορέ-
ων στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καινοτόμου 
πλαισίου αδειοδοτήσεων, που θα είναι ελκυστικό 
για τους επενδυτές, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ζήτησε η 
γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά την πρώτη 
συνεδρίαση της επιτροπής για την αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου των ανανεώσιμων πηγών.

Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ κάλεσε όλα 
τα μέλη να εργαστούν ώστε να πάψει η Ελλάδα 
να ακολουθεί με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση τα 
τεκταινόμενα σε άλλες χώρες και να γίνει η ίδια 
παράδειγμα με σύγχρονο, σύντομο και διαφανές 
πλαίσιο αδειοδότησης ΑΠΕ.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ενέργει-
ας Γεράσιμος Θωμάς, επεσήμανε ότι η απλοποί-
ηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ 
είναι κρίσιμη παράμετρος για να επιτευχθεί ο 
διττός στόχος για μεγάλη αύξηση της διείσδυ-
σης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας 
και της ταχείας απολιγνιτοποίησης έως το 2028.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ, προβλέ-

πεται μεταξύ άλλων, η απλούστευση των κριτη-
ρίων αδειοδότησης, ώστε να περιοριστούν στα 
απολύτως αναγκαία, καθώς και η δημιουργία 
πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει 
την απλοποιημένη διαδικασία χορήγησης αδει-
ών παραγωγής.

Η Επιτροπή μεταφέρεται ότι θα πρέπει να 
συντάξει σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και κανο-
νισμού αδειών παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
εντός του Δεκεμβρίου 2019. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ έλαβε προθεσμία μίας 
εβδομάδας να καταθέσει στο ΥΠΕΝ την τελική της 
πρόταση για τον κανονισμό και οι φορείς της αγο-
ράς ΑΠΕ περιθώριο είκοσι ημερών για να κατα-
θέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις.

Όπως σημειώνεται στον τύπο, η διαδικασία 
αδειοδότησης των αιολικών πάρκων διαρκεί από 
8 ως 10 χρόνια, η οποία περιλαμβάνει 29 διαφο-
ρετικά στάδια, με πολλαπλάσια δικαιολογητικά, 
ενώ η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2018/2001 προ-
βλέπει προθεσμία δύο ετών, με παράταση ενός 
έτους, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΑΠΕ: Σε Νέο Δρόμο
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ΑΠΕ και 
ΕΥΔΑΠ  
χέρι-χέρι 

Το ΠΑΚΟΕ πριν από δύο 
χρόνια είχε προτείνει στον 
διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΕΥΔΑΠ κ. Μπενίση να προ-
χωρήσει στην κατασκευή και 
υλοποίηση του προγράμμα-
τος πέντε φωτοβολταϊκών 
πάρκων στην Αττική και τη 
Βοιωτία ώστε το λεκανοπέ-
διο και η Βοιωτία να είναι 
αυτόνομες στην πώληση και 
μεταφορά του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης, ιδιαίτε-
ρα στην Περιφέρεια Αττικής. 
Με μεγάλη μας χαρά διαπι-
στώσαμε ότι έστω και αργά 
το πρόγραμμα αυτό άρχισε 
να υλοποιείται και η δήλω-
ση του κ. Σαχίνη, νέου διευ-
θύνοντος συμβούλου της 
ΕΥΔΑΠ μας δίνει την ελπί-
δα ότι οι δημόσιοι φορείς θα 
χρησιμοποιούν ολοένα και 
περισσότερο τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας.

Φωτοβολταϊκός σταθμός 
ισχύος 2MW κατασκευάστηκε 
και λειτουργεί στις εγκαταστά-
σεις της ΕΥΔΑΠ στις Αχαρνές, 
από τις οποίες τροφοδοτείται 
με νερό το 60% των περιοχών 
του λεκανοπεδίου και ειδικά 
οι περιοχές που βρίσκονται σε 
μεγάλο υψόμετρο.

Το πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης της εταιρείας μέσα 
από την αξιοποίηση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο, θα συνεχιστεί, με 
νέους φωτοβολταϊκούς σταθ-
μούς και σε άλλες εγκαταστά-
σεις της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο νέος σταθ-
μός, αποτελεί επένδυση συνο-
λικής δαπάνης 1,6 εκατ. ευρώ, 
χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλή-
ρου με ίδια κεφάλαια και ολο-
κληρώθηκε σε ενάμιση μήνα. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, μετά 
την επίσκεψή του στον φωτο-
βολταϊκό σταθμό, δήλωσε: «Το 
κύριο μέλημά μας στην ΕΥΔΑΠ 
δεν είναι μόνο το καθαρό νερό, 
αλλά και η στροφή της εται-
ρείας σε καθαρές πηγές ενέρ-
γειας, ώστε να διασφαλίσουμε 
ένα βιώσιμο περιβάλλον για 
όλους μας». 

To ΠΑΚΟΕ, σχετικά με τις έξι 
εξαγγελίες της κυβέρνησης 
ώστε η χώρα μας να ξεπε-

ράσει την ενεργειακή και περι-
βαλλοντική κρίση, από το 2010 
έχει ξεκινήσει αγώνες ενημέ-
ρωσης του λαού και πίεσης των 
κυβερνήσεων ούτως ώστε να αξι-
οποιηθούν οι ΑΠΕ και το φυσικό 
αέριο και ταυτόχρονα να λύσουμε 
τα οξυμένα προβλήματα από την 
κακοδιαχείριση των αποβλήτων. 

Όσον αφορά την ανακύκλω-
ση, χρειάζονται έντονες αλλαγές 
και πραγματικές παρεμβάσεις 
ώστε να ξεπεράσουμε τα σημε-
ρινά προβλήματα και το τωρι-
νό ποσοστό του 10% της ανακύ-
κλωσης να φτάσει τουλάχιστον 
20% την επόμενη δεκαετία. Ανα-
φορικά με το πρόβλημα με την 
ηλεκτρενέργεια στα μη διασυν-
δεδεμένα νησιά μας, το ΠΑΚΟΕ 
έχει επανειλημμένα καταγγεί-
λει την απαράδεκτη κατάσταση 
που επικρατεί σήμερα στα νησιά, 
που συνεχώς γράφουμε ότι είναι 
ο καθρέπτης του τουρισμού μας.

Η κυβέρνηση δρομολογεί έξι 
παρεμβάσεις για την ενεργειακή 
και περιβαλλοντική πολιτική, με στό-

χο την επέκταση των καθαρών μορ-
φών ενέργειας και την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής.

1. Απολιγνιτοποίηση. Στόχος 
η πλήρης απολιγνιτοποίηση της 
χώρας έως το 2028. Δεν αφορά μόνο 
τη ΔΕΗ, αλλά ολόκληρη τη χώρα. 
Η ΔΕΗ μόνο πέρυσι έχασε 200 εκ. 
ευρώ από τη λειτουργία των λιγνι-
τικών μονάδων που «από ρουμπίνι 
και πετράδι έχουν γίνει βαρίδι με 
όρους οικονομικούς αλλά και περι-
βαλλοντικούς.

2. Μεγαλύτερη διείσδυση των 
ΑΠΕ. Σχεδιάζεται το ποσοστό «πρά-
σινης» ενέργειας να ανέλθει στο 35% 
το 2030, αντί του 31% που ήταν ο 
αρχικός στόχος και του 17% που 
είναι σήμερα. Το πρόβλημα με τις 
ΑΠΕ είναι ότι οι αδειοδοτήσεις απαι-
τούν έως και 10 χρόνια, περίοδος που 
είναι πενταπλάσια από τον ευρωπα-
ϊκό μέσο όρο των δύο ετών.

3. Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΝ, ο 
στόχος είναι εξοικονόμηση σε ποσο-
στό άνω του 33% μέχρι το 2030. Στο 
πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται και επε-
κτείνεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον», ενώ εφαρμόζονται και 
άλλα προγράμματα τόσο σε δημόσια 

κτίρια όσο και σε ιδιωτικά.
4. Ολοκληρωμένη διαχείριση 

αποβλήτων. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση,  επεκτείνονται οι μονάδες επε-
ξεργασίας αποβλήτων και ενισχύεται 
η ανακύκλωση από το 18% στο 30% 
και εφαρμόζεται ο καφέ κάδος για τα 
οργανικά απόβλητα σε όλη τη χώρα.

5. Ηλεκτρική διασύνδεση των 
νησιών. Ο υπουργός ΠΕΝ αναφέρει 
ότι δεν είναι δυνατό να ανεχόμαστε 
νησιά απαράμιλλου φυσικού κάλλους 
να επιβαρύνονται από ηλεκτροπαρα-
γωγή που βασίζεται σε εργοστάσια 
παλαιάς τεχνολογίας που καίνε μαζούτ. 
Υπολογίζεται ότι το έργο υποθαλάσ-
σιας διασύνδεσης  Κρήτης -  Αττικής 
θα αποσβεστεί σε δύο-τρία χρόνια.

6. Ηλεκτροκίνηση. Πρόκειται για 
μία τεχνολογία αιχμής στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. Θα εκπονη-
θεί Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης 
και θα δοθούν κίνητρα για την προ-
ώθηση της ηλεκτροκίνησης.  Η αρχή 
θα γίνει από Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
με  τα νέα λεωφορεία  που θα αγορα-
στούν να είναι ηλεκτροκίνητα. Ενώ 
στόχος είναι από λιγότερο του 1% 
σήμερα, να φτάσουμε περίπου στο 
10% μέχρι το 2030 στην αγορά επι-
βατικών αυτοκινήτων.

Έξι τομές για «καθαρή» 
ενέργεια και περιβάλλον
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Ξεκίνησαν οι εργα-
σίες της Διυπουργι-
κής Επιτροπής για 

την υλοποίηση του Έργου 
«Προώθηση της Ηλεκτροκί-
νησης στην ελληνική επι-
κράτεια» και με το βλέμμα 
στην εκπόνηση σχετικού 
Εθνικού Επιχειρησιακού 
Σχεδίου, υπό την προε-
δρία της γενικής γραμμα-
τέως Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Αλεξάνδρας 
Σδούκου και του γενικού 
γραμματέα Μεταφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, Νίκου Στα-
θόπουλου.

Ο κ. Χατζηδάκης στη 
σύντομη παρέμβασή του, μετα-
ξύ άλλων, είπε: «Πιστεύω ότι η 
ηλεκτροκίνηση είναι μεγάλης 
σημασίας τόσο για το περιβάλ-
λον όσο και για την αντίλη-
ψη που έχει ο πολίτης για τις 
μετακινήσεις, διότι οι μετα-

κινήσεις είναι ένα σημαντι-
κό κομμάτι της καθημερινό-
τητάς μας. Δεν μιλάμε για ένα 
νέο κύμα απόσυρσης αυτοκι-
νήτων. Στο μυαλό μας έχου-
με μια συνολική αλλαγή του 

τρόπου των μετακινήσεων, 
το πέρασμα σε μια νέα επο-
χή με περισσότερο σεβασμό 
στο περιβάλλον με την ενθάρ-
ρυνση της ηλεκτροκίνησης.»

Ο υφυπουργός κ. Θωμάς 

στάθηκε στο θέμα της φόρτι-
σης των ηλεκτροκίνητων αυτο-
κινήτων από πηγές καθαρής 
ενέργειας, δίνοντας προτεραι-
ότητα στις αστικές περιοχές.

Η κ. Σδούκου υπογράμμι-
σε ότι συνεργάζονται για το 
θέμα υπουργεία (το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών 
και το Υπουργείο Οικονομι-
κών), ο Διαχειριστής του 
Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔ-
ΔΗΕ), η ΡΑΕ, θεσμικοί και 
φορείς της αγοράς, ερευνητι-
κά ινστιτούτα και προανήγγει-
λε τη σύσταση ομάδων εργα-
σίας (working groups) για τα 
επιμέρους θέματα.

Ο κ. Σταθόπουλος πρό-
τεινε να υπάρξουν πιλοτικά 
έργα, τα οποία θα κάνουν γνω-
στή την ηλεκτροκίνηση στους 
πολίτες και μίλησε για μετα-
σχηματισμό των χρηματοδο-
τικών εργαλείων, λαμβάνοντας 

υπόψη και τους πόρους του 
νέου ΕΣΠΑ για την κλιματι-
κή αλλαγή.

Ο γενικός γραμματέας 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος 
Μπακογιάννης τόνισε ότι η 
ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να 
ενταχθεί σε ένα σχέδιο βιώ-
σιμης ανάπτυξης των πόλε-
ων, με λιγότερους ρύπους και 
μετακινήσεις.

Σε δελτίο Τύπου σημει-
ώνεται ότι στους βασικούς 
στόχους της Επιτροπής περι-
λαμβάνονται: ο σχεδιασμός 
εφαρμογής ολοκληρωμένου 
προγράμματος κινήτρων για 
την προώθηση της διείσδυ-
σης των ηλεκτρικών οχημά-
των, η καταγραφή εθνικών 
και ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτικών εργαλείων με σκο-
πό την ένταξη δράσεων ηλε-
κτροκίνησης σε προγράμματα 
χρηματοδότησης, η χωροτα-
ξία των υποδομών φόρτισης 
σε όλη την επικράτεια.

Ηλεκτροκίνηση με λιγνίτη ή χωρίς; 
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Η Ελλάδα βρίσκε-
ται στο επίκεντρο 
του νέου Ψυχρού 

Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ από 
τη μία πλευρά και Ρωσίας-
Κίνας-Ιράν από την άλλη.  Ο 
υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ σε πρόσφατη ομιλία 
του στο Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» έκανε αναφορά 
σε συγκεκριμένα θέματα 
που αφορούν τις σινοαμε-
ρικανικές σχέσεις μεταξύ 
των οποίων ο ανταγωνι-
σμός στην τεχνολογία 5G, ο 
έλεγχος της οποίας σημαί-
νει τον παγκόσμιο έλεγχο 
των επικοινωνιών. 

Ειδικότερα, ο υπουργός 
επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ενδι-
αφέρον για την Ελλάδα σε 
διαφόρους τομείς όπως τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
της νέας γενιάς. 

Όπως είπε, θα πρέπει να 
ξεπεραστούν γραφειοκρατι-
κά εμπόδια και να γίνει πιο 
ευέλικτη η νομοθεσία και με 
χαρακτηριστικό τρόπο υπο-
γράμμισε «βοηθήστε μας για 
να σας βοηθήσουμε». Η πλήρης 
ανάπτυξη του 5G θα οδηγήσει 
στην Ελλάδα στην τοποθέτη-
ση 100.000 μικρών και μεγά-
λων κεραιών σε όλη την επι-

κράτεια. Η κινεζική Huawei 
διεκδικεί τον έλεγχο του δικτύ-
ου του ΟΤΕ με την τεχνολο-
γία της η οποία είναι φθηνή 
και ταχύτατη.

Οι ΗΠΑ ζητούν από την 
Ελλάδα να προτιμήσει τη 
Nokia που όμως είναι πιο 
αργή και πιο ακριβή, αλλά 
πάντως είναι συμβατή με τα 

συμμαχικά συμφέροντα. Και 
τούτο διότι οι Αμερικάνοι θεω-
ρούν την κινεζική εταιρεία 
«εκτελεστικό βραχίονα των 
κινεζικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων» και ανάγουν το ζήτημα 
του 5G σε θέμα ασφαλείας για 
το ΝΑΤΟ.

Το 5G έχει  δύο συστή-
ματα που ονομάζονται Core 

και radio. Οι ΗΠΑ έστειλαν 
τελεσίγραφο να αποκλειστεί 
η Huawei και από τα δύο 
συστήματα 5G στην Ελλάδα. 
Το σημαντικότερο είναι ότι 
ζητούν από την Ελλάδα να 
υπογράψει τη Συμφωνία της 
Πράγας «η οποία δεσμεύει 
φωτογραφικά κάθε χώρα να 
μην  έχει τεχνολογικές σχέ-

σεις με την Κίνα».
Το θέμα είναι ότι εάν η 

Ελλάδα υπογράψει διεθνή  
συμφωνία κατά της Κίνας, 
το Πεκίνο θα σκεφτεί να απο-
σύρει τις επενδύσεις του από 
την Ελλάδα, ενώ αν δεν την 
υπογράψει τότε υπάρχει κίν-
δυνος αποσταθεροποίησης 
από τις ΗΠΑ.

Ψυχρός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας  
για 100.000 κεραίες 5G στην Ελλάδα

Η έλευση των νέων δικτύων 5G θα 
αναβαθμίσει δραματικά τις δυνατότη-
τες επικοινωνίας, αλλά την ίδια στιγμή 
πυροδοτεί ανησυχίες σε όλες τις μυστι-
κές υπηρεσίες παγκοσμίως για τις νέες 
δυνατότητες παρακολούθησης  των 
πολιτών αλλά και κατασκοπείας από 
άλλα κράτη.

Πρωτοπόροι στην τεχνολογία αυτή είναι 
κινεζικές εταιρείες όπως η Huawei κυρίως 
και η ΖΤΕ δευτερευόντως. Οι ευρωπαϊκές 
Nokia και Ericsson είναι πιο ακριβές, ενώ 
δεν υπάρχουν αμερικανικές ανταγωνιστικές 
εταιρείες, καθώς έχουν μείνει πίσω τεχνολο-
γικά. Πάντως οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει την 
Huawei από τα αμερικανικά δίκτυα και πιέ-
ζουν την Ευρώπη να αποκλείσει και αυτή την 
κινέζικη εταιρεία. Η Γερμανία δεν προχώρη-
σε σε μία τέτοια ενέργεια και οι Κινέζοι ελπί-
ζουν ότι θα πράξουν το ίδιο και άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Αγγλία.

Τα δίκτυα 5G χαρακτηρίζονται νούμε-
ρο ένα κίνδυνος για την ασφάλεια καθώς 
οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι 
μπορούν να παραβιαστούν και να χρησι-
μοποιηθούν ως κερκόπορτα όχι μόνο για 
κατασκοπεία αλλά για ένα νέο είδος πολέ-
μου με αποσταθεροποίηση της οικονομίας 
και της ζωής των πολιτών χωρίς να πέσει 
ούτε μία σφαίρα.

Από την πλευρά της, η κινέζικη Huawei 
αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγο-
ρίες περί  κατασκοπείας, ενώ έχει προσφερ-
θεί να παράσχει ειδικές εγγυήσεις ασφαλεί-
ας και αντικατασκοπείας.

Το πρόβλημα είναι ότι από τη φύση τους 
αυτά τα δίκτυα είναι πολύ πιο ευάλωτα σε 
παραβιάσεις ασφαλείας καθώς βασίζονται στο 
λογισμικό πολύ περισσότερο από ό,τι το 4G, 
ενώ προϋποθέτουν μεγαλύτερο αριθμό δια-
συνδέσεων κάτι που αυξάνει τα σημεία πιθα-
νής παραβίασης και εισόδου στο σύστημα.

Δίκτυα 5G: Η κατάσκοπος που με συνέδεσε 
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Το γρήγορο ή έτοιμο φαγητό 
έχει ενοχοποιηθεί ως σημα-
ντικός παράγοντας πρόκλη-

σης καρκίνου. Αν και είναι δύσκο-
λο να αντισταθούμε στην υπέροχη 
γεύση του, πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας ότι μπορεί να δράσει 
βλαπτικά στην υγεία μας μακρο-
πρόθεσμα με πολλούς και διαφο-
ρετικούς τρόπους. 

Διάφορα άλλα είδη φαγητών έχουν 
ενοχοποιηθεί επίσης για την πρόκλη-
ση καρκίνου, δρώντας με τον ίδιο 
τρόπο όπως το έτοιμο φαγητό. Πολ-

λά από αυτά τα είδη καταναλώνονται 
σε καθημερινή βάση, αγνοώντας τους 
κινδύνους που εγκυμονούν. 

Παρακάτω, παρατίθεται μια λίστα 
φαγητών που αποτελούν μέρος της 
καθημερινής διατροφής μας και μπο-
ρούν να αυξήσουν την πιθανότητα 
πρόκλησης καρκίνου. Παράλληλα, προ-
τείνονται και εναλλακτικές λύσεις για 
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

1. Σόδα
Η σόδα αποτελείται σε μεγάλο 

ποσοστό από ζάχαρη. Είναι γνωστό 

πως η ζάχαρη αποτελεί την κινητή-
ρια δύναμη για τα καρκινικά κύττα-
ρα. Ακόμα και χωρίς την προσθή-
κη ζάχαρης, θεωρείται κακή επιλογή 
καθώς πολύ συχνά περιέχει χημικά 
πρόσθετα όπως τεχνητές χρωστικές. 
Η πιο διαδεδομένη από αυτές είναι 
η Caramel IV που περιλαμβάνει ως 
συστατικό την καρκινογόνο ουσία 
4-MEI, αποτέλεσμα της επεξεργασί-
ας αμμωνίας. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Η 
κατανάλωση νερού είναι η καλύτερη 
επιλογή. Εάν δεν μπορείτε να αντι-

σταθείτε στη σόδα, προσπαθήστε να 
επιλέξετε κάποιο σκεύασμα που δεν 
περιέχει Caramel IV. 

2. Κόκκινο κρέας σχάρας
Η κατανάλωση του κόκκινου κρέα-

τος σχάρας μπορεί να εγκυμονεί κιν-
δύνους, καθώς σύμφωνα με ερευνη-
τικές μελέτες, έχει αποδειχτεί πως η 
υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσε-
ται, επιφέρει την αλλαγή της δομής 
σε χημικό και μοριακό επίπεδο και 
την παραγωγή καρκινογόνων υδρο-
γονανθράκων. 

20 τροφές που προκαλούν αργό θάνατο
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Εναλλακτικές προτάσεις > Προσπα-
θήστε να ελαχιστοποιήσετε την κατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος ή να χρησι-
μοποιήσετε ως εναλλακτική επιλογή 
το κοτόπουλο.

3. Ποπ-κορν φούρνου 
μικροκυμάτων

Το διακετύλιο είναι η ουσία που 
δίνει την χαρακτηριστική ιδιαίτερη 
γεύση στα ποπ κορν όταν βρίσκονται 
εκτός φούρνου. Ωστόσο, όταν η ουσία 
αυτή θερμανθεί μπορεί να αποβεί τοξι-
κή για τον οργανισμό. Επιπροσθέτως, 
η ουσία με την οποία έχει επενδυθεί 
το εσωτερικό μέρος της συσκευασίας 
για προστασία αποτελεί καρκινογόνο 
παράγοντα. Τέλος, οι εταιρείες που 
παράγουν και συσκευάζουν τα ποπ 
κορν, δεν είναι υποχρεωμένες βάσει 
νομοθεσίας να αναγράφουν εάν πρό-
κειται για γενετικά τροποποιημένους 
σπόρους ή όχι. Το καλαμπόκι αποτε-
λεί σύνηθες παράγωγο γενετικά τρο-
ποποιημένων σπόρων. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Στο 
εμπόριο υπάρχουν διαθέσιμοι οργα-
νικοί σπόροι καλαμποκιού τους οποί-
ους μπορείτε να απολαύσετε συνοδεία 
ελαιόλαδου στον φούρνο ή σε ειδική 
συσκευή παρασκευής ποπ κορν.

4. Κονσερβοποιημένο φαγητό, 
ντομάτες

Τα κονσερβοποιημένα φαγητά απο-
τελούν έναν ακόμα κίνδυνο καθώς οι 
μεταλλικοί περιέκτες επενδύονται με 
τον χημικό παράγοντα BPA, ο οποί-
ος έχει ενοχοποιηθεί σε πειραματι-
κές μελέτες με ποντίκια για πρόκληση 
ορμονικών διαταραχών στα εγκεφαλι-
κά κύτταρα. Οι ντομάτες σε κονσέρβα 
μπορούν να προκαλέσουν την εισχώ-
ρηση του χημικού αυτού παράγοντα 
στο φαγητό εξαιτίας της οξύτητας τους. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Στο 
εμπόριο μπορείτε να βρείτε διαθέσι-
μα κατεψυγμένα ή φρέσκα λαχανικά 
ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

5. Υδρογονωμένα Λίπη
Τα λίπη που χαρακτηρίζονται ως 

υδρογονωμένα είναι παράγωγα χημι-
κής επεξεργασίας. Επίσης, περιέχουν 
λίπη ωμέγα-6 σε ποσότητες που μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν επικίνδυνες. 
Τα λίπη αυτά μπορούν να μεταβάλλουν 
την δομή της μεμβράνης  του κυττά-
ρου και να οδηγήσουν στην δημιουρ-
γία όγκων. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Συστή-
νεται να επιλέγετε φυσικά έλαια όπως 
το λάδι ελαιοκράμβης ή κοινό ελαι-
όλαδο. 

6. Ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, 
σολωμός

Ο σολωμός που αλιεύεται στην 
ανοιχτή θάλασσα περιέχει ένα σύνολο 

ωφέλιμων πρωτεϊνών για τον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Όμως, περισσότερο 
από το 60 % της συνολικής ποσότη-
τας σολωμού που καταναλώνεται στις 
ΗΠΑ προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργει-
ες. Τα ψάρια αυτά ενδέχεται να περιέ-
χουν μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών 
και φυτοφαρμάκων, που έχουν συσ-
σωρευτεί στο σώμα του ψαριού. Μετά 
την κατανάλωση από τον άνθρωπο, οι 
ουσίες αυτές εναποτίθενται και στον 
οργανισμό μας. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Προ-
τιμήστε αλιεύματα που προέρχονται 
από αλιεία σε ανοιχτή θάλασσα ή προ-
σθέστε στη διατροφή σας συμπληρώ-
ματα ιχθυέλαιου.

7. Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες
Οι περισσότερες από αυτές τις 

ουσίες όπως δηλώνει και το όνομά 
τους προέρχονται από χημικές διαδι-
κασίες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για να μπορούμε 
να υποστηρίξουμε εάν πρόκειται για 
βλαβερές ουσίες. Ορισμένες έρευνες  
υποστηρίζουν ότι οι τεχνητές χρωστι-
κές ουσίες μπορούν να ενεργοποιή-
σουν την τοξίνη DKP προς δημιουρ-
γία όγκων στον εγκέφαλο. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Η 
χρήση στέβια είναι μια καλή επιλογή 
καθώς πρόκειται για φυσικό συστα-
τικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και ο πουρές μήλου.

8. Εξευγενισμένο Λευκό Αλεύρι
Το εξευγενισμένο λευκό αλεύρι δεν 

διατηρεί την διατροφική του αξία εξαι-
τίας της χημικής επεξεργασίας που 
έχει υποστεί. Ένα επιπλέον αρνητικό 
χαρακτηριστικό είναι η χρήση αέριου 
χλωρίου για να επιτευχθεί το λευκό 
χρώμα. Επίσης, περιέχει μεγάλη ποσό-
τητα υδατανθράκων, οι οποίο εύκολα 

μπορούν να μετατραπούν σε ζάχαρη 
στο ανθρώπινο σώμα, την τροφή των 
καρκινικών κυττάρων. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Προ-
σπαθήστε να χρησιμοποιείτε μη εξευ-
γενισμένο αλεύρι ολικής άλεσης για 
χρήση στην κουζίνα και στο μαγείρε-
μα. Επίσης, δώστε προσοχή στις ετι-
κέτες που αναγράφουν το ποσοστό 
λευκασμένου όταν αγοράζετε συσκευ-
ασμένα προϊόντα. 

9. Συμβατικά φρούτα ή αλλιώς 
«βρώμικα φρούτα»

Ένας υγιεινός τρόπος διατροφής 
περιλαμβάνει φρούτα και λαχανικά 
σε μεγάλο μέρος. Αν τα φυτικά αυτά 
προϊόντα όμως περιέχουν χημικά 
δεν υπάρχουν οφέλη για τον οργανι-
σμό. Ένα κοινό παράδειγμα αποτελεί 
η ατραζίνη. Η χρήση της έχει απαγο-
ρευτεί στην Ευρώπη αλλά ακόμα και 
σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε 
περιοχές όπως η Αμερική. Η EWG 
έχει διαπιστώσει ότι περίπου το 98%  
των προϊόντων που βρίσκουμε στα 
ράφια περιέχουν χημικά που μπο-
ρούν έχουν ενοχοποιηθεί για πρό-
κληση καρκίνου. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Προ-
σπαθήστε να βάλετε στην ζωή σας τα 
βιολογικά προϊόντα. Ακόμη, να πλέ-
νετε σχολαστικά τα λαχανικά και τα 
φρούτα πριν την κατανάλωσή τους. 

10. Επεξεργασμένο κρέας
Ο κατάλογος των επεξεργασμένων 

κρεατοσκευασμάτων περιλαμβάνει 
ποικιλία προϊόντων όπως το μπέικον 
και τα λουκάνικα. Κατά τη διαδικα-
σία παρασκευής τους συνήθως προ-
στίθενται μεγάλες ποσότητες αλατιού 
αλλά και ουσίες με βλαπτική επίδραση 
όπως τα νιτρικά και τα νιτρώδη για 
να διατηρήσουν το κρέας αναλλοίω-

το. Τα πρόσθετα αυτά έχουν, επίσης, 
σαν σκοπό να βελτιώσουν τη γεύση 
και την εμφάνιση αλλά αποτελούν 
έναν ακόμη κίνδυνο για την υγεία.

Εναλλακτικές προτάσεις > Προ-
τιμήστε βιολογικό κρέας και κρεατο-
σκευάσματα με τη λιγότερη δυνατή 
επεξεργασία. Μην ξεχνάτε πως το 
προσεκτικό πλύσιμο και μαγείρεμα 
παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. 

11. Πατατάκια
Τα πατατάκια μπορούν να επιδρά-

σουν βλαπτικά στην υγεία με πολλούς 
τρόπους. Αρχικά, χρησιμοποιούνται 
ακατάλληλα λίπη, τα λεγόμενα τρανς-
λιπαρά για την παρασκευή τους, τα 
οποία απορροφώνται. Στη συνέχεια, 
προστίθεται αλάτι. Το αλάτι αυξάνει 
την πιθανότητα καρκινογένεσης αλλά 
και την πιθανότητα καρδιακών νόσων. 
Πολλά πατατάκια περιέχουν, επίσης, 
τεχνητές χρωστικές ουσίες αλλά και 
συντηρητικά. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Επι-
λέξτε σνακ που είναι ωφέλιμα για την 
υγεία όπως σπιτικά ποπ-κορν και κου-
λουράκια ή αποξηραμένες μπανάνες 
και φρούτα. 

12. Γενετικά τροποποιημένα 
προϊόντα

Υπάρχει μεγάλη διχογνωμία σχετικά 
με το εάν και πόσο βλαβερά είναι τα 
προϊόντα που προέρχονται από γενε-
τικά τροποποιημένους οργανισμούς. 
Όμως, ελάχιστες έρευνες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί στο χρονικό σημείο πριν 
τα προϊόντα αυτά φτάσουν στο τραπέ-
ζι μας, με αποτέλεσμα να μην γνωρί-
ζουμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

Εναλλακτικές προτάσεις > Δώστε 
προσοχή στην ένδειξη GMO που ανα-
γράφεται στις ετικέτες ορισμένων 
προϊόντων.
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13. Μεγάλη κατανάλωση 
αλκοόλ

Μελέτες έχουν αποδείξει τη σύν-
δεση που μπορεί να υπάρχει ανά-
μεσα στο αλκοόλ και τον καρκίνο σε 
διάφορα μέρη του σώματος όπως τον 
οισοφάγο, τον καρκίνο του μαστού 
στις γυναίκες και τον καρκίνου του 
εντέρου. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Εάν 
νιώθετε πως έχετε εξάρτηση από το 
αλκοόλ, προσπαθήστε να μειώσετε 
προοδευτικά την κατανάλωση στο 
ελάχιστο δυνατό. Μην υπερβαίνετε 
τα τρία ποτήρια την ημέρα εάν είστε 
γυναίκα και τα τέσσερα ποτήρια εάν 
είστε άντρας. Σε περίπτωση που θέλετε 
να αποβάλετε τελείως το αλκοόλ από 
τη ζωή σας ενώ μέχρι σήμερα κατα-
ναλώνατε μεγάλες ποσότητες, χρει-
άζεται προσοχή καθώς μπορείτε να 
παρατηρήσετε συμπτώματα στέρησης. 

14. Επεξεργασμένα σάκχαρα
Στα επεξεργασμένα σάκχαρα ανή-

κει το σιρόπι καλαμποκιού που περι-
έχει μεγάλη ποσότητα φρουκτόζης 
αλλά και άλλες ουσίες όπως η μαύ-
ρη ζάχαρη στην οποία γίνεται προ-
σθήκη βιομηχανικής μελάσας, αναι-
ρώντας την ιδιότητα της να αποτελεί 
μια πιο φυσική επιλογή. Τα επεξερ-
γασμένα σάκχαρα προκαλούν υπε-
ρέκκριση ινσουλίνης και διαταραχές. 
Επίσης, αποτελούν τροφή για τα καρ-
κινικά κύτταρα. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Δια-
βάστε προσεκτικά τις ετικέτες των 
συσκευασμένων τροφίμων. Η αναλο-
γία ζάχαρης μπορεί να σας εκπλήξει 
ακόμα και σε τρόφιμα που εκ πρώτης 
όψεως φαίνονται υγιεινά. Προσπαθή-
στε να ικανοποιήσετε την επιθυμία 
για γλυκό με ένα φρούτο. 

15. Τρανς Λιπαρά
Με την διαδικασία της υδρογό-

νωσης τα υγρά λίπη μετατρέπονται 
σε στερεά, δημιουργώντας αυτά που 
αποκαλούμε τρανς λιπαρά, αυξάνο-

ντας τον χρόνο συντήρησης τους. Τα 
τρανς λιπαρά ευθύνονται, επίσης, για 
καρκινογένεση. Για τον λόγο αυτό, το 
2015 εκδόθηκε οδηγία, σύμφωνα με 
την οποία, τα έλαια αυτά θα έπρεπε 
να απομακρυνθούν τελείως από τα 
τρόφιμα σε βάθος τριετίας. 

Εναλλακτικές προτάσεις > Είναι 
προτιμότερο να επιλέξετε τρόφιμα με 
χαμηλό ποσοστό λίπους. Μια καλή 
επιλογή λιπαρού τροφίμου αποτελεί 
το βούτυρο, που περιέχει κορεσμένα 
λίπη. Ακόμα κι αυτό, όμως, χρειάζεται 
προσοχή και μέτρο στην κατανάλωση. 

16. Καπνιστό κρέας  
και μπάρμπεκιου

Τα αλιεύματα και το κόκκινο κρέ-
ας είναι τα συνήθη προϊόντα κάπνι-
σης. Κατά την διαδικασία της όμως 
μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες 
ποσότητες πίσσας, η οποία έχει καρ-
κινογόνο δράση. Επίσης, τα διάφορα 

παραπροϊόντα του κρέατος όπως το 
μπέικον, περιέχουν μεγάλη ποσότητα 
αλατιού. Κατανάλωση μεγάλων ποσο-
τήτων καπνιστών έχει συνδεθεί με 
καρκινογένεση στο έντερο, σύμφωνα 
με την μελέτη των Fritz, W., και Soos, 
K (1980). Το ψήσιμο σε ψησταριά με 
κάρβουνα οδηγεί στον σχηματισμό 
αρωματικών υδρογονανθράκων. Οι 
ενώσεις αυτές προάγουν την δημι-
ουργία όγκων. Όλα αυτά, ωστόσο, 
αποτελούν εικασίες και σε καμμία 
περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για να αποτραπεί η χρήση 
ψησταριάς. Συνίσταται η προσεκτική 
καθημερινή κατανάλωση αυτής της 
κατηγορίας τροφίμων ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις θερμίδες. Υπολογίζεται ότι 
μια μέση κατανάλωση 200-300 γραμ-
μαρίων κρέατος ανά ημέρα δεν έχει 
αρνητική επίδραση στον οργανισμό. 

17. Κουλουράκια
Τα κουλουράκια και τα βουτήματα 

ανήκουν στην κατηγορία των τροφί-
μων που προκαλούν διαταραχές στα 
επίπεδα σακχάρου. Έχουν υψηλό γλυ-
καιμικό δείκτη και έχει αποδειχθεί 
ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνι-
σης καρκίνου των πνευμόνων σύμ-
φωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου 
του Τέξας. Η κατηγορία αυτή περι-
λαμβάνει επίσης το λευκό ψωμί, τα 
δημητριακά που χρησιμοποιούνται 
στο πρωινό αλλά και το ρύζι. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέγονται 
τα αντίστοιχα ολικής άλεσης. 

18. Τουρσί
Τα τρόφιμα αυτά περιέχουν μεγά-

λες ποσότητες συντηρητικών και ιδι-
αίτερα νιτρώδη με ισχυρές ενδείξεις 

για πρόκληση καρκίνου. Η κατανά-
λωση τροφίμων όπως τα αγγουράκια 
τουρσί έχει συνδεθεί με δημιουργία 
όγκων στο στομάχι ή τον θυρεοει-
δή αδένα αλλά ακόμα και με καρκί-
νο των ωοθηκών, σύμφωνα με αμε-
ρικανικές μελέτες. 

19. Βελτιωτικά γεύσης
Οι τεχνητές γεύσεις και τα βελ-

τιωτικά γεύσεων έχουν συνδεθεί με 
πολλαπλές αναφορές για διαταραχές 
της υγείας, όπως προτείνουν μελέ-
τες του Πανεπιστημίου του Τέξας. 
Το FDA έχει απαγορεύσει εφτά από 
αυτές τις ουσίες καθώς βρέθηκε ότι 
προκαλούσαν καρκίνο σε πειραμα-
τόζωα σε συνθήκες εργαστηρίου. Οι 
ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται σε 
πολύ μικρές ποσότητες στα τρόφι-
μα, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης. 

20. Τροφές με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε αλάτι

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτι-
κότητα σε αλάτι πρέπει να αποφεύ-
γονται για πολλούς διαφορετικούς 
λόγους, σύμφωνα με ειδικούς ογκο-
λόγους. Το αλάτι οδηγεί σε αύξηση 
της αρτηριακής πίεσης και μακρο-
πρόθεσμα στην εμφάνιση καρκίνου. 
Η νόσος εμφανίζεται στο στομάχι, τον 
οισοφάγο και το πάγκρεας. Τα άτομα 
που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
υψηλού κινδύνου ανήκουν στην ηλι-
κία των 50 +  και πάσχουν από δια-
βήτη. Η υψηλή κατανάλωση αλατιού 
έχει συνδεθεί και με πληθώρα άλλων 
νόσων όπως τα καρδιαγγειακά, οστε-
οπόρωση ακόμα και παχυσαρκία που 
πυροδοτούν με τη σειρά τους άλλους 
τύπους καρκίνου. 
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Σε ένα από τα πλέον προ-
βληματικά συστατικά 
που καταναλώνουμε 

χωρίς να το γνωρίζουμε, το 
αρσενικό, αναφέρεται δημο-
σίευμα. 

Αποτελεί μέρος της διατροφής 
των κοτόπουλων ως εγκεκριμέ-
νο προσθετικό σε πολλές χώρες 
και χρησιμεύει στην καταπολέ-
μηση εντερικών παρασίτων, στα 
οποία τα κοτόπουλα είναι ιδι-
αίτερα ευαίσθητα. Παραπομπή 
γίνεται σε διεθνείς οδηγίες που 
ορίζουν διάστημα πέντε ημερών 
από τη χορήγησή του μέχρι τη 
θανάτωση του κοτόπουλου προ-
κειμένου να έχει αποβληθεί από 
τον οργανισμό του. 

Ο άνθρωπος εκτίθεται στο 
αρσενικό συνήθως μέσω του 
πόσιμου νερού, της σκόνης και 
της διατροφής. Σε ανόργανη μορ-
φή θεωρείται πιο επικίνδυνο απ’ 
ό,τι σε οργανική ενώ το 65% 
του αρσενικού στα κοτόπουλα 
πιστεύεται ότι είναι σε ανόργα-
νη μορφή. 

Σε χαμηλές ποσότητες, η 
παρουσία αρσενικού στον ανθρώ-
πινο οργανισμό δεν προκαλεί ανη-
συχία. Μελέτες που επικαλείται 
το δημοσίευμα καταδεικνύουν 
ότι η χρόνια έκθεση στο αρσενι-
κό, της τάξης των 10-40 μικρο-
γραμμαρίων ανά κιλό ημερησί-

ως μπορεί να συνδέεται με την 
εμφάνιση καρκίνου στο δέρμα, 
το αναπνευστικό και την ουρο-
δόχο κύστη. 

Σημειώνεται, ακόμη, όσοι 
καταναλώνουν υψηλές ποσότη-
τες κοτόπουλου, ενδέχεται να 
λαμβάνουν δέκα φορές υψηλό-
τερη ποσότητα αρσενικού από 
εκείνη που θεωρείται ασφαλής. 

Σε άλλο δημοσίευμα, αναδει-
κνύεται ο τρόπος με τον οποίο 
μεγαλώνουν ώστε να εξασφαλί-
ζεται η προσδοκώμενη παρα-
γωγή καθώς και το περιεχόμενο 

της σίτισής τους γενικότερα, που 
μπορεί να περιλαμβάνει ιχθυ-
άλευρα, ζωικές πρωτεΐνες που 
έχουν συνδεθεί στο παρελθόν 
με διατροφικά σκάνδαλα. 

Ερωτηματικό τίθεται και ανα-
φορικά με τους μεθόδους που 
αφορούν την εξασφάλιση του 
αναγκαίου ασβεστίου για το κέλυ-
φος του αυγού (με συγκεκριμένο 
ποσοστό καλαμποκιού, σόγιας, 
σταριού αλατιού, μαρμαρόσκο-
νης), όπως και για το χρώμα 
του κρόκου (φωσφορικά άλατα 
και φυτικές χρωστικές ουσίες). 

Τι κοτόπουλα τρώμε

Προστατεύουμε  
τον πλανήτη  
με σωστή διατροφή 

Οι επωφελείς για την υγεία τροφές, έχουν 
παράλληλα συνήθως και μικρότερο περιβαλ-
λοντικό «αποτύπωμα», σύμφωνα με νέα βρετα-
νο-αμερικανική επιστημονική μελέτη - την πιο 
ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα 
- όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Αθη-
ναϊκού Πρακτορείου. Αντίστροφα, η ανθυγιει-
νή για τους ανθρώπους διατροφή επιβαρύνει 
περιβαλλοντικά και τον πλανήτη.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Οξφόρ-
δης και της Μινεσότα, με επικεφαλής τον καθη-
γητή Μάικλ Κλαρκ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακα-
δημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), μελέ-
τησαν 15 ομάδες τροφών και συνέκριναν την 
επίπτωση τους στην υγεία και το περιβάλλον.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχε-
δόν όλες οι τροφές που συνδέονται με καλύτε-
ρη υγεία (πλήρη δημητριακά, φρούτα, λαχανι-
κά, όσπρια, ξηροί καρποί, λάδι κ.α.) έχουν τις 
μικρότερες συνέπειες για το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή και τους φυσικούς πόρους 
όπως το νερό.

Από την άλλη, τροφές στις οποίες απο-
δίδεται μεγαλύτερος κίνδυνος για διάφορες 
παθήσεις (ιδίως το ανεπεξέργαστο αλλά και 
το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας) φαίνεται να 
επιφέρουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στον πλα-
νήτη και ρύπανση.

Και οι εξαιρέσεις
Στις βασικές εξαιρέσεις εμφανίζονται τα 

ψάρια που είναι μεν υγιεινή τροφή, αλλά η 
όλη αλυσίδα της αλιείας, επεξεργασίας και 
κατανάλωσής τους συνεπάγεται μεσαίου επι-
πέδου περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μεγαλύ-
τερες από ό,τι η παραγωγή και κατανάλωση 
φυτικών τροφών), όπως και τα αναψυκτικά/
ποτά με ζάχαρη που ενέχουν κινδύνους για 
την υγεία, αλλά το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μά τους είναι μικρό.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι όσο η δια-
τροφή παγκοσμίως θα στρέφεται σε πιο υγιει-
νή κατεύθυνση, τόσο αυτό θα ωφελεί όχι μόνο 
τον ανθρώπινο πληθυσμό αλλά και τον πλανή-
τη, ενώ ο καθηγητής Μ. Κλαρκ έφερε ως παρά-
δειγμα την κατανάλωση κρέατος, που θεωρεί-
ται πολλές φορές χειρότερη για το περιβάλλον 
από ό,τι τα όσπρια.

Στα παραπάνω συνηγορεί και ο ΟΗΕ, καθώς 
τον Αύγουστο η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή συνέστησε περισσότερες 
φυτικές τροφές και μείωση των ζωικών, ιδίως 
του κόκκινου κρέατος, ώστε να περιοριστεί η 
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και η άνο-
δος της θερμοκρασίας.

Οι ερευνητές μελετούν, ακόμη, νέους τύπους 
σήμανσης πάνω στις τροφές, που θα αναδει-
κνύουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις κάθε τρο-
φής τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον.
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Στη συγκρότηση της 
Φωνής της Ευρω-
παϊκής Κτηνοτρο-

φίας (European Livestock 
Voice) προχώρησαν μια 
σειρά οργανώσεις πανευ-
ρωπαϊκής εμβέλειας οι 
οποίες προέρχονται από 
όλο το σχεδόν το φάσμα 
των κλάδων που σχετίζο-
νται με την κτηνοτροφία 
και την παραγωγή κρέατος. 

Πρόκειται για μια πολυσυλ-
λεκτική ομάδα εταίρων που 
αποφάσισαν να έρθουν για 
πρώτη φορά κοντά, προκει-
μένου να λειτουργήσουν ως 
αντίβαρο για εξισορρόπηση 
του διαλόγου που αναπτύσ-
σεται εδώ και μερικά χρόνια 
σχετικά με την κτηνοτροφική 
δραστηριότητα και τις συνέ-
πειές της.

Οι οργανώσεις αυτές 
εκπροσωπούν κλάδους που 
εκτείνονται από την υγεία 
των ζώων μέχρι τη μεταποί-
ηση προϊόντων κρέατος και 
δημιούργησαν τη Φωνή της 
Ευρωπαϊκής Κτηνοτροφίας 
με σκοπό να ενημερώσουν 
το κοινό για την κοινωνική 
αξία της ζωικής παραγωγής 
και τη συνεισφορά της στις 
παγκόσμιες προκλήσεις, παρέ-
χοντας μια εναλλακτική αφή-
γηση στον δημόσιο διάλο-
γο της εποχής, που τείνει να 
πάρει, όπως θεωρούν «χαρα-
κτηριστικά αντιπαράθεσης».

Οι μύθοι
«Διαρκώς αυξανόμενοι 

βαίνουν αυτοί οι μύθοι στα 
σόσιαλ μίντια και στον Τύπο 
και δημιουργούν μια εικόνα 
που βρίσκεται στον αντίπο-
δα της πραγματικότητας που 
ζουν καθημερινά χιλιάδες 
Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι και οι 
επαγγελματίες που συνεργά-
ζονται μαζί τους» αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η Φωνή της 
Ευρωπαϊκής Κτηνοτροφίας.

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που συγκρότησαν τη Φωνή 
της Ευρωπαϊκής Κτηνοτροφί-
ας αναλαμβάνουν από κοινού 
δράση με τη δημιουργία του 
ενημερωτικού κόμβου, https://
meatthefacts.eu που εξετάζει 
την ακρίβεια όσων ακούγονται 
για την κτηνοτροφική παρα-
γωγή, την κατανάλωση και 
τα οφέλη τους. Η διαδικτυα-

κή αυτή πύλη δίνει απαντή-
σεις σε μερικές συνήθεις ερω-
τήσεις για τις συνέπειες της 
κτηνοτροφικής δραστηριότη-
τας, με βασικό σύνθημα που 
χρησιμοποιεί να είναι: «Δεν 
θα σου πούμε εμείς τι θα φας, 
τι θα πιείς ή τι θα φορέσεις, 
αλλά είναι καλό να ακούς και 
τις δύο πλευρές της ιστορίας 
για την κτηνοτροφία. 

Γιατί όταν κάνεις μια επι-
λογή, επιλέγεις επίσης και τις 
συνέπειες!». Επιπλέον, στα 
social media η σχετική συζή-
τηση ενοποιείται στην ετικέ-
τα #MeattheFacts.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι 
το ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό 
μοντέλο, στηριγμένο στη βιο-

ποικιλότητα, τις τοπικές και 
οικογενειακές δομές, είναι η 
ραχοκοκαλιά των αγροτικών 
περιοχών της Ε.Ε. 

Υποστηρίζει μεγάλο αριθ-
μό θέσεων εργασίας και κλά-
δων, συμβάλλει στην κυκλική 
προσέγγιση της βιοοικονο-
μίας εντός της Ε.Ε., την ίδια 
στιγμή που διασφαλίζει στα-
θερή και προσιτή προσφο-
ρά επαρκούς, ασφαλούς και 
θρεπτικής τροφής, καθώς και 
πολλών άλλων προϊόντων 
και υποπροϊόντων, αναγκαί-
ων για έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής» και δηλώνουν απόλυ-
τα σίγουροι ότι: «Χωρίς κτη-
νοτροφία η Ευρώπη θα έχανε 
σημαντικό αριθμό βοσκοτό-

πων, θα βρισκόταν ενώπιον 
αυξημένων δασικών πυρκα-
γιών, θα είχε τεράστια έλλει-
ψη οργανικών λιπασμάτων, 
πράσινης ενέργειας και πολ-
λών άλλων βασικών πρώτων 
υλών και θα έβλεπε αυξημένη 
αγροτική έξοδο και περαιτέ-
ρω ερήμωση των αγροτικών 
περιοχών. 

Την ίδια στιγμή, θα βρι-
σκόταν στην ανάγκη να εξαρ-
τάται από εισαγωγές προϊ-
όντων ζωικής προέλευσης 
που παράγονται με χαμηλό-
τερες προδιαγραφές, ενώ θα 
αυξανόταν η ζήτηση για ορυ-
κτά καύσιμα», υποστηρίζουν 
οι ομάδες που συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία.

Η Φωνή της Ευρωπαϊ-
κής Κτηνοτροφίας παρουσι-
άστηκε στις Βρυξέλλες, και 
βρήκε την υποστήριξη δύο 
νεοεκλεγμένων ευρωβουλευ-
τών, κτηνοτρόφοι και οι ίδιοι, 
του Αλεξάντερ Μπέρνουμπερ 
και του Ζερεμί Ντεσέρλ, που 
δεσμεύθηκαν να μεταφέρουν 
τη συζήτηση και τις προτάσεις 
του κλάδου στο νέο ευρωκοι-
νοβούλιο.
Στην πρωτοβουλία συμ-
μετέχουν οι οργανώσεις:
AnimalhealthEurope – Ευρω-
παϊκή βιομηχανία φαρμάκων, 
εμβολίων και άλλων προϊό-
ντων για την υγεία των ζώων
Avec – Ευρωπαϊκός τομέας 
κρέατος πουλερικών
Clitravi – Ευρωπαϊκή βιομη-
χανία μεταποίησης κρέατος
Copa and Cogeca – Ευρωπαί-
οι αγρότες και αγρο-συνεται-
ρισμοί
COTANCE – Ευρωπαϊκή Βιο-
μηχανία Δερμάτων
EFFAB – Ευρωπαϊκό φόρουμ 
κτηνοτρόφων
Euro Foie Gras - Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία Φουά Γκρα
FEFAC - Ευρωπαϊκή Βιομη-
χανία Ζωοτροφών
FEFANA – Ευρωπαϊκή Βιο-
μηχανία Συστατικών Ζωο-
τροφών
FUR EUROPE – Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία γούνας
UECBV – Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Εμπόρων Ζώντων Ζώων 
και Κρέατος

Φωνή στην Ευρωπαϊκή Κτηνοτροφία
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Έγκλημα σε βάρος 
των παιδιών μας 
από την «Johnson 
& Johnson» 

Το ΠΑΚΟΕ για μία ακόμη φορά 
επιβεβαιώνεται, επειδή όταν το 
2005 είχε καταγγείλει την εται-
ρεία για το ίδιο γεγονός και είχε 
στείλει στον Εισαγγελέα του Άρει-
ου Πάγου αντίστοιχη καταγγε-
λία μετά από έρευνα σε δείγμα-
τα που είχε στείλει η εταιρεία σε 
super market. 

Δυστυχώς, επανέρχεται το πρό-
βλημα, μετά από αρκετά χρόνια 
και μάλιστα την στιγμή που ο 
αμίαντος έχει κατηγορηθεί πρό-
σφατα για τους σωλήνες ύδρευ-
σης. ΕΛΕΟΣ

Η αλυσίδα φαρμακείων CVS 
Health Corp απέσυρε περίπου 33.000 
συσκευασίες παιδικής πούδρας της 
«Johnson & Johnson» σε συσκευ-
ασία 600γρ. καθώς εντοπίστηκαν 
ίχνη αμιάντου σε δείγματα που ελή-
φθησαν από ένα μπουκάλι που είχε 
αγοραστεί διαδικτυακά. Η εταιρεία 
προτρέπει τους καταναλωτές να στα-
ματήσουν τη χρήση του και να το 
επιστρέψουν στο φαρμακείο ώστε 
να αποζημιωθούν.

Η εταιρεία έχει κατηγορηθεί στο 
παρελθόν και άλλες φορές για καρ-
κινογόνες ουσίες στα προϊόντα της. 
Χιλιάδες καταναλωτές κινήθηκαν 
δικαστικά και έχουν πρωτοδίκως 
αθωωθεί. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές 
πηγές, στα παιδικά ταλκ της «Johnson 
& Johnson» ανιχνεύονταν μικρές 
ποσότητες αμιάντου τουλάχιστον 
από το 1971 έως και το 2003. Υψη-
λόβαθμα στελέχη της J&J επιστήμο-
νες, γιατροί και δικηγόροι γνώριζαν 
το ζήτημα και ανησυχούσαν αλλά 
δεν αποκάλυψαν την ύπαρξή του 
στις αρχές ούτε στην κοινή γνώμη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξέ-
ταση των εσωτερικών αρχείων, απόρ-
ρητων εκθέσεων και δεδομένων 
της εταιρείας η  J&J έκανε οργανω-
μένη εκστρατεία για να αποκρύψει 
και να χαλκεύσει στοιχεία ερευνών 
που έδειχναν πως όσοι δουλεύουν 
σε ορυχεία και εξορύσσουν το ορυ-
κτό τάλκη (συστατικό του ταλκ) έχουν 
αυξημένα κρούσματα καρκίνου και 
πνευμονοπαθειών. Στον τάλκη περι-
έχεται ενίοτε και αμίαντος.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ανα-
κοίνωσε ότι οι άλλες συσκευασίες 
(άλλου μεγέθους) θα παραμείνουν 
στα ράφια των σημείων πώλησης.

Το ΠΑΚΟΕ χαιρετίζει την 
παρακάτω πρωτοβουλία 
και προτείνει συνεχή επα-

γρύπνηση στον ευαίσθητο τομέα 
της μελισσοκομίας, που αντιπρο-
σωπεύει ένα σημαντικό αριθμό 
Ελλήνων απασχολούμενων στον 
κλάδο. Με αυτή τη συλλογιστι-
κή, η συσσώρευση καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων στο μέλι, απο-
τελεί συνεχή βόμβα στα θεμέλια 
της υγείας των Ελληνόπαιδων.

Με ψήφισμά του το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο βάζει τέλος στην 
προσπάθεια αποδυνάμωσης της 
προστασίας των μελισσών από 
φυτοφάρμακα. Ειδικότερα, ζητάει 

νέα νομοθετική πρόταση για την 
καλύτερη προστασία των μελισσών. 

Το σχέδιο πρότασης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής αποσκοπούσε 
στην ενσωμάτωση στο δίκαιο της 
Ε.Ε. των προτάσεων της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EFSA) του 2013 για τον 
περιορισμό της χρήσης φυτοφαρ-
μάκων που βλάπτουν τις μέλισσες. 
Η EFSA πρότεινε να δοκιμάζονται 
τα φυτοφάρμακα για την προστα-
σία των μελισσών σε περιστατι-
κά οξείας αλλά και μακροχρόνιας 
έκθεσης σε αυτά. 

Όμως, τα περισσότερα κράτη-
μέλη της ΕΕ εναντιώθηκαν στις 

προτάσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα 16 
αυτά κράτη μέλη δεν συγκεντρώ-
νουν την απαραίτητη ειδική πλει-
οψηφία. Ως εκ τούτου το ψήφισμα 
με 533 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 
100 αποχές ζητά από την Επιτρο-
πή να υποβάλει νέα νομοθετική 
πρόταση, σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα επιστημονικά και τεχνικά 
δεδομένα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος είπε ότι χάρη στην κινη-
τοποίηση αυτή, ευρεία πλειοψη-
φία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
απέρριψε την αποδυνάμωση της 
νομοθεσίας για την προστασία 
των μελισσών.

Μέλισσες και … Ευρωβουλή

Η λύση δεν είναι τα πρόστιμα 
Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 

τονίσει ότι αν δεν υπάρχει συστη-
ματικός έλεγχος, συστημική ενημέ-
ρωση του πληθυσμού και κυρώσεις 
που θα απορρέουν από νομοθεσία 
η οποία θα επιβάλλεται άμεσα, δε 
λύνονται τα προβλήματα.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι σε πρό-
σφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. επικυρώ-
θηκαν πρόστιμα σε πέντε επιχειρήσεις 
τροφίμων συνολικού ύψους  56.000 
ευρώ. Επίσης, απορρίφθηκαν εφτά 
περιπτώσεις ενστάσεων και προχώ-
ρησε στην επιβεβαίωση της επιβολής 
τους, ύψους 59.350 ευρώ.

Τα πρόστιμα και οι ενστάσεις αφο-
ρούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, 
εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπο-
ρίας τροφίμων: κρέατος, παρασκευ-
ασμάτων κρέατος, γάλακτος, ζαχα-
ροπλαστικής και άρτου, προϊόντων 
δημητριακών και ζυμαρικών και ξενο-
δοχεία για:
• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση 
μη ασφαλών τροφίμων
• Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλα-
σιμότητας
• Παραπλανητική επισήμανση, παρου-
σίαση και διαφήμιση τροφίμων
• Απαιτήσεις νερού ανθρώπινης κατα-

νάλωσης
• Νοθεία ελαιολάδου
• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενι-
κές απαιτήσεις υγιεινής
• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμο-
γή HACCP
• Μη ορθή διαχείριση των παραγό-
μενων ζωικών υποπροϊόντων από τις 
επιχειρήσεις τροφίμων

Επιπλέον, η διεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 
κατέσχεσε 719 κιλά κρεάτων ιταλικής 
προέλευσης που βρέθηκαν ακατάλλη-
λα προς κατανάλωση.
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Το ΠΑΚΟΕ εδώ και τρι-
άντα τουλάχιστον χρό-
νια «φωνάζει» για την 

κακή ποιότητα γενικά των 
βιομηχανικών αλλαντικών 
που δυστυχώς δεν έχουν …
καθόλου κρέας. Εν τούτοις, οι 
καταναλώσεις όλων αυτών, 
χρόνο με τον χρόνο αυξάνουν 
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
διαφήμισης ιδιαίτερα για τα 
μικρά παιδιά. Κάποιος εισαγ-
γελέας θα φιλοτιμηθεί κάπο-
τε να αντιδράσει; ΑΙΣΧΟΣ.

Στη Γερμανία, η υπουργός 
για την προστασία του κατανα-
λωτή  στο κρατίδιο της Έσσης 
επιβεβαιώνει το θάνατο τριών 
ανθρώπων από λιστερίαση σε 
σχέση με την «υπόθεση Wilke». 
Η διατροφική βόμβα είχε ξεσπά-
σει στις αρχές Οκτωβρίου όταν 
έγινε γνωστό ότι σάπια λουκά-
νικα της εταιρείας Wilke είχαν 

διατεθεί σε μονάδες εστίασης 
προκαλώντας σε δεκάδες ανθρώ-
πους μόλυνση με το βακτήριο 
της λιστέριας. Προβλήματα είχαν 
εντοπιστεί και στο σαλάμι Wilke 
που χρησιμοποιείται σε κατε-
ψυγμένες πίτσες. Το βακτήριο 
της λιστέριας μπορεί να αποδει-
χθεί θανατηφόρο για ηλικιωμέ-
νους, γυναίκες σε εγκυμοσύνη 
και άτομα με εξασθενημένο ανο-
σοποιητικό σύστημα. Οι τοπικές 
αρχές έκλεισαν το εργοστάσιο 
και η αλλαντοποιία έχει κηρύ-
ξει πτώχευση. 

Για τον καταναλωτή δεν είναι 
εύκολος ο εντοπισμός των προ-
ϊόντων Wilke, καθώς πολλά 
από αυτά διατίθενται σε μεγά-
λες αλυσίδες χονδρικής ή super 
market με άλλα εμπορικά σήμα-
τα. Η μη κυβερνητική οργάνω-
ση Foodwatch απαιτεί να γνω-
στοποιηθούν όλοι οι πελάτες 

της Wilke και απειλεί με προ-
σφυγή στη δικαιοσύνη αν αυτό 
δεν γίνει σε εύθετο χρόνο.

Πηγές αναφέρουν ότι στο 
εργοστάσιο της Wilke υπήρ-
χαν και άλλα προβλήματα: Ρου-
μάνος εργάτης που είχε πάει 
πριν από τρεις μήνες στη Γερ-
μανία κατήγγειλε ότι εργαζό-
ταν σχεδόν δώδεκα ώρες την 
ημέρα για έξι ή επτά ημέρες 
την εβδομάδα όπως και άλλοι 
συμπατριώτες του ενώ οι Γερ-
μανοί εργαζόμενοι σχόλαγαν 
από τις τρεις το μεσημέρι. Για 
την παραγωγή του εργοστασί-
ου λέει ότι κάποιοι ανακάτευ-
αν σάπιο με καθαρό κρέας και 
στη συνέχεια το πασπάλιζαν με 
χρωστικές ύλες  και μπαχαρι-
κά για να μη γίνεται αισθητή η 
μυρωδιά του χαλασμένου κρέα-
τος, ενώ αλλοίωναν την ημερο-
μηνία λήξης στη συσκευασία. 

Περί ελαίων 
Οι περιγραφές ελαιολάδου στην ετικέτα 

καθώς και η ονομασία του, δίνουν πληροφο-
ρίες για το προϊόν και μαρτυρούν πρότυπα 
ποιότητας. Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα 
του organiclife.gr μόνο οι παρακάτω κατηγο-
ρίες ελαιολάδου επιτρέπεται να διακινούνται 
και να πωλούνται ενδοκοινοτικά σε επίπεδο 
λιανικού εμπορίου:

1. Παρθένα ελαιόλαδα
Έλαια λαμβανόμενα από τον ελαιόκαρπο 

μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 
επεξεργασίες με συνθήκες που δεν προκαλούν 
αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν έχουν 
υποστεί καμμία άλλη επεξεργασία πλην της 
πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρησης 
και της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που 
λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες 
παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική 
δράση, ή με μεθόδους επανεστεροποίησης ή 
πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης.

Τα παρθένα ελαιόλαδα κατατάσσονται απο-
κλειστικά και περιγράφονται με τις ακόλου-
θες ονομασίες:
1.1 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτι-
κότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμε-
νη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 
100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να για την κατηγορία αυτή.
1.2 Παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτι-
κότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη 
σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 
g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
για την κατηγορία αυτή.

2.  Ελαιόλαδο αποτελούμενο από 
εξευγενισμένα ελαιόλαδα και 
παρθένα ελαιόλαδα
Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευ-

γενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιό-
λαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του 
οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαί-
νει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

3. Πυρηνέλαιο
Έλαιο που αποτελείται από μείγμα εξευγε-

νισμένου πυρηνέλαιου και παρθένων ελαιο-
λάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του 
οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαί-
νει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

 
4. Βιολογικό ελαιόλαδο

Συστήνεται στους καταναλωτές να προτιμούν 
βιολογικά ελαιόλαδα τα οποία είναι απαλλαγ-
μένα από χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. 

Το ΠΑΚΟΕ είχε πριν δύο 
χρόνια καταγγείλει αρκετές 
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας 
για την ακατάσχετη χρήση 
της φορμόλης «δήθεν» για 
συντήρηση. Όμως, δεν έγι-
νε απολύτως τίποτα. Η φορ-
μαλδεΰδη ή φορμόλη, χρησι-
μοποιείται στις ταριχεύσεις. 
Επειδή μάλλον οι εταιρείες 
αυτές μας προορίζουν για… 
ταρίχευση, μας δίνουν και 
καταλαβαίνουμε. ΑΙΣΧΟΣ 

Εξαιτίας της ευρύτατης χρή-
σης της φορμόλης (φορμαλδεΰ-
δη), της σημαντικής τοξικότητας 
και ευφλεκτότητας η έκθεση σε 
αυτή την ουσία αποτελεί σημα-

ντικό κίνδυνο για την ανθρώ-
πινη υγεία.

Παράνομα οι μαγαζάτορες, οι 
επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες 
με τα σουβλατζίδικα χρησιμοποι-
ούν ανεξέλεγκτα για τη συντή-
ρηση των κρεάτων τη φορμόλη. 

Σχετικά με τα ψάρια, οι εταιρεί-
ες ιχθυοκαλλιεργειών έχουν υπερ-
φορτώσει σε αριθμό ψαριών τα 
κλουβιά όπου γίνεται η εκτροφή 
με αποτέλεσμα τη διόγκωση των 
ασθενειών και των παρασίτων. 

Η χρήση της φορμόλης προ-
καλεί καρκινογενέσεις, όπως λευ-
χαιμία, καρκίνο στο ήπαρ, τον 
φάρυγγα, το δέρμα, δερματικές 
παθήσεις, σοβαρές επιπτώσεις 

στα μάτια κ.α.
Η φορμόλη χρησιμοποιεί-

ται και σε άλλα προϊόντα, όπως 
προϊόντα μαλακτικών μαλλιών, 
με σκοπό την ενίσχυσή τους 
και την ελάττωση της τάσης 
τους να σχηματίζουν μπούκλες 
υπό έντονη υγρασία. Εμφανίζει 
αντισηπτική και απολυμαντική 
δράση και χρησιμοποιείται για 
την  απολύμανση χεριών, εργα-
λείων και χώρων όπως δωμά-
τια νοσοκομείων και αποθη-
κευτικοί χώροι. Επιπλέον, ως 
ενισχυτικό της αντοχής προϊ-
όντων χαρτιών υγιεινής, όπως 
χαρτομάντιλα, χαρτιά κουζίνας 
και ρολά τουαλέτας.

Eπικίνδυνη και… καρκινογόνα φορμόλη στο… πιάτο μας

Λουκάνικο Φρανκφούρτης! 
Κίνδυνος – Θάνατος
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Η πρώτη από μια 
σειρά εκδηλώσεις 
που προγραμμα-

τίστηκαν στην Ελλάδα, με 
αφορμή την επίσκεψη του 
Προέδρου της Κίνας Σι 
Τζινπίνγκ στη χώρα, είχε 
αντικείμενο την παρου-
σίαση του ντοκιμαντέρ 
«Κίνα: Η εποχή του Προ-
έδρου Σι (China: Time of 
XI)», και πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 1η 
Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο 
Χίλτον της Αθήνας. 

Η διοργάνωση που τελού-
σε υπό την αιγίδα του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς και του 
Διηπειρωτικού Κέντρου 
Επικοινωνίας της Κίνας 
(China Intercontinental 
Communication Center, CICC) 
φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, 
εκπροσώπους των δύο κυβερ-
νήσεων, αξιωματούχους του 
κράτους και της διπλωματίας 
της Κίνας, όπως ο υφυπουρ-
γός Τύπου κ. Guo Weinmin 
και η πρέσβης της Κίνας στην 
Ελλάδα κα Zhang και πλήθος 
Ελλήνων επισήμων. Περισσό-
τεροι από 200 εκπρόσωποι 
από μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων της UNESCO, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της ΕΡΤ, παρακολούθη-
σαν την παρουσίαση και το 
τρέιλερ του ντοκιμαντέρ.

«Η Ελλάδα και η Κίνα 
έχουν το εξής κοινό: είναι 
χώρες με μακρά ιστορία και 
πολιτισμό. Για την Κίνα, η 
Ελλάδα είναι φίλη χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνερ-
γάτης. Η σχέση μας χαρα-
κτηρίζεται από συνεργασία, 
στήριξη και αλληλοβοήθεια», 
ανέφερε στον χαιρετισμό του 
ο διευθυντής του γραφείου 
Πληροφοριών του Κρατι-
κού Συμβουλίου της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας, Guo 
Weinmin. Σημείωσε, ακό-
μη, ότι η προβολή του ντο-
κιμαντέρ «Κίνα: Η εποχή του 
Προέδρου Σι (China: Time 
of XI)» είναι μια ευκαιρία 
να κατανοηθεί η Κίνα του 
σήμερα. Τα τρία επεισόδια 
του ντοκιμαντέρ παραγωγής 
του Discovery Channel, έχουν 
ως θέμα τη σύγχρονη κινεζι-

κή κοινωνία, την τεχνολογι-
κή εξέλιξη της Κίνας και τις 
σχέσεις της με τον κόσμο και 
θα προβάλλονταν το Νοεμ-
βρίου και από την τηλεόρα-
ση της ΕΡΤ. 

Την εκδήλωση χαιρέτη-
σε η πρέσβειρα της Κίνας 
στην Ελλάδα, Zhang Qiyue, 
παρατηρώντας ότι η σχέση 
Κίνας-Ελλάδας αναπτύσσεται 

συνεχώς, όχι μόνο επειδή οι 
αναπτυξιακές στρατηγικές 
των δύο χωρών είναι εξαιρε-
τικά συμβατές αλλά και για-
τί η Κίνα και η Ελλάδα μοι-
ράζονται τον ίδιο στόχο, της 
προώθησης των ανταλλαγών 
μεταξύ των δύο πολιτισμών 
και της αμοιβαίας μάθησης. 

Τη σημασία της συνεργα-
σίας με την Κίνα υπογράμ-

μισε από τη μεριά του και ο 
πρύτανης του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, Άγγελος Κότιος. 
Σημείωσε ότι το ΠΑΠΕΙ έχει 
ήδη οικοδομήσει συνεργα-
σίες με κινεζικά πανεπιστή-
μια, ερευνητικά κέντρα και 
think-tanks και επεσήμανε 
τη συμβολή του πανεπιστη-
μίου στον ακαδημαϊκό διά-
λογο για τον ρόλο της Κίνας 

σήμερα, για την περαιτέρω 
προώθηση των ελληνο-κινε-
ζικών επιστημονικών σχέσε-
ων, καθώς και για την προ-
βολή της Ελλάδας στην Κίνα.

Η Κρήτη … το χωριό της 
Κίνας 

Μέρος της εκδήλωσης 
ήταν και η ενημέρωση για 
το επικείμενο γύρισμα της 
κινηματογραφικής ταινί-
ας με τίτλο «Εθνική Δράση 
(National Action)», που ανα-
μένεται να είναι έτοιμη στα 
τέλη του 2020, με τη συμμε-
τοχή σημαντικών συντελε-
στών του παγκόσμιου κινημα-
τογράφου, σε παραγωγή της 
National Cultural Industrial 
Investment Ltd (NCII). Το 
θέμα της ταινίας αφορά την 
έξοδο και μεταφορά — αρχικά 
στην Κρήτη και εν συνεχεία 
στην Κίνα — 15.000 Κινέζων 
πολιτών από τη Λιβύη, όταν 
ξέσπασε ο πόλεμος εκεί το 
2011. Η Ελλάδα τότε, όπως 
σημειώθηκε, κατέβαλε σημα-
ντικές προσπάθειες για τη 
διάσωση των Κινέζων πολι-
τών, υπό αντίξοες συνθήκες. 
Η ταινία, μέρος της οποίας 
θα γυριστεί στην Κρήτη και 
στις ελληνικές θάλασσες και 
θα προβληθεί στην Κίνα, απο-
τελεί ένδειξη της «έμπρακτης 
ευγνωμοσύνης της Κίνας» 
και «διαφήμιση της ελληνι-
κής αλληλεγγύης

Ελλάδα και Κίνα χέρι-χέρι
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Πραγματοποιήθη-
κε με πρωτόγνω-
ρο ενθουσιασμό 

το Σάββατο, 9/11/2019, 
στον Αγροτικό Συνεταιρι-
σμό Καπανδριτίου, η συνά-
ντηση-συζήτηση για τις 
δυνατότητες δημιουργίας 
Ομάδων Τοπικής Δράσης 
(ΟΤΔ) στην ύπαιθρο της 
Αττικής, με ευρεία συμ-
μετοχή τοπικών συλλογι-
κοτήτων. 

Μάλιστα, οι παριστάμενοι 
από/για τα Μέγαρα, κα Λίτσα 
Μωραΐτη, κα Αθηνά Μιχαηλί-
δου, κα Κατερίνα Κοντογιάννη 
και κ. Γιάννης Κοντογιάννης 
πήραν μια πολλή «βαριά σκυ-
τάλη» για τις 20 Νοεμβρίου 
2019, Τετάρτη, στις 20:00μμ 
στον Εμπορικό Σύλλογο 
Μεγάρων (δίπλα στην εκκλη-
σία της Αγίας Παρασκευής, 
στο κέντρο των Μεγάρων), 
οπότε προγραμματίσθηκε να 
γίνει η επόμενη συνάντηση-
συζήτηση για τις δυνατότητες 
δημιουργίας Ομάδων Τοπι-
κής Δράσης στην ύπαιθρο 
της Αττικής. 

Μια Ομάδα Τοπικής Δρά-
σης-ΟΤΔ έχει σαν κύριο σκο-
πό την τοπική ανάπτυξη, όπου 
τοπική (κοινοτική) ανάπτυξη 
είναι οι θεληματικές προσπά-
θειες ομάδων ανθρώπων σε 
τοπικό επίπεδο για βελτίω-
ση των συνθηκών διαβίω-
σης και εργασίας που βασί-
ζονται κατά κύριο λόγο στις 
δικές τους δυνάμεις για σχε-
διασμό και υλοποίηση. 

Οι Ομάδες Τοπικής Δρά-
σης (ΟΤΔ) είναι άτυπες ή τυπι-
κές δομές των Οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών, 
ανοιχτές ακόμα και σε δομές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
ακόμα και σε επιχειρήσεις της 
Δημόσιας Οικονομικής, της 
Ιδιωτικής Οικονομικής και 
της Κοινωνικής Οικονομίας, 
με αντικείμενο την Τοπική 
(κοινοτική) Ανάπτυξη.

Η αρχική πρόταση συγκρο-
τήθηκε στον Κτηνοτροφικό 
Σύλλογο Αττικής, ήδη από 
το 2015, με την υποστήριξη 
της Γραμματέως του Κτηνο-
τροφικού Συλλόγου Αττικής 
κας Μάγδας Κοντογιάννη, 
όποτε έγιναν μερικές συνα-
ντήσεις για την δημιουργία 

μιας ΟΤΔ με κοινή δήλωση 
ενδιαφέροντος και, ανάλο-
γα με την περίπτωση, για να 
συστήνονται τυπικές δομές, 
από όσους θέλουν, αν θέλουν. 
Τέτοιες περιπτώσεις θα μπο-
ρούσαν να είναι το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Leader), 
Οργανωμένα Χωρικά Σχέδια 
(περιφερειακό πρόγραμμα) και 
άλλα, όπως έγινε με απόφα-
ση της Boυλής για το Μάτι …

Οι συζητήσεις, με ανοι-
χτή πρόσκληση σε όλες τις 
συλλογικότητες της υπαίθρου 
της Αττικής, Ανατολικής, Δυτι-
κής και Βόρειας, συμφωνή-
θηκαν μετά την συνάντηση 
στο Μενίδι (7/4/2019). 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο κ. 
Γιάννης Κοντογιάννης (Πρόε-
δρος του Κτηνοτροφικού Συλ-
λόγου Αττικής), ο οποίος έχει 
επωμισθεί τον συντονισμό 
των πρώτων αυτών συνα-
ντήσεων επεσήμανε ότι μετά 
τις συναντήσεις στο Μενίδι, 
την Παλήνη, την Κερατέα (2), 
το Καπανδρίτι και τα Μέγα-
ρα (20/11/2019) προετοι-
μάζεται να γίνει μια συνά-
ντηση στις 7 Δεκεμβρίου 
2019 (στις 19:00μμ) με όλους 
όσους ενδιαφέρθηκαν. Μετά 
τον Δεκέμβριο του 2019, θα 
συσταθεί η Ομάδα Πρωτοβου-
λίας με βάση τις αποφάσεις 

των Διοικητικών Συμβουλίων 
των συλλογικοτήτων που θα 
θέλουν να μετέχουν, και θα 
ήταν καλό να δοθεί ένα χρο-
νικό διάστημα για να εντα-
χθούν και άλλοι. 

Το 2020 προγραμματίζε-
ται να συλλεχθούν οι επι-
θυμίες και τα σχέδια και να 
αναληφθούν πρωτοβουλί-
ες για την ένταξη της υπαί-
θρου της Αττικής σε πιθανά 
Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης. 
Το 2021-2027 θα μπορούσε 
να υποβληθούν προτάσεις σε 
Προγράμματα και να υλοποι-
ηθούν συγκεκριμένα σχέδια 
τοπικής ανάπτυξης. 

Στην πολύ ζωντανή συζή-
τηση μετείχαν η οργανώτρια 
και φιλοξενούσα την συζήτηση 
κα Αργυρώ Ντάση (Πρόεδρος 
Αγροτικού Συλλόγου Καπαν-
δριτίου), ο κ. Ανδρέας Μπέκας 
(Σπάτα), ο κ. Γιάννης Κοντο-
γιάννης (Πρόεδρος Κτηνοτρο-
φικού Συλλόγου Αττικής), η 
κα Λυδία Βατσέλα (εθελοντική 
ομάδα), η κα Λίτσα Μωραΐ-
τη (Μέγαρα), η κα Κατερίνα 
Κοντογιάννη (Μενίδι), η κα 
Χριστίνα Χρυσούλα (αντιπρό-
εδρος Αγροτικού Συλλόγου 
Καπανδριτίου και δημ. σύμ-
βουλος), ο κ. Νώντας Δημη-
τρίου (Αντιδήμαρχος), ο κ. 
Γιώργος Παναγόπουλος (Πρό-

εδρος Τοπικής Κοινότητας) 
ο κ. Δημήτριος Δελτανιώτης 
(Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Ωροπού), ο κ. Διονύσιος 
Καλπιώτης, ο κ. Αναστάσιος 
Δέδες, ο κ. Φώτης Χρυσού-
λας, ο κ. Χρήστος Μίχας, ο 
κ. Βασίλης Μπιλήρης, η κα 
Μαρία Ντάση, ο κ. Αλέξαν-
δρος Ανδριώτης, ο κ. Αθα-
νάσιος Σκούρας, ο κ. Νίκος 
Μπένος Πάλμερ, η κα Κων-
σταντίνα, η κα Αθανασία και 
πολλοί άλλοι συμπολίτες μέλη 
συλλογικοτήτων. 

Οι Ομάδες Τοπικής Δρά-
σης εγκαταστάθηκαν και απο-
δίδουν σε όλη την Ευρώπη 
από την δεκαετία του 1980, 
ενώ μετά την υιοθέτηση του 
παραδείγματος του Scarbauro 
(Βόρεια Αγγλία) με την πρωτο-
βουλία Leader της Ευρ. Επιτρο-
πής, εφαρμόζεται σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
(παλαιές νομαρχίες). Αναφέρ-
θηκαν, ακόμα, παραδείγματα 
από την βόρεια Σουηδία και 
από την Ελλάδα, που σήμε-
ρα «τρέχουν» και αποδίδουν. 

Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την συγκρότηση Ομάδας 
Τοπικής Δράσης είναι η λει-
τουργία της τοπικής κοινω-
νίας, καθώς και η εμπιστοσύ-
νη και αλληλεγγύη που είναι 

χαρακτηριστικά το Κοινωνι-
κού Κεφαλαίου. Μια κοινω-
νία έχει σαφή κοινά γεωγρα-
φικά χαρακτηριστικά, κοινά 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
και οι συγκάτοικοι πιστεύ-
ουν ότι έχουν κοινό μέλλον. 
Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι 
η συνδετική ουσία που κρα-
τά ενωμένη μια κοινωνία και 
«ζυμώνεται» κυρίως μέσα 
στους ποικιλώνυμους τοπι-
κούς συλλόγους, εθελοντικές 
ομάδες, πολιτιστικούς συλλό-
γους κλπ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
Οργανώσεις της Κοινωνίας 
των Πολιτών ίσως να είναι 
ο ισχυρότερος πόλος για μια 
νέα «τοπικοποίηση» ως αντίρ-
ροπη τάση στην χρηματοπι-
στωτική παγκοσμιοποίηση, 
πάντα με στόχο την βελτίω-
ση των συνθηκών ζωής και 
εργασίας στους ανθρώπους, 
μέλη μιας τοπικής κοινωνίας. 

Η υιοθέτηση της πρότασης 
για συζήτηση για την Τοπική 
Ανάπτυξη από τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Καπανδριτίου 
σηματοδοτεί την κοινωνική 
στόχευση των συνεταιρισμών 
της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες 
προσκλήθηκαν στην παρου-
σίαση του 3ου βιβλίου των 
εκδόσεων Στέντορας με τίτ-
λο «Σκέψεις για την Τοπι-
κή Ανάπτυξη», του Δημή-
τρη Μιχαηλίδη, η οποία θα 
γίνει το Σάββατο, 30 Νοεμ-
βρίου 2019, στις 18:00μμ, 
στον πολυχώρο Αθηναΐδα 
(Βοτανικός, Αθήνα), παράλλη-
λα με το Φεστιβάλ GR Bossible 
«Νεοφυής Επιχειρηματικότη-
τα», https://bossible.gr, που 
οργανώνει το Skywalker, με 
πολλές άλλες δραστηριότητες. 

Η επόμενη ανοιχτή συνά-
ντηση-συζήτηση με συντονι-
στή τον κ. Δημήτρη Μιχαη-
λίδη, θα γίνει στον Εμπορικό 
Σύλλογο Μεγάρων (με φρο-
ντίδα του κ. Άγγελου Μακρυ-
γιάννη και την κα Αθηνά 
Μιχαηλίδου) την Τετάρτη 
20 Νοεμβρίου 2019, στις 
20:00μμ, στα γραφεία του 
Εμπορικού Συλλόγου Μεγά-
ρων (δίπλα στην εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής, στο 
κέντρο των Μεγάρων). 

Tου Δημήτρη Μιχαηλίδη

Ομάδες Τοπικής Δράσης
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Εν αναμονή της νέμεσης… από την ύβρη 
που συντελείται στο Ελληνικό 

«καμμία απολύτως κρατική σκοπιμότης δεν είναι υπερτέρα της ανάγκης προστασίας   
του περιβάλλοντος και μπορεί να επιδιωχθεί μόνον εφόσον συμβιβάζεται  

με την ανάγκη αυτή» (ΣτΕ 2242/1994)

Παρά την παραπά-
νω νομολογία του 
ΣτΕ, είναι γνωστή 

και βιωμένη πλέον η εγκλη-
ματική κακοποίηση και 
εξαιρετικά σοβαρή περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση του 
Λεκανοπεδίου της Αθήνας, 
μιας από τις πλέον προι-
κισμένες περιβαλλοντικά 
και ιστορικά γωνιές του 
πλανήτη και ταυτόχρονα 
γενέτειρας μερικών από 
τις σημαντικότερες ιδέες 
που συνελήφθησαν ποτέ. 

Οπότε, για το Λεκανοπέ-
διο της Αθήνας (5 εκατ. κατοί-
κων - 40% του πληθυσμού 
της Ελλάδας) είναι ιστορική 
η ευθύνη και επιτακτική η 
ανάγκη (χθες), άμεσης από-
κτησης μεγάλων και ενιαίων 
χώρων πρασίνου ώστε να επι-
βιώσουν η πόλη και οι μελ-
λοντικές γενιές σε συνθήκες 
κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό 
και έως το 2010 όλες οι μελέ-
τες καθώς και το Ρυθμιστικό 
σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ 1985), 
την περιοχή αυτή του πρώ-
ην αεροδρομίου του Ελλη-
νικού την θέλουν κυρίως ως 
χώρο πρασίνου και σύσσω-
μη η επιστημονική κοινότητα 
προτάσσει αυτήν την ανάγκη.

Το σύνολο της έκτα-
σης του πρώην αεροδρομί-
ου και της παραλιακής του 
ζώνης είναι όση το σύνολο της 
σημερινής πόλης του Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης, ήτοι 
6.204 στρέμματα. Το Σχέ-
διο Ολοκληρωμένης Ανά-
πτυξης Ελληνικού (ΣΟΑ) 
την πολεοδομεί υπέρμετρα 
(στο τελικό στάδιο έως και 
3.600.000 τμ.) και δυσα-
νάλογα, σε σχέση με το πώς 
η πολεοδομική νομοθεσία 
το επιτρέπει στο σύνολο της 
χώρας (έως 2.400.000 τμ. με 
απλή ένταξη στο σχέδιο). Τα 
ιδιαίτερα ψηλά κτίρια του 
σχεδίου και οι ουρανοξύ-
στες (16, 22 και 67 ορό-

φων αντίστοιχα), άγνωστα 
στο τοπίο της Αττικής, χρη-
σιμοποιούνται αναγκαστικά 
στην λογική να μειώσουν τις 
επιπτώσεις αυτής της έντα-
σης (3.000.000- 3.600.000 τμ) 
αλλά και να εξασφαλίσουν 
θέα στην θάλασσα και το 
πάρκο ανεβάζοντας τις αξίες 
πώλησης των νέων κτιρίων 
για τους περίπου 30.000 με 
40.000 κατοίκους που αισιοδο-
ξεί να φιλοξενήσει. Εντέλει, το 
πολυδιαφημισμένο «Μητρο-
πολιτικό Πάρκο» χωροθετεί-
ται εσκεμμένα στο κέντρο της 
έκτασης, περιβάλλεται από 
περιμετρικό φράγμα/τεί-
χος κτιρίων 60, 70 και 200 
μέτρων, χάνει τον παραθα-
λάσσιο χαρακτήρα του, δια-
σπάται και συρρικνώνεται 
από τις ασύμβατες με τον 
χαρακτήρα του χρήσεις που 
προβλέπονται, οπότε η όποια 
θετική συμβολή του μειώ-
νεται καθοριστικά.

Το προτεινόμενο ΣΟΑ 
Ελληνικού είναι καταστροφικό 
για το πολεοδομικό συγκρό-
τημα της πρωτεύουσας, διότι 
αναίσχυντα θυσιάζεται η 
τελευταία εναπομένουσα 
δημόσια έκταση, η οποία 
θα προσέδιδε έστω και 
μέρος του απαιτούμενου 

πρασίνου. Επιπλέον, επειδή 
ήδη από το 1985, σύμφωνα 
με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της 
Αθήνας (ΡΣΑ), απαιτούταν σε 
πράσινο περίπου 7 με 8 φορές 
η έκταση του Ελληνικού για 
την επιβίωση του λεκανοπε-
δίου Αθηνών. Επιπρόσθετα, 
οι πράσινες εκτάσεις λειτουρ-
γούν ως «καταβόθρες απορ-
ρόφησης του διοξειδίου του 
άνθρακα» και, άρα, οι ανάγκες 
σε συνθήκες κλιματικής αλλα-
γής είναι προφανέστατα πολύ 
μεγαλύτερες και επείγουσες 
και γι’ αυτό και εθνική προ-
τεραιότητα για τη θωράκιση 
της πόλης σε συνθήκες κλι-
ματικής αλλαγής.

Τι άλλαξε από το 2010 
και έπειτα ώστε να παρα-
καμφθούν-αγνοηθούν όλες 
αυτές οι επιστημονικές δια-
πιστώσεις για την περιβαλλο-
ντική και πολεοδομική ανά-
ταξη του λεκανοπεδίου της 
Αθήνας και αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιμα-
τικής αλλαγής;

Τέθηκαν σε ισχύ και εφαρ-
μογή οι δανειακές συμβάσεις 
και οι μνημονιακές υποχρε-
ώσεις της χώρας, οι οποίες 
περιέλαβαν ως σημαντική 
πτυχή αυτών και την ιδιωτική 
οικονομική αξιοποίηση του 

χώρου του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού με όχημα τις 
ρυθμίσεις του ν. 4062/2012. 
Ενώ η πόλη δέχεται τις επι-
πτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή, παράλληλα τα περι-
βαλλοντικά και πολεοδομικά 
δεδομένα είναι πολύ χειρό-
τερα από εκείνα που ίσχυαν 
κατά τον υπερκείμενο σχεδι-
ασμό (ΡΣΑ 1985). 

Το σχέδιο αυτό (ΣΟΑ) δεν 
λειτουργεί σωτήρια για την 
πόλη, αλλά αποτελεί έναν πολύ 
δυσμενέστερο περιβαλλοντικά 
και πολεοδομικά σχεδιασμό 
της έκτασης αυτής, ο οποί-
ος περιλαμβάνει μάλιστα για 
πρώτη φορά και οικοδόμηση 
της παραλιακής ζώνης, προ-
καλώντας μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις για όλο το λεκα-
νοπέδιο.

Ως προς τη διεθνή και 
ευρωπαϊκή επιταγή της 
βιώσιμης-αειφόρου ανά-
πτυξης, είναι εμφανές ότι 
το ΣΟΑ Ελληνικού όχι μόνο 
δεν συνεισφέρει στην ανάτα-
ξη των πολύ έντονων και χρό-
νιων περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων του Λεκανοπεδίου 
της Αθήνας, ως όφειλε, αλλά 
το επιβαρύνει σημαντικά 
με υπέρμετρη αύξηση της 
δόμησης και με σχεδόν 

μηδενικό ισοζύγιο ενιαίου 
πρασίνου, οικοδομεί βάναυ-
σα και υπερβολικά την έκτα-
ση αυτή και για πρώτη φορά 
την παραλιακή ζώνη και βρί-
σκεται σε πλήρη δυσαρμονία 
με τους εθνικούς στόχους για 
την κλιματική αλλαγή, προκα-
λεί σημαντική αύξηση των 
ρύπων στο λεκανοπέδιο, δεν 
προσφέρει καμμία οικονομι-
κή σημαντική απολαβή για το 
δημόσιο παρά ζημία (πωλεί-
ται το τμ μόλις προς περίπου 
90 ευρώ !! στο πιο φημισμέ-
νο οικόπεδο της Μεσογείου 
και Ευρώπης), ενώ το οικο-
νομικό σκέλος της επένδυ-
σης είναι επίσης αμφισβη-
τούμενο και παρωχημένο, οι 
κοινωνικές του επιπτώσεις 
δεν έχουν εξεταστεί επαρ-
κώς και αναμένονται ιδιαί-
τερα σημαντικές και δυσμε-
νείς και, τέλος, ακόμη και οι 
πολυδιαφημιζόμενες θέσεις 
εργασίας είναι πολύ λιγότε-
ρες, αν όχι μηδενικές. Διότι, 
τα 3 – 4 mall που προβλέπο-
νται, θα ισοπεδώσουν όλη 
την εμπορική δραστηριότητα 
στην Αθήνα και τους όμορους 
στο Ελληνικό δήμους, επίσης 
θα καταποντιστεί η αξία των 
ιδιοκτησιών περιμετρικά του 
Ελληνικού, γεγονός που ήδη 
φάνηκε αυτές τις μέρες.

Τέλος, στο Ελληνικό ανα-
μένονται να αποκαλυφθούν 
σημαντικές περιοχές τριών 
αρχαίων δήμων, των Αλιμού-
σιων, των ευωνύμων και της 
Αιξωνής, καθώς και σημαντι-
κών  ενάλιων  αρχαιοτήτων,  
των  οποίων  το  κόστος  ανα-
σκαφής κλπ, σύμφωνα με τη 
σύμβαση αγοραστή - δημο-
σίου, θα αναληφθεί από το 
δημόσιο. 

Όπως κι εκείνο της βέβαιης 
απορρύπανσης της περιοχής 
από κατάλοιπα πετρελαιοει-
δών, αμιάντου κλπ, γεγονός 
που αυξάνει σημαντικά τη 
ζημία του δημοσίου.
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Στα σκαριά βρίσκεται 
το δεύτερο νομοσχέ-
διο της κυβέρνησης 

για το λεγόμενο «επιτελι-
κό κράτος», σύμφωνα με 
το parapolitika.gr. Όπως 
σημειώνεται, αν και η σχε-
τική νομοθετική πρωτο-
βουλία βρίσκεται σε επί-
πεδο σχεδιασμού ακόμη, 
στόχος είναι το 80% των 
αποφάσεων που λαμβά-
νονται μέχρι τώρα σε επί-
πεδο κεντρικής διοίκησης 
(Μέγαρο Μαξίμου, υπουρ-
γεία, γενικές γραμματείες 
κλπ.) να μεταφερθεί στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πληροφορίες θέλουν τις 
αδειοδοτήσεις, για παράδειγ-
μα, να δίνονται από τις περι-
φέρειες και την κοινωνική 
πολιτική να υλοποιείται από 
τους δήμους, με την κυβέρ-
νηση να αποφασίζει για το 
συνολικό ποσό των επιδομά-
των και το ποιον χαρακτήρα 
θα έχουν αυτά, αλλά η κάθε 
δημοτική αρχή θα φροντίζει 
να κατανέμονται σωστά και 
έγκαιρα στους δικαιούχους. 
Σε άλλο παράδειγμα, ο πολί-
της ή η εταιρεία που θέλει 
να βγάλει μια άδεια εγκατά-
στασης για δραστηριότητα 
χαμηλής όχλησης, θα ξεκινά 
και θα τελειώνει τις απαιτού-
μενες διαδικασίες στην περι-
φέρεια εντός της οποίας θα 
γίνει η εγκατάσταση.

Γίνεται, ακόμη, γνωστό ότι 
ο κυβερνητικός σχεδιασμός, 
με βασικό άξονα το υπουρ-
γείο Εσωτερικών και με την 

άμεση εμπλοκή του υπουργού 
Επικρατείας δεν εξαντλείται 
στη μεταφορά αρμοδιοτή-
των: θα συνοδεύεται και από 
τη μεταφορά πόρων και προ-
σωπικού για να μπορούν οι 
δήμοι και οι περιφέρειες να 
ανταπεξέλθουν. Σε ό,τι αφο-
ρά την είσπραξης του ΕΝΦΙΑ 
από τους δήμους, που είχε 

προγραμματιστεί να γίνει το 
2021, μετατίθεται χρονικά, 
καθώς φάνηκε ότι χρειάζεται 
μεγάλη σχετική προετοιμασία.

Μεταφέρεται, επιπλέον, ότι 
θα ληφθούν υπόψη οι λεγό-
μενες «καλές πρακτικές» από 
ξένες χώρες, από το Συμβού-
λιο της Ευρώπης και από την 
Επιτροπή Περιφερειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η βασική κατεύθυνση που 

φαίνεται να έχει δοθεί από 
το Μέγαρο Μαξίμου είναι 
να περιέλθουν στις περιφέ-
ρειες και στους δήμους, όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στον 
πολίτη περίπου το 80% των 
συνολικών αρμοδιοτήτων 
που ασκούνται σήμερα από 

το κεντρικό κράτος. Παράλ-
ληλα, οι ομάδες εργασίας που 
εργάζονται στο αντικείμενο θα 
ποσοτικοποιήσουν και τους 
απαιτούμενους για τον σκο-
πό αυτό πόρους. 

Το σχετικό νομοσχέδιο 
προγραμματίζεται να συζη-
τηθεί στη Βουλή εντός της 
άνοιξης του 2020.

Επιτέλους … αποκέντρωση –  
Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί και επαυξάνει

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ  

ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ.  

Αιτήσεις δεκτές στο e-mail pakoe@pakoe.gr  
και στο fax 2106924338
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Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.)
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ, ΟΙΚΟ-ΓΗ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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«Εάν επισκεφτείς την 
Αρκτική, θα την 
κουβαλάς για πάντα 

στην καρδιά και το μυαλό σου. 
Και το να έχεις βιώσει τις δρα-
ματικές αλλαγές που συμβαί-
νουν εκεί εξαιτίας της ανόδου 
της θερμοκρασίας, σε παρακι-
νεί να μιλήσεις στον κόσμο γι’ 
αυτό.» Με αυτά τα λόγια συνο-
ψίζει o Asgeir Helgestad το 
κίνητρο που τον οδήγησε στην 
τελευταία του ταινία "Βασί-
λισσα χωρίς βασίλειο" (Queen 
without Land, 2018) που προ-
βλήθηκε με ελληνικούς υπότιτ-
λους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Cinedoc Kids την Κυριακή 20 
Οκτωβρίου στον Δαναό. 

Μεγαλωμένος στην επαρχία 
της Νορβηγίας, φωτογράφος και 
κινηματογραφιστής με σειρά δια-
κρίσεων σε φεστιβάλ για την Άγρια 
Ζωή, πέρασε τέσσερα-πέντε χρό-
νια στο Svalbard, αρχιπέλαγο ανά-
μεσα στην ηπειρωτική χώρα και 
τον Βόρειο Πόλο. Σ' αυτό το μέρος 
της γης από το 1870 έως το 1973 
κυνηγοί στόχευαν τις αλεπούδες 
και τις αρκούδες – για να κατα-
λήξουν, μεταξύ άλλων, σε ζωολο-
γικούς κήπους - με τις τελευταίες 
να υπολογίζεται ότι είναι σήμερα 
λιγότερες από 1.000. 

Είναι εύκολο να ξεχνά κανείς 
την κλιματική αλλαγή όταν είναι 
σπίτι, και δύσκολο όταν βρίσκε-
ται εδώ – σημειώνει ο αφηγητής, 
Helgestad. Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του, παρακολουθεί 
τη ζωή της αρκούδας που απο-
καλεί Παγωνιά, τα παιχνίδια με 
τα μικρά της, την αναζήτηση τρο-
φής, τη συνύπαρξη με άλλα είδη: 

φώκιες, φάλαινες, θαλασσοπού-
λια, καρκινοειδή, το πώς με ναρ-
κώσεις, χορήγηση ηρεμιστικών, 
τοποθέτηση ασύρματου κολλά-
ρου τίθεται στην υπηρεσία της 
επιστήμης.  

Πριν ξεκινήσουν οι προγραμ-
ματισμένες ταινίες του Cinedoc 
και Cinedoc Kids παρουσιάζο-
νται ντοκιμαντέρ μικρού μήκους 
με θέμα το περιβάλλον όπως 
το "Άκου τη Φύση" (Νature is 
speaking, 2019) της οργάνωσης 
Conservation International, με 
γνωστούς ηθοποιούς σε επεισό-
δια να δανείζουν τη φωνή τους 
σε στοιχεία της φύσης για να 
επισημάνουν για παράδειγμα: 
«Είμαι το σπίτι (σας), αλλά αν 
δε με φροντίζετε, δεν θα μπορώ 
να σας φροντίζω». Συμμετέχουν 
η Τζούλια Ρόμπερτς ως Μητέ-
ρα Φύση, ο Χάρισον Φορντ ως 
Ωκεανός, η Σέιλιν Γούντλεϊ ως 
Δάσος, ο Έντουαρντ Νόρτον ως 
Χώμα, η Πενέλοπε Κρουζ ως 
Νερό, ο Λίαμ Νίσον ως Πάγος, 
η Ρις Γουίδερσπουν ως Εστία, ο 
Ρόμπερτ Ρένφορντ ως Σεκόγια, η 
Λουπίτα Νιόνγκο ως Λουλούδι, 
ο Ίαν Σόμερχαλντερ ως Κοράλι, ο 
Λι Πέις ως Βουνό, η Τζόαν Τσεν 
ως Ουρανός. Ακόμη, το "Ελευθε-
ρώνοντας τα Πάντα" (Rewilding 
Pandas, 2017) και το "Καταφύ-
γιο Ελεφάντων Ρετέτι" της Κένυ-
ας (Reteti Elephant Sanctuary, 
2018), όπου περιθάλπονται τραυ-
ματισμένοι ελέφαντες. 

Το ντοκιμαντέρ "Βασίλισσα 
χωρίς βασίλειο" θα ταξιδέψει ακόμη 
τους μικρούς φίλους (8+ετών) που 
θα βρεθούν στο Δημοτικό Κινημα-
τοθέατρο Βόλου (Αχίλλειον) στις 

30/11/2019 (ώρα 19:30μμ) και 
στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκι-
μαντέρ Καλαμάτας στις 08/12/19 
(ώρα 19:00μμ). 

Το βιβλίο του Asgeir Helgestad 
"Ζώα στο Δάσος" έχει βραβευθεί 
από το Υπουργείο Πολιτισμού 
της Νορβηγίας, ενώ μέρος της 
δουλειάς του οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν ηλε-
κτρονικά στη σελίδα της εται-
ρείας παραγωγής που έχει ιδρύ-
σει, Artic Light (www.articlight.
com). Στην ομάδα του ως ερευ-
νήτρια και βοηθός παραγωγής, 
η Αγγελική Λευκαδίτου, η οποία 
έχει ασχοληθεί με κριτικές προ-
σεγγίσεις στην επιστήμη. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των 
προβολών σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Βόλο, Πάτρα, Αμαλιάδα, Καλα-
μάτα στη σελίδα του cinedoc.gr:  

https://docs.wixstatic.com/ugd
/6b78c6_85d968f60cae4c2bbe0d
ff4699912990.pdf

To Φεστιβάλ θα κάνει στάση 
και σε διάφορα νησιά της χώρας. 
Με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, το 
ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρί-
του "Dolphin Man" (2017) που 
αναφέρεται στη ζωή του θρυλι-
κού δύτη Ζακ Μαγιόλ, από τον 
οποίο εμπνεύστηκε ο Λυκ Μπεσ-
σόν το φιλμ «Απέραντο Γαλάζιο» 
και η ταινία "Επιχείρηση Αρκτι-
κή" (2014), με την ιστορία τριών 
παιδιών που αναζητώντας τον 
μπαμπά τους καλούνται να επι-
βιώσουν σε ένα έρημο νησί της 
Αρκτικής. 

Περισσότερες πληροφορίες 
στη διεύθυνση: 

https : / /www.cinedoc.gr/
cinedoc-island

Βασίλισσα χωρίς βασίλειο 
(Queen without Land)

Γυψοποίηση των 
μαρμάρων, κλιματική 
αλλαγή αλλά … 
πρώτα ο πολίτης 

Το ΠΑΚΟΕ από το 1980, μόλις είχε 
ξεκινήσει τη δράση του, είχε μετρήσει 
και διαμαρτυρηθεί για τη γυψοποίηση 
των μαρμάρων από την επίδραση του 
διοξειδίου του θείου που η όξινη βρο-
χή δημιουργούσε το θειικό και νιτρικό 
οξύ με αποτέλεσμα να θρυμματίζονται 
τα μάρμαρα στην Ακρόπολη. Μάλιστα 
με αφορμή αυτό και τη συνεργασία του 
ΠΑΚΟΕ με τον αείμνηστο καθηγητή του 
Πολυτεχνείου Σκουλικίδη για το προα-
ναφερόμενο πρόβλημα, υπήρξε το μέτρο 
του δακτυλίου στην Αθήνα με τα μονά – 
ζυγά. Εξαιτίας αυτού – παρά το γεγονός 
ότι ήταν καθαρά αστυνομικό μέτρο – εν 
τούτοις το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό.

Έτσι η πολιτιστική μας κληρονομιά 
μπορεί να προστατευτεί κατά κάποιο 
τρόπο μέχρι σήμερα, αλλά τα αιωρούμε-
να σωματίδια (ΡΜ10  και ΡΜ2,5 ) μαζί 
με τα οξείδια του αζώτου και τους καρ-
κινογόνους υδρογονάνθρακες θερίζουν 
κάθε χρόνο 3.500 συμπολίτες μας. Αυτό 
δεν είναι μίας μορφής γενοκτονία των 
νεοελλήνων; Το ΥΠΕΝ τι κάνει γι’ αυτό;

Για ό,τι αναφέρεται για την Ελευσίνα 
στο παρακάτω κείμενο, το ΠΑΚΟΕ έχει 
ίδια αντίληψη από τις μετρήσεις που 
έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία δύο 
χρόνια στη θαλάσσια περιοχή και στο 
Σαρανταπόταμο, των οποίων τα αποτε-
λέσματα είναι πολύ ανησυχητικά.

Η Ελλάδα γνωρίζει και θέλει να προ-
λάβει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά 
και στην άυλη κληρονομιά της ανθρω-
πότητας. Αυτή η ελληνική πρωτοβου-
λία αναπτύχθηκε σε ένα προκαταρκτικό 
event όπου η Ελλάδα εξέθεσε την πρω-
τοβουλία της σχετικά με τη σημασία που 
πρέπει να δοθεί στις συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής και τα φαινόμενα που 
σχετίζονται με αυτή και έχουν άμεσες 
αλλά και έμμεσες επιπτώσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε πολύ 
θετική ανταπόκριση πολλών κρατών – 
μελών, καθώς περισσότερα από σαράντα 
κράτη έχουν προσυπογράψει την πρω-
τοβουλία αυτή αλλά και ο γενικός γραμ-
ματέας των Ηνωμένων Εθνών. 

Σχετικά με την Ελευσίνα, η υπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού είπε: 
«Στην Ελευσίνα όλα είναι κάτω από το 
μηδέν. Και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
και οι υποδομές. Θα είναι πολύ υποτι-
μητικό για την Ελλάδα να μην μπορέσει 
το 2021 να πραγματοποιήσει την Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα στην Ελευσίνα».



Π Α ΚΟ Ε

ΠΑΚΟΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  
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Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
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