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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: O KATAΝΑΛΩΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 
ME THN ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

«Ισόγεια Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου»  
οδός Βασ.Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι, στις 17:00
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 (17:00 - 21:00)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΟΥ 8, ΨΥΧΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ
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Mετα από 34 χρόνια δικαστικής 
διαμάχης οι ίδιοι δικαστές  
αυτοαναιρούνται

ΑΔΙΚΙΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ

▶ ΣΕΛ. 3-6
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Για πρώτη φορά στα χρονικά διαγνώστηκε 
καρκίνος σε νεογνά στην Ελλάδα. 
Για πρώτη φορά η νοσηρότητα στην 
Ελλάδα ξεπέρασε τα όρια της. Τα όρια της 
Ε.Ε. Για πρώτη φορά οι ασθενείς με καρκίνο 
περιμένουν αγόγγυστα σε ουρές μπας και 
πάρουν τα φάρμακα τους. 
Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια τα 
ράντζα πολλαπλασιάζονται στα Δημόσια 

Νοσοκομεία. 
Για πρώτη φορά οι δαπάνες στην Ιδιωτική 
Υγεία αυξήθηκαν σε σχέση με την Δημόσια. 
Για τελευταία φορά όμως οι νεφροπαθείς 
πεθαίνουν στα καρότσια των άθλιων μονάδων 
σε Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα… Υγείας. 
Δυστυχώς στην Ελλάδα διαπιστώνουμε 
πως όταν οι αριθμοί ευημερούν οι 
άνθρωποι πεθαίνουν. 

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Γεώργιος Τσούνης (Μέλος)

Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος
Περικλής Σταυριανάκης,
Δημήτρης Φιλιπόπουλος, 
Ευστάθιος Ανδρέου Λεόντιος, Ηλίας Αλεξάνδρου

Επιμέλεια ύλης: 
Γίωργος Καρκαλάτος, Μελίνα Αποστολίδου

Κεντρικά Γραφεία: 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

Τηλέφωνα:  210 8100804 – 805
210 7230505, Fax: 210 8101609

Email: pakoe@pakoe.gr,  
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr  
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr
Γραφεία Θράκης: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

37 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του 
το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

37 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιορι-
στούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι 
σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα 
μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Oταν οι αριθμοί ευημερούν οι άνθρωποι πεθαίνουνedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρία με την 
επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί 
της οδού Νικολάου Φλώρου αρ. 8 (Αμπελόκηποι), όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται.

Κ Α Τ Α

1. Της Χάιδως Χαρμπίλα-Κώτσου, Πρόεδρο του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

2. Της Άννας Ατσαλάκη, Εφέτη του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.

3. Της Δήμητρας Γαλάνη, Εφέτη του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.

Κοινοποιούμενη προς: 
1. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή. 
2. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

κ. Νικόλαο Σακελλαρίου.
3. Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύ-

θυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κ. Ελένη 
Αλεξοπούλου. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Δια της παρούσας θέλουμε να σας καταγγείλουμε 

την έκδοση της παράνομης και αυθαίρετης υπ’ αριθμ. 
3189/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών, η οποία μη συμμορφούμενη με την προηγηθείσα υπ’ 
αριθμ. 3228/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, μας αποστέρησε μετά από επίμοχθους και 
πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες είκοσι τριών (23) 
ολόκληρων ετών, το ποσό των 295.818,00 ευρώ, πλέον 
τόκων, που αφορούσε παρεχόμενο έργο μας προς τη 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. 

Σημειωτέον ότι, το Ελληνικό Δημόσιο δια της Νομαρ-
χίας Ανατολικής Αττικής είχε παραλάβει νομίμως το έργο 
με πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης και στη συνέχεια 
αναγνώρισε την οφειλή του προς εμάς.

Πιο συγκεκριμένα: 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ι. Η εταιρία μας είναι αστική μη κερδοσκοπική, η 

οποία συστήθηκε το έτος 1979 και μεταξύ των κατα-
στατικών της σκοπών, περιλαμβάνονται και οι εξής: 
« Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΙ 2. … 19. Η ανάληψη εθνικών 
και διεθνών συνεργασιών στους τομείς της επεί-
γουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής 
βοήθειας καθώς και της ανάπτυξης συνεργασίας 
με κοινωνικούς φορείς … με στόχο την ουσιαστική 
βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου 
των κατοίκων και την μείωση της φτώχιας. 20. Η 
ενίσχυση και η υλοποίηση προγραμμάτων στους 
τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας 
περιβάλλοντος … 21. Η υλοποίηση βιώσιμων δρά-
σεων και προγραμμάτων των κοινωνικών φορέων 
… στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις 
τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και την 
οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης 
προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες …». Είμαστε 
ένας φορέας, καταξιωμένος από τους αγώνες του για 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής και έχουμε οργανώσει επι-
στημονικά εργαστήρια και ομάδες από εμπειρογνώμονες 
και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων μελετών για 
ολοκληρωμένες και εφικτές σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, 
προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 

με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, 
εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. 

Επίσης εκδίδουμε την πανελλαδικής κυκλοφορίας 
μηνιαία εφημερίδα, υπό τον τίτλο: «ΟΙΚΟνομία». Είναι 
χαρακτηριστικό ότι αριθμούμε σήμερα 35.000 μέλη 
και είναι μέλος της συσπείρωσης μη κυβερνητικών 
οργανώσεων της χώρας, μετέχοντας παράλληλα στο 
προεδρείο της δυναμικής συμμαχίας των ΜΚΟ, μίας 
ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 δικτύων.

ΙΙ. Κατά το έτος 1993, η εταιρεία μας ενεργώντας 
στα πλαίσια άσκησης των καταστατικών της σκοπών 
και κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού του Δημοσίου, με 
επιλογή αναδόχου διά σφραγισμένων προσφορών, συνή-
φθη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, μεταξύ 
ημών και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής σύμβαση 
με αντικείμενο την εκτέλεση προγράμματος κατάρτισης 
30 βοηθών βρεφοκόμων, 30 βρεφονηπιοκόμων, 30 
κοινωνικών λειτουργών και 30 εργοθεραπευτών. Το 
πρόγραμμα επιδοτείτο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
Ταμείο (ΕΚΤ). Σύμφωνα με τη σύμβαση, το συνολικό 
ποσό του προγράμματος ανερχόταν σε 134.000.000 
δραχμές, εκ των οποίων το ποσό των 100.800.000 
δραχμών, αντιστοιχούσε στη συμμετοχή του ΕΚΤ, ενώ 
το υπόλοιπο ποσό των 33.600.000 δραχμών ανέλαβε 
να καταβάλλει η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, ως εθνική 
συμμετοχή του Δημοσίου.

ΙΙΙ. Στις 10.05.1993 κατόπιν εγκρίσεως της Περι-
φέρειας Αττικής και το Υπουργείου Εργασίας, αρχίσαμε 
να εκτελούμε την εν λόγω σύμβαση. Η σύμβαση ολο-
κληρώθηκε στις 15.10.1993, ότε και παραδόθηκαν, 
δυνάμει των με αρ. πρωτ.: 3061/02.11.1993 όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που 
αφορούσαν την εκτέλεση του έργου στην Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής, (υπ’ όψιν του κου Αριστείδη Κυρια-
κόπουλου). Συγκεκριμένα, εστάλησαν τα κάτωθι έγγραφα 
και παραστατικά: α) ανάλυση δαπανών του προγράμμα-
τος, β) τριμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης ενεργειών 
(Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και γ) τριμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης 
δαπανών. Προς επίρρωση τούτων συντάχθηκαν τα από 
10.01.1994 και 12.01.1994 πρωτόκολλα παρα-
λαβής-παράδοσης και παραδόθηκαν από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο μας κο Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, στον κ. 
Αριστείδη Κυριακόπουλο, Διευθυντή Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, ως 
συντονιστή του προγράμματος πέντε (5) κλασέρ εκ 1.261 
συνολικά σελίδων, τα οποία περιείχαν ολόκληρο το έργο 
που ετοιμάσαμε και παραδώσαμε νόμιμα. 

ΙV. Κατόπιν, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 
3152/13.12.1995 επιστολή του Νομάρχη Ανατολικής 
Αττικής, αναγνωρίστηκε η οφειλή της Νομαρχίας προς 
εμάς, ποσού 122.138.360 δραχμών, με την αντίστοιχη 
δέσμευση περί εξόφλησης εντός εξαμήνου (η οποία 
ουδέποτε έλαβε χώρα). 

Με το με αριθμό πρωτ. 26910/30.07.2012 έγγρα-
φο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικού 
Τμήμα ΙΙΙ εισηγείται την άμεση εκτέλεση της με αριθμό 
1747/2009 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
και την άμεση πληρωμή μας σύμφωνα με το διατακτικό 
της απόφασης. 

Δυνάμει  του με αριθμό πρωτ.  2 .19997 /
οικ.6.4703/28.08.2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», προς το Υπουργείο Εργασίας 
Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης- Δ/νση Οικονομικού Τμήμα 
ΙΙΙ, δίνεται εντολή εκτέλεσης της με αριθμό 1747/2009 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την 
εγγραφή της ανάλογης πίστωσης στο ΠΔΕ.

Με το από 31.08.2012 τεχνικό δελτίο έργου (Τ.Δ.Ε) 
με κωδικό Σ.Α. 034 (ΝΕΟ ΕΡΓΟ) του Υπουργείου Εργα-
σίας κρίθηκε απαραίτητη η δέσμευση του ποσού των 
596.073,27 ευρώ, περιλαμβανομένων τόκων μέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2012. 

Δ υ ν ά μ ε ι  δ ε  τ ο υ  μ ε  α ρ ι θ μ ό  π ρ ω τ . 
240155/6532/09.11.2012 εγγράφου του Υπουργείου 
Εργασίας, εκδοθείσας ήδη της με αριθμό 4266/2012 
απόφασης του ΣτΕ, προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
ζητά την κατανομή χρηματοδότησης σε έργο της ΣΑΕ 
034 ως εξής: ονομασία έργου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α’ ΚΠΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
1747/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ, ποσό 596.073,27 ευρώ.

Καθίσταται επομένως σαφής η από μέρους μας 
προσήκουσα και πλήρης εκτέλεση της επίδικης σύμ-
βασης και των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεών 
μας καθώς και η πλήρης αναγνώριση εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου ύπαρξη της οφειλής προς εμάς και 
της πρόθεσης του να προβεί στην καταβολή αυτής με 
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έγκριση της χρηματοδότησης και εγγραφή της ανάλογης 
πίστωσης του έργου. Εάν το έργο δεν είχε εκτελεστεί 
προσηκόντως και πλήρως από την πλευρά μας το Ελλη-
νικό Δημόσιο δεν θα είχε προβεί σε αναγνώριση της 
οφειλής με αντίστοιχη δέσμευση του ποσού.

ΙV. Πλην όμως, λόγω μη καταβολής του προβλε-
πόμενου εκ του προγράμματος ποσού 100.800.000 
δραχμών, ασκήσαμε την από 27-12-1994, υπ’ αρ. 
καταθ. 5301/1994 αγωγή μας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, με την οποία ζητούσαμε την καταβολή 
του ανωτέρω ποσού. 

Επί της αγωγής μας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2518/1999 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία 
έκρινε ότι πάσχει ακυρότητας η σύμβαση. Κατόπιν ασκή-
σαμε επί της ανωτέρω απόφασης αίτηση αναιρέσεως, η 
οποία έγινε δεκτή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1287/2006 
απόφασης του ΣτΕ, η οποία έκρινε έγκυρη την επί-
δικη σύμβαση. Στη συνέχεια δε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
1747/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
με την οποία υποχρεώθηκε το ελληνικό Δημόσιο 
να μας καταβάλλει το ποσό των 295.818,00 ευρώ 
εντόκως από την επίδοση της αγωγής μας. 

Κατά της άνω απόφασης, το Δημόσιο διά των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Εργασίας, άσκησε αναίρεση και 
εξεδόθη η με αριθμό 4266/2012, η οποία έγινε εν μέρει 
δεκτή και μόνο ως προς το σκέλος ότι το Διοικητικό 
Εφετείο παρέλειψε να απαντήσει στους ισχυρισμούς του 
Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση 
της σύμβασης, αποδεχόμενο όμως την εγκυρότητα 
της σύμβασης. Επί της απόφασης αυτής εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 3228/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, με την οποία αναβλήθηκε η οριστική έκδοση 
απόφασης και υποχρεώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο 
να προσκομίσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου 
(Τμήμα 18ο) και μέχρι την πρωτερέα της νέας 
δικασίμου της 13.11.2014 και ώρα 11.30 π.μ., τα 
δικαιολογητικά που υποβάλαμε για να λάβουμε 
την επίδικη κοινοτική χρηματοδότηση. 

V. Σημειωτέον, ότι με την υπ’ αριθμ. 7752/16.06.2014 
επιστολή μας προς τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου 
Εργασίας, με αριθμό πρωτ.: 29676/17.06.2014 ζητήσαμε 
την από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, προσκόμιση 
των δικαιολογητικών που είχαμε υποβάλλει προς την 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, τα οποία παρελήφθησαν 
με τα από 10.01.1994 και 12.01.1994 πρωτόκολλα 
παράδοσης παραλαβής, χωρίς όμως να λάβουμε σχετική 
απάντηση, μέχρι και την συζήτηση της υπόθεσης στο 
Διοικητικό Εφετείο. 

Απάντηση λάβαμε μόλις στις 05.08.2015 (αρ. πρωτ. 
157174/05.08.2015) και μετά την έκδοση της υπό 
αναίρεση απόφασης, με το οποίο έγγραφο η Περιφέρεια 
Αττικής, περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, Τμ. 
Λογιστικής Διαχ/σης & Δαπανών, μας ενημέρωνε πως 
δεν βρέθηκαν στοιχεία ή παραστατικά σχετικά με το 
πρόγραμμα που είχαμε υλοποιήσει κατά το έτος 1993, 
χωρίς να διευκρινίζει εάν τα σχετικά δικαιολογητικά 
ή παραστατικά έχουν πολτοποιηθεί ή δεν υπάρχουν. 
Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα προ-
σκομισθέντα και επικαλούμενα από 10.01.1994 και 
12.01.1994 πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των 
δικαιολογητικών και παραστατικών που αποδεικνύουν 
την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου εκ 
μέρους μας και ούτε βέβαια απεστάλη ποτέ είτε από το 
Ελληνικό Δημόσιο είτε από την Νομαρχία έγγραφο περί 
τυπικών ελλείψεων ή έστω παραβάσεων στην εκτέλεση 
του έργου και την προσκόμιση των δικαιολογητικών και 
παραστατικών. 

Σε κάθε περίπτωση, η εκ των υστέρων μετά την έκδοση 
της υπ’ αριθμ. 3189/2015 παράνομης απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απάντηση του Δημοσίου, 
ότι «δεν βρέθηκαν στοιχεία ή παραστατικά σχετικά με το 
επίδικο πρόγραμμα που υλοποιήσαμε», όπως συνομο-
λογείται δεν αφορά την εταιρεία μας αλλά το Δημόσιο.

Γ. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ι. Παρά την έκδοση της άνω υπ’ αριθμ. 3228/2014 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το Δημόσιο 
δεν συμμορφώθηκε με το διατακτικό της και δεν προ-
σκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία 
του Δικαστηρίου αν και τα είχε λάβει από εμάς με τα 
άνω πρωτόκολλα παραλαβής – παράδοσης.

Όπως ήταν αναμενόμενο μετά την παραβίαση της 
άνω αποφάσεως από Δημόσιο και την παρέλευση είκοσι 
τριών (23) ετών, αναμέναμε την νόμιμη καταβολή του 
άνω ποσού των 295.818,00 ευρώ, πλέον τόκων. 

Παρά ταύτα αντί να μας καταβληθεί το άνω οφει-
λόμενο ποσό από το Δημόσιο, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
3189/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία 
ενώ διαλαμβάνει αφενός ότι βάσει των 10.01.1994 
και 12.01.1994 πρωτοκόλλων παράδοσης–παραλαβής 
είχαμε υποβάλλει εμπροθέσμως και νομίμως τα όλα τα 
δικαιολογητικά και αφετέρου ότι δυνάμει του με αριθμό 
πρωτ. 2.19997/οικ.6.4703/28.08.2012 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Ανθρωπίνων Πόρων – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του 
Υπουργείο Εργασίας Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης- Δ/
νση Οικονομικού Τμήμα ΙΙΙ, το Δημόσιο παρέλαβε το 
έργο, στη συνέχεια παρακάμπτοντας και παραβιά-
ζοντας την ως άνω υπ’ αριθμ. 3228/2014 απόφαση 
του ιδίου Δικαστηρίου απέρριψε την αγωγή μας διότι 
θεώρησε όλως αυθαιρέτως, ότι δήθεν εμείς είχαμε την 
υποχρέωση να παραδώσουμε τα δικαιολογητικά, τα οποία 
όμως προηγουμένως είχαμε εκ του νόμου παραδώσει 
στο Δημόσιο !!! 

Δηλαδή ενώ η διαφορά είχε ήδη κριθεί υπέρ μας 
με προηγούμενη απόφαση ισόβαθμου Δικαστηρίου, το 
εκδόσαν την ως άνω υπ’ αριθμ. 3228/2014 απόφαση 
θεώρησε ότι δεν πρέπει να μας καταβάλλει το Δημόσιο 
τις απορρέουσες από έγκυρη σύμβαση δαπάνες μας διότι 
δεν προσκομίσαμε εμείς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
παρά το γεγονός ότι η απόφαση όριζε ότι πρέπει να 
προσκομισθούν από το Δημόσιο !!! Με άλλα λόγια η 
απόφαση εκδόθηκε εις βάρος μας διότι από αποκλειστική 
του υπαιτιότητα το αντίδικο Δημόσιο δεν προσκόμισε 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά !!!

Κατόπιν ασκήσαμε αναίρεση κατά της άνω υπ’ 
αριθμ. 3189/2015, η οποία απερρίφθη δυνάμει της 
υπ’ αριθμ. 1961/2016 απόφασης του Διαστηρίου Σας, 
ως απαράδεκτη, λόγω υπαιτιότητας της πληρεξουσίας 
μας δικηγόρου. Συγκεκριμένα, ενώ στις 09.02.2016 η 
πληρεξουσία μας δικηγόρος παρέλαβε νόμιμη κλήση στο 

γραφείο της, ως αντίκλητος της εταιρείας μας καθώς είχε 
καταθέσει για λογαριασμό μας την αίτηση ενώπιον του 
ΣτΕ στη συνέχεια από αποκλειστικά δική της υπαιτιότητα 
δεν μας ενημέρωσε ποτέ, ως όφειλε, για τον ορισμό 
δικασίμου της αιτήσεως αναιρέσεώς μας με συνεπεία 
να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως μας. Κατά της 
πληρεξουσίας μας δικηγόρου ασκήσαμε εις βάρος της 
την από 21.03.2017 υπ’ αριθμ. 518823/1028/2017 
αγωγή κακοδικίας και στη συνέχεια την καταγγείλαμε 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. 

 
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έκδοση της άνω 

3189/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών μας αποστέρησε παράνομα τα χρήματα που 
είχαμε δαπανήσει για την εκτέλεση του έργου. Η από-
φαση αυτή είναι τόσο εξόφθαλμα άδικη που προκαλεί 
εύλογα ερωτήματα για τους πραγματικούς λόγους της 
μη εφαρμογής της προηγηθείσας υπ’ αριθμ. 3228/2014 
απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, γιατί 
έκρινε ότι δεν πρέπει να εισπράξει η εταιρεία μας τα 
χρήματα που δαπάνησε για την εκτέλεση του έργου, 
όταν έχει παραδώσει το έργο νόμιμα και το Δημόσιο 
το έχει παραλάβει ανεπιφύλακτα; Γιατί οι ίδιοι δικαστές, 
ήτοι Χάιδω Χαρμπίλα-Κώτσου και Δήμητρα Γαλάνη, με 
μεταγενέστερη απόφασή τους (υπ’ αριθμ. 3189/2014) 
αναίρεσαν την προηγούμενη απόφαση (υπ’ αριθμ. 
3228/2014), που οι ίδιες είχαν εκδώσει; Γιατί ανέστρε-
ψαν το βάρος απόδειξης δίχως να μας έχουν δώσει 
πορθεσμία; Τι μεσολάβησε και άλλαξαν την κρίση τους; 
Πως είναι δυνατόν να μη μας δίνεται το δικαίωμα να 
εισπράξουμε τα χρήματά μας, όταν το ίδιο το Δημόσιο έχει 
αναγνωρίσει την οφειλή του; Γιατί έκρινε η απόφαση ότι 
έπρεπε να προσκομίσουμε εμείς τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά όταν γνώριζε ότι αυτά ήδη είχαν παραδοθεί με 
πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης στο Δημόσιο; Πως 
είναι δυνατόν μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία να 
μην εισπράττει τα χρήματα που η ίδια δαπάνησε για την 
εκτέλεση έργου, προερχόμενου από σύμβαση, που έχει 
κριθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1287/2006 απόφασης 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ως έγκυρη; Πως είναι 
δυνατόν μια αστική εταιρεία, αφού προηγουμένως έχει 
εξαναγκασθεί σε δικαστικούς αγώνες 23 ολόκληρων 
ετών για να εισπράξει τα χρήματα που δαπάνησε για να 
εκτελέσει έργο του Δημοσίου και στο τέλος να στερείται 
των δικαιωμάτων της από μία δικαστική απόφαση, που 
ανατρέπει προηγηθείσα δικαστική απόφαση ισόβαθμου 
Δικαστηρίου, που ήδη είχε κρίνει υπέρ μας τη διαφορά;
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 20 § 1 του Συντάγ-
ματος: «Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμης 
πρoστασίας από τα δικαστήρια».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 93 § 3 του Συντάγ-
ματος: «Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι 
ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και 
απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. Νόμος ορίζει 
τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώ-
σεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης 
του προηγούμενου εδαφίου». 

Επειδή η απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 
του Συντάγματος αιτιολογία σημαίνει ότι πρέπει στην 
απόφαση να περιέχονται με πληρότητα και σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις ή κενά τα πραγματικά περιστατικά.

Επειδή η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσε-
ων προβλέπεται εκτός από το Σύνταγμα και από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(αρ. 6 ΕΣΔΑ).

Επειδή το δεδικασμένο είναι η κυριότερη έννομη 
συνέπεια της (τελεσίδικης) δικαστικής απόφασης είναι η 
δέσμευση ορισμένου κύκλου προσώπων από τη (θετική 

ή αρνητική) διάγνωση της έννομης σχέσης που κρίθηκε.
Επειδή σε μία ευνομούμενη πολιτεία πρωταρχικός 

σκοπός είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας μέσω 
ενός κράτους δικαίου, το οποίο δεν παραβιάζει τα 
συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και εγγυάται 
μια ορθή εφαρμογή του δικαίου. 

Επειδή θεωρούμε ότι το δίκαιο που παράγεται μέσω 
δικαστικών αποφάσεων δεν τίθεται αυθαίρετα αλλά 
ακολουθεί τις επιταγές του Συντάγματος, που αποτελούν 
τον πυρήνα της έννομης τάξης της χώρας μας.

Επειδή με την παρούσα προσάγουμε συνημμένα 
τις ως άνω υπ’ αριθμ. 3228/2014 και 3189/2015 
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Επειδή μετά από 23 έτη δικαστικής ταλαιπωρίας, 
πιστεύουμε ότι υπάρχουν σήμερα λειτουργοί της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης, που πραγματικά επιτελούν 
το καθήκον τους. 

Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Λ Ο Γ Ο Υ Σ
Α Υ Τ Ο Υ Σ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώ-

ματός μας.
Κ α τ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε τις: 1. Χάιδω Χαρμπίλα-

Κώτσου, Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
2. Άννα Ατσαλάκη, Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών και 3. Δήμητρα Γαλάνη, Εφέτη του Διοικη-
τικού Εφετείου Αθηνών, για την ως άνω συμπεριφορά 
τους εις βάρος της εταιρείας μας καθώς εξέδωσαν 
την άνω παράνομη και άδικη υπ’ αριθμ. 3228/2014 
απόφαση με την οποία μας αποστέρησαν ένα τεράστιο 
ποσό επιδεικνύοντας απαξία για τους αγώνες και την 
προσφορά της εταιρείας μας προς την κοινωνία και το 
Ελληνικό Δημόσιο και

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Όπως, επαναφέρεται την υπόθεση για αναψηλάφηση, 
με σκοπό την αποκατάσταση της αδικίας και την είσπραξη 
των χρημάτων, που δαπανήσαμε για την εκτέλεση του 
άνω έργου, επ’ ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου. 

 
Αθήνα, 27/03/2017

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 

Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την 
επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο: «ΠΑΚΟΕ», που 
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νικολάου Φλώρου 
αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 090073130 
– Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού).

Π Ρ Ο Σ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 
οδού Ακαδημίας αρ. 60, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 
(Α.Φ.Μ.: 090011035 – Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών). 

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Της Βασιλικής Χαβελα του Ευθυμίου, δικηγόρου, 
κατοίκου Αθηνών, στην οδό Κηφισίας αρ. 22 (Αμπελόκηποι).

I. Η εταιρεία μας είναι αστική μη κερδοσκοπική, που 
μεταξύ των καταστατικών της σκοπών περιλαμβάνονται 
και οι εξής: « Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΙ 2. … 19. Η ανάληψη 
εθνικών και διεθνών συνεργασιών στους τομείς της 
επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής 
βοήθειας καθώς και της ανάπτυξης συνεργασίας 
με κοινωνικούς φορείς … με στόχο την ουσιαστική 
βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου 
των κατοίκων και την μείωση της φτώχιας. 20. Η 
ενίσχυση και η υλοποίηση προγραμμάτων στους 
τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας 
περιβάλλοντος … 21. Η υλοποίηση βιώσιμων δρά-
σεων και προγραμμάτων των κοινωνικών φορέων 
… στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις 
τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και την 
οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης 
προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες … ».

II. Στα πλαίσια άσκησης των σκοπών του καταστα-
τικού μας συνήψαμε σύμβαση έμμισθης εντολής με την 
καταγγελλόμενη, η οποία συνεβλήθη με την ιδιότητα της 
ασκούσας του λειτουργήματος της δικηγορίας. Μεταξύ 

των όρων της συμβάσεως περιλαμβάνονταν και οι εξής:
«1. Η εντολέας (ήτοι, ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) προσλαμβάνει από 

24 Αυγούστου την εντολοδόχο ως δικηγόρο-νομικό 
σύμβουλο με έμμισθη εντολή παροχής νομικών υπη-
ρεσιών για αόριστο χρόνο με πάγια μηνιαία αμοιβή 
600 ευρώ καθαρά, η οποία θα της καταβάλλεται 
δεδουλευμένη στο τέλος κάθε πραγματικού μήνα.

2. Ο εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, 
αντί της συμφωνηθείσας αμοιβής:

α) Να παρέχει στην εντολέα νομικές συμβουλές 
προφορικά ή γραπτά, να ελέγχει νομιμοποιητικά 
έγγραφα, να καταρτίζει συμβάσεις, να συντάσσει 
εξώδικες δηλώσεις και δικόγραφα, να παρίσταται 
ενώπιον των δικαστηρίων, ενώπιον συμβολαιογρά-
φων και κάθε δημόσιας αρχής και γενικά, να ενεργεί 
οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των 
συμφερόντων της εντολέως, καθώς και των αστικών 
μη κερδοσκοπικών εταιριών «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ» 
και «ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ». Η εντολοδόχος θα ενημερώνει 
εγγράφως τους ανωτέρω φορείς για την εξέλιξη των 
υποθέσεών τους μια φορά την εβδομάδα. Δεσμεύεται 

λοιπόν να προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατά τρόπο 
ανταποκρινόμενο στη φύση των εργασιών και τις 
ανάγκες της εντολέως, χωρίς να αποκτά, σε καμία 
περίπτωση την ιδιότητα της υπαλλήλου.

…
4. Η εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να καταβάλλει όση προσπάθεια και επιμέλεια επι-
βάλλεται για την άρτια διεκπεραίωση των υποθέ-
σεων των εταιρειών και την υποχρέωση να τηρεί 
επαγγελματική εχεμύθεια.

…
7. Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσι-

ώδεις. Η τροποποίηση της συμβάσεως αυτής γίνεται 
μόνον με νεότερη γραπτή συμφωνία … ».

III. Κατά την διάρκεια ισχύος της άνω έμμισθης εντο-
λής, η καταγγελλόμενη χειρίστηκε μεταξύ άλλων και την 
υπόθεση μεταξύ της εταιρείας μας και του Ελληνικού 
Δημοσίου. Κατά τον χειρισμό της υποθέσεως αυτής, η 
καταγγελλόμενη κατέθεσε στις 25.08.2015, ως πλη-
ρεξουσία της εταιρείας μας, την από 11.08.2015, υπ’ 
αριθμ. καταθ.: ΑΡ436/25.08.2015 και αριθμ. πρωτ.: 
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ΑΡΠ13475/2015 αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την ως άνω αίτηση αναιρέσεως προσβαλλόταν η 
υπ’ αριθμ. 3189/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε απορριπτέα η από 
27.12.1994 και με αριθμό κατάθεσης 5301/30.12.1994 
αγωγή μας, με την οποία ζητούμε να αναγνωριστεί η οφειλή 
του Ελληνικού Δημοσίου προς εμάς ποσού 100.800.000 
δραχμών εντόκως από την επίδοση της αγωγής έως 
και την εξόφληση, ως μέρος του ανταλλάγματος από 
την εκτέλεση συμβάσεως με τον Νομάρχη Ανατολικής 
Αττικής, που είχε ως αντικείμενο την κατάρτιση στε-
λεχών βοηθών βρεφονηπιοκόμων, βρεφονηπιοκόμων, 
κοινωνικών λειτουργών και εργοθεραπευτών.

Συγκεκριμένα, λόγω μη καταβολής του προβλεπό-
μενου εκ του προγράμματος ποσού εκ 100.800.000 
δραχμών, ασκήσαμε την από 27.12.1994 (αρ. καταθ. 
5301/1994) αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών ζητώντας την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

Επί της αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2518/1999 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία 
έκρινε ότι πάσχει ακυρότητας η σύμβαση. Επί αυτής 
της αποφάσεως, ασκήσαμε αναίρεση η οποία με την 
με αριθμό 1287/2006 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή 
και έκρινε έγκυρη την επίδικη σύμβαση, ενώ με 
την 1747/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών υποχρεώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο να 
μας καταβάλλει το ποσό των 295.818,00 ευρώ 
εντόκως από την επίδοση της αγωγής μας.

Κατά της απόφασης αυτής το Ελληνικό Δημόσιο 
άσκησε αναίρεση και εξεδόθη η με αριθμό 4266/2012, η 
οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αναίρεση του Ελληνικού 
Δημοσίου και μόνο ως προς το σκέλος ότι το Διοικητικό 
Εφετείο παρέλειψε να απαντήσει στους ισχυρισμούς του 
Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την προσήκουσα εκτέ-
λεση της σύμβασης, αποδεχόμενο όμως την εγκυρότητα 
της σύμβασης. Επί της απόφασης αυτής εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 3228/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, με την οποία αναβλήθηκε η οριστική έκδοση 
απόφασης και υποχρεώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο να 
προσκομίσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (Τμήμα 
18ο) και μέχρι την πρωτερέα της νέας δικασίμου της 
13.11.2014 και ώρα 11.30 π.μ., τα δικαιολογητικά 
που υποβάλαμε για να λάβουμε την επίδικη κοινοτική 
χρηματοδότηση. Λόγω όμως, μη προσκόμισης των 
δικαιολογητικών, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3189/2015 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Όπως γίνεται ευλόγως αντιληπτό η κατατεθείσα εκ 
της καταγγελλομένης αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας θα ευδοκιμούσε καθώς η 
προσβαλλόμενη απόφαση είχε απορρίψει την αγωγή μας 
για καθαρά τυπικούς λόγους και ήδη δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 1747/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών είχε υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να μας 
καταβάλλει το ποσό των 295.818,00 ευρώ εντόκως 
από την επίδοση της αγωγής μας, αποδεχόμενο την 
εγκυρότητα της μεταξύ μας συμβάσεως. 

Είχαμε δε τόση αγωνία για την είσπραξη του άνω 
ποσού των 295.818,00 ευρώ και μάλιστα εντόκως από 
το έτος 1994, που στις 15.01.2016 υποβάλαμε προς 
τον κ. Δικαστή του ΣτΕ Χρήστo Ράμμο την με αριθμ. 
πρωτ.: 8011/15.01.2016 αίτηση για την επίσπευση 
προσδιορισμού της συζητήσεως της υποθέσεως.

Όπως ήταν αναμενόμενο μετά την κατάθεση της 
άνω αιτήσεως αναιρέσεως και την μετέπειτα αίτηση 
επίσπευσης προσδιορισμού της υποθέσεως αναμέναμε 
τη νόμιμη κλήτευσή μας από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας για να παρασταθούμε νόμιμα και να εισπράξουμε 
το άνω ποσό των 295.818,00 ευρώ πλέον τόκων μετά 
την παρέλευση είκοσι τριών (23) ετών δικαστικών 
αγώνων.

Μάλιστα επειδή είχε ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα 
ενάμιση έτους (1/2) από την κατάθεση της αιτήσεως 
αναιρέσεως από την καταγγελλόμενη (25.08.2015), στις 
14.03.2016 μεταβήκαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

για να πληροφορηθούμε για την πορεία προσδιορισμού 
της υποθέσεως, όπου εμβρόντητοι πληροφορηθήκαμε 
ότι όχι μόνο η υπόθεση είχε προσδιορισθεί αλλά ήδη είχε 
εκδικασθεί στις 26.09.2016 και επιπλέον είχε εκδοθεί 
η υπ’ αριθμ. 1961/2016 απόφαση του Δικαστηρίου 
(Τμήμα Στ’), με την οποία η από 27.12.1994 αγωγή 
μας απερρίφθη ως απαράδεκτη καθ’ όσον δεν παρα-
σταθήκαμε στο ακροατήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 27 του Π.Δ.18/1989. 

Στη συνέχεια δε κατά τον έλεγχο του φακέλου της 
δικογραφίας διαπιστώσαμε ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ. 
καταθ.: 2185/2015 αποδεικτικού επίδοσης του Συμβου-
λίου της Επικρατείας είχε ήδη επιδοθεί στις 09.02.2016 
κλήση στην καταγγελλόμενη, με την ιδιότητα της αντι-
κλήτου της εταιρείας μας καθώς είχε καταθέσει για 
λογαριασμό μας την αίτηση αναιρέσεως. Συγκεκριμένα, 
η καταγγελλόμενη έλαβε στις 09.02.2016 κλήση στο 
γραφείο της επί της οδού Δημητσάνας αρ. 40, όπου 
την παρέλαβε η ίδια υπογράφοντας και αναγράφοντας 
χειρόγραφα το ονοματεπώνυμό της, επί του αποδεικτικού 
επιδόσεως. Η επίδοση έγινε από τον επιμελητή του ΣτΕ 
Μαννη Αδάμο και επί αυτής αναγραφόταν ότι η εκδί-
καση της υποθέσεως είχε οριστεί για την Δευτέρα 16 
Μαΐου 2016 και ώρα 09.30 π.μ. Στη συνέχεια κατά την 
ορισθείσα δικάσιμο η συζήτησή της αναβλήθηκε λόγω 
αποχής των δικηγόρων, για τη δικάσιμο της 26.09.2016 
και όπως προαναφέρθηκε στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 1961/2016 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Στ’) με 
την οποία η από 27.12.1994 αγωγή μας απερρίφθη 
ως απαράδεκτη καθ’ όσον δεν παρασταθήκαμε στο 
ακροατήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 
του Π.Δ. 18.1989.

Όπως γίνεται ευλόγως αντιληπτό, η καταγγέλ-
λουσα από αποκλειστικά δική της υπαιτιότητα, 
αν και όφειλε, δεν μας ενημέρωσε ποτέ για τον 
ορισμό δικασίμου της αναιρέσεώς μας κατά την 
άνω ημερομηνία (Δευτέρα 16 Μαΐου 2016), ότε και, 
εν αγνοία μας, προσδιορίσθηκε λόγω αποχής των 
δικηγόρων για τη δικάσιμο της 26.09.2016. Ακο-
λούθως, λόγω των άνω πράξεων και παραλείψεων 
της καταγγελλομένης δεν παρασταθήκαμε κατά την 
τελευταία δικάσιμο και δεν είχαμε τη δυνατότητα 
να νομιμοποιηθούμε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η 
άνω υπ’ αριθμ. 1961/2016 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα 

Στ’), με την οποία η αίτησή μας απορρίφθηκε και 
εξ αυτού του γεγονότος απωλέσαμε το ποσό των 
295.818,00 ευρώ πλέον τόκων από το έτος 1994.

Επειδή την προαναφερθείσα συμπεριφορά της 
καταγγελλομένης υπέστημεν ζημία καθώς εκμεταλλευό-
μενη το γεγονός ότι είχαμε επιδείξει πλήρη εμπιστοσύνη 
στις επιστημονικές γνώσεις της και ικανότητες και στην 
κατάρτιση της ως δικηγόρος, δεν διεκπεραίωσε την 
εντολή που της αναθέσαμε αναφορικά με την άνω υπό-
θεση αναιρέσεως κατά του Δημοσίου, αλλά αντιθέτως 
πράττοντας ενάντια προς τα συμφέροντα της εταιρείας 
δεν μας ενημέρωσε, ως όφειλε, για την κλήση που έλαβε 
για την εκδίκαση της υποθέσεως, με αποτέλεσμα να μη 
παρασταθούμε στο Δικαστήριο. 

Επειδή ο αντίκτυπος  των ενεργειών και παραλείψεών 
της στην εταιρεία μας είναι τεράστιος καθώς υποστήκαμε 
ζημία ποσού 295.818,00 ευρώ πλέον τόκων είκοσι 
τριών (23) ετών καθώς και έξοδα δικαστικών 
αγώνων, σε ανώτερα και ανώτατα Δικαστήρια. 

Επειδή ήδη έχουμε ασκήσει εις βάρος της καταγ-
γελομένης και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών την από 21.03.2017, υπ’ αριθμ. καταθ. 
518823/1028/2017 αγωγή κακοδικίας για τις ως άνω 
πράξεις και παραλείψεις της.

Επειδή υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της 
συμπεριφοράς της καταγγελλομένης και της ζημίας της 
εταιρείας μας.

Γ Ι Α   Τ Ο Υ Σ   Λ Ο Γ Ο Υ Σ   Α Υ Τ Ο Υ Σ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Κ α τ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε   ενώπιόν Σας, την ως άνω 
Βασιλική Χαβέλα του Ευθυμίου, δικηγόρο, κάτοικο 
Αθηνών, στην οδό Κηφισίας αρ. 22 (Αμπελόκηποι) για την 
ως άνω εις βάρος μας παράνομη συμπεριφοράς της και 

Ζ η τ ο ύ μ ε   την πειθαρχική της δίωξη κατά τις 
κείμενες διατάξεις. 

Αθήνα, 28/03/2017
Ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος 

της άνω εταιρείας με την επωνυμία: 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ»
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Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιολογικής εξέτασης νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης στον Δήμο Ωρωπού 

Δειγματοληψία 16/03/2017
Σημεία δειγματοληψίας 

δείγματος
Αριθμός βιώσιμων μονάδων(cfu)*/100 ml

Κολοβα-
κτηριδίων 

(fecal 
coliforms)

E.coli. Εντερό-
κοκκοι 

Pseudo-
monas sp. 

1 Καπανδρίτι Pet Shop 1 0 0 0 0

Καπανδριτίου 66 Βενζινά-
δικο AVIN

2 0 0 0 0

2 Βαρνάβας
Λ.Βαρνάβας 2-4 Pet Shop

3 0 0 0 0

ECO Λ.Βαρνάβας τέρμα 4 0 0 0 0

3 Κάλαμος 
Εκκλησία Αγ. Κυριακής

5 0 0 0 0

Κάλαμος Είσοδος 6 0 0 0 3

Επαρχ.Οδός Καλάμου 
κοντά στο Τεχν.Γραφείο 
ΔΕΔΕ

7 0 0 0 5

4 Αγ. Απόστολοι
Κεντρικός δρόμος Βενζι-
νάδικο ECO

8 0 0 0 5

Εξωτερική βρύση 9 0 0 0 0

5 Παραλία Μαρκόπουλου 
Παραλιακός δρόμο περί-
πτερο

10  3 0 0 8

Παραλιακός δρόμος 
ψαροταβέρνα Ευβοϊκός

11 2 0 0 0

6 Νέα Παλάτια
Βορ.Ηπείρου κοντά στο 
κατάστημα ενδυμάτων

12 6 0 0 0

Βορ. Ηπείρου 7 13 1 0 1 1

7 Σκάλα
Ταβέρνα Βολιώτικο

14 0 0 0 0

Βρύση κοντά στα γραφεία 
του ΙΚΑ

15 0 0 0 0

Ψαράδικο «Σταύρος Στα-
μάτης»

16 0 0 0 0

8 Χαλκούτσι 
Τοπική Κοινότητα

17 0 0 0 0

Φαρμακείο 18 0 0 0 0

9 Συκάμινο
Εκκλησία Αγ Κων/νου κ. 
Ελένης

19 0 0 0 0

Φαρμακείο 20 0 0 0 0

10

Μαλακάσα
Περίπτερο στην είσοδο 
της Μαλακάσας

21 0 0 0 0

Εστιατόριο «Συντριβάνι» 22 0 0 0 0

Σε περίπου 10 μέτρα από 
την Είσοδο προς Αθήνα

23 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια 0 0 0 0

Κοκτέιλ βοθρολυμάτων βρέθηκε στις βρύσες επιχειρήσεων, σπιτιών, 
εκκλησιών στην διαδρομή του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑΚΟΕ 
από το Καπανδρίτι μέχρι την Μαλακάσα, όπως δείχνει ο χάρτης. 

Στο Καπανδρίτι, στο Βαρνάβα και μέχρι την εκκλησία του Καλάμου τα 
νερά είναι κατάλληλα για χρήση.

Από κει και πέρα αρχίζουν οι βόμβες «κοκτέιλ» με κολοβακτηρίδια, εντε-
ρόκοκκους και ψευδομονάδες μέχρι την Σκάλα Ωρωπού.

Έπειτα αρχίζει να μηδενίζει το κοντέρ μέχρι την Μαλακάσα.
Ο πίνακας δείχνει τ’ αποτελέσματα και την επικινδυνότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης σε ποσοστό 30% των δειγμάτων , όπου σύμφωνα 
με την Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ) το ποσοστό αυτό δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 2-3%.

ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ.

ΩΡΩΠΟΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ   
ΜΕ… ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ



MΑΡΤΙΟΣ  2017
οικονομία 8 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τ ο έγκλημα που πρόκειται να διαπρα-
χθεί στην Μεγαλόπολη, εξαιτίας της 
οριοθέτησης χώρου …υγειονομικής 

ταφής επικίνδυνων αποβλήτων , είναι πέρα 
για πέρα σε βάρος της υγείας των κατοίκων 
και της λειτουργίας των ανθρωπογενών 
οικοσυστημάτων.

 Καταρχήν η παρέμβαση της ρυπογό-
νου ΔΕΗ στην εγκατάσταση σε χώρο ενός 
τέτοιου συστήματος, είναι παράνομη με το 
δεδομένο ότι πρέπει εκ του νόμου να αποκα-
τασταθεί το περιβάλλον στον χώρο αυτό και 
κατά δεύτερον επειδή τώρα η ΔΕΗ εξαιτίας 

του φυσικού αερίου , δεν…έχει δουλειά να 
κάνει θέλει να πεθάνουν οι κάτοικοι για 
να θάβει «ΥΓΙΕΙΝΑ» τα επικίνδυνα τοξικά 
…από ραδιενεργά κατάλοιπα μέχρι τοξικά 
υγρά απόβλητα.

 Η πρωτοβουλία κατοίκων της Μεγαλό-
πολης, είναι αξιέπαινη και χρήζει έντονης 
και συνεχούς βοήθειας. 

Παραθέτουμε την αλληλογραφία με το 
ΠΑΚΟΕ και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της επιτροπής 
κατοίκων Μεγαλόπολης.

Θα παρασταθούμε και εμείς στην συγκέ-
ντρωση την Δευτέρα στις 3 Απριλίου το βράδυ.

Αξιότιμε κ. Χριστοδουλάκη,
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

για το χρόνο που μας αφιερώνετε και να σας 
τονίσω πόσο ΠΟΛΥ σημαντικό είναι για εμάς,   
η παρουσία ενός περιβαλλοντολόγου στη 
ανοιχτή συνάντηση που έχουμε τη Δευτέρα 
3 Απριλίου στις 7μμ στη Μεγαλόπολη.

Οι λόγοι που δεν θέλουμε τα επικίνδυνα 
απόβλητα στη Μεγαλόπολη είναι:

• Υπάρχει υπόγεια λίμνη, ίσως η μεγα-
λύτερη των Βαλκανίων, που πλησιάζει σε 
όγκο τα 300 εκατομ. κυβ. μέτρα νερού 
και μπορεί, σύμφωνα με υδρογεωλογικές 
μελέτες, να ανανεώνεται κατά 80 – 90 
εκατομ. κυβ. μέτρα ετησίως.

• Ο Αλφειός ποταμός, ένας από τους 
μεγαλύτερους της Πελοποννήσου, καθώς 
και ο ποταμός Ελισσώνας, διασχίζουν καθ΄ 
όλο το μήκος τους τα ορυχεία, με πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα, οι οποίοι και καταλήγουν 
στη Ν. Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Ηλεία) .

• Εντός των ορυχείων της ΔΕΗ και 
στις παρυφές αυτών υπάρχουν σημαντικοί 
αρχαιολογικοί χώροι: η Αρχαία Μεγάλη 
Πόλη, το Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης, η 
Αρχαία Αγορά, η Αρχαία Τραπεζούντα, η 
Αρχαία Λυκόσουρα, καθώς και σημαντικά 
θρησκευτικά μνημεία, όπως ο μεγάλης 
αρχαιολογικής και θρησκευτικής αξίας 
ανακαινισμένος Βυζαντινός Ναός του Αγίου 
Δημητρίου Θωκνίας.

• Η Μεγαλόπολη είναι σεισμογενής 
περιοχή.

• Η Μεγαλόπολη είναι  υπερκορεσμένη 
περιβαλλοντικά.

Σύντομο ιστορικό των γεγονότων:
• 14 Μαρτίου 2016 Δήλωση Τσιρώνη: 

«Σύμφωνα με τον Υπουργό Γιάννη Τσιρώνη 
έχει στείλει επιστολές στις τοπικές αρχές 
των περιοχών όπου συγκεντρώνεται έντονη 
βιομηχανική δραστηριότητα ρωτώντας 
τους εάν προτίθενται να οριοθετήσουν 
χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων 
αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) . Μάλιστα όπως έχει 
επισημάνει ο Γιάννης Τσιρώνης εκτός από 
τη Μεγαλόπολη και την Πτολεμαϊδα θετική 
ανταπόκριση υπάρχει και από τον Ασπρό-

πυργο. Ενώ απαντητική επιστολή έστειλε 
και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.»

• Μάρτιο 2016 βγαίνει σε διαβούλευση 
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτωσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων.

• Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν γνωμο-
δοτεί ποτέ.  Στις 30 Μαίου το Περιφερειακό 
Συμβούλιο φέρει το θέμα για συζήτηση, 
όμως παίρνει αναβολή.

• Υπάρχει θετική γνωμοδότηση επί της 
ΣΜΠΕ από τη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου 
και από την ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου

• Υπάρχει έγγραφο από την εφορία 
αρχαιοτήτων Αρκαδίας, όπου αναφέρει ότι 
για να γνωμοδοτήσει πρέπει να αναφερθεί το 
ακριβές σημείο στη Μεγαλόπολη λόγω της 
ύπαρξης μείζονων αρχαιολογικών χώρων.

• 8 Σεπτεμβρίου 2016 Δήλωση Τσι-
ρώνη «Οι απαιτήσεις σε υποδομές διάθε-
σης διαμορφώνονται κυρίως με γνώμονα 
τη διαχείριση σε Περιφερειακό επίπεδο, 
πλην νησιωτικών περιοχών, των παραγό-
μενων επικίνδυνων αποβλήτων και κατά 
προτεραιότητα στις Περιφέρειες εκείνες 
στις οποίες παράγονται οι μεγαλύτερες 
ποσότητες αυτών. Σημειώνεται πάντως ότι 
θα δρομολογηθεί η χωροθέτηση Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλή-
των (ΧΥΤΕΑ) και σε Περιφέρειες, οι οποίες, 
παρότι δεν παράγουν συγκριτικά μεγάλες 
ποσότητες Β.Ε.Α., πληρούν άλλα κριτήρια 
και κυρίως τη διαθεσιμότητα χώρων και 
την αποδοχή τοπικών παραγόντων. Σε κάθε 
περίπτωση, η χωροθέτηση και δημιουργία 
ΧΥΤΕΑ περιφερειακού ή διαπεριφερειακού 
επιπέδου θα αντιμετωπισθεί εντός του 2016, 
με επιστημονική τεκμηρίωση και διάλογο 
με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την 
ύψιστη περιβαλλοντική προστασία και σε 
συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και 
αντισταθμιστικών άρσης και αποτροπής της 
προκαλούμενης περιβαλλοντικής ζημίας.» 
Λέει παρακάτω για τη δυναμικότητα: «Η 
συνολική δυναμικότητα των ΧΥΤΕΑ για 
διάθεση Β.Ε.Α., σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Ε.Σ.Δ.Α., προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες της χώρας ανέρχεται σε 70.000 
t.» «Οργανικά Β.Ε.Α., που δεν μπορούν 
να ανακτηθούν, θα αποτεφρώνονται κατά 
προτεραιότητα μέσω της αξιοποίησης υφι-
στάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
και υποδομών.» «΄Ηδη δρομολογούνται 
πέντε χώροι για δημιουργία ΧΥΤΕΑ και 
συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Στερεάς 
Ελλάδας (Οινόφυτα), Αττικής (Ασπρόπυργος), 
Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), Θεσσαλίας 
(Λάρισα) και Πελοποννήσου (Μεγαλόπολη), 
χωρίς να αποκλείονται και άλλοι.»

• 8 Σεπτεμβρίου 2016 Ο Δήμος Μεγα-
λόπολης λαμβάνει μια απόφαση κατά του 
ΧΥΤΕΑ.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016 Μπαίνει ως 
θέμα η απόφαση του Δήμου Μεγαλόπολης 
λαμβάνετε απόφαση κατά του ΧΥΤΕΑ, όμως 
αναρτήθηκε στη Διαύγεια 27/1/2017!!!!! 
(οπότε και δεν λαμβάνετε υπόψιν)

• 26 Οκτωβρίου 2016 υπογράφτηκε 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Στη σελίδα 19 της Απόφασης, και ειδι-
κότερα στην Υποπαράγραφο 1.2 "Δίκτυο 
Διάθεσης", στην δεύτερη σημείωση, αναφέ-
ρονται τα εξής: "Κατασκευή περιφερειακών 
ή διαπεριφερειακού επιπέδου ΧΥΤΕΑ δυνα-
μικότητας κατ’ ελάχιστον 70.000 tn (τόνων) 
ΒΕΑ ετησίως. Η χωροθέτηση ΧΥΤΕΑ θα 
δρομολογηθεί εντός του 2016 με γνώμονα 
τη διαχείριση σε Περιφερειακό επίπεδο, 
πλην νησιωτικών περιοχών, των παραγό-
μενων επικίνδυνων αποβλήτων, και κατά 
προτεραιότητα στις Περιφέρειες εκείνες 
στις οποίες παράγονται οι μεγαλύτερες 
ποσότητες αυτών (Στερεά Ελλάδα, Αττική, 
Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία), μη απο-
κλειόμενων Περιφερειών οι οποίες παρότι 
δεν παράγουν συγκριτικά μεγάλες ποσότητες 
ΒΕΑ πληρούν άλλα κριτήρια και κυρίως την 
διαθεσιμότητα χώρων, όπως οι Περιφέρειες 
Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

• 7 Ιανουαρίου 2017  δημοσιεύθηκε 
σε ΦΕΚ Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) εγκρί-
θηκε τέλος του χρόνου   (ΦΕΚ 4326/τ.
Β΄/30.12.2016),

Η Κ.Υ.Α. που εγκρίνει το νέο ΕΣΔΕΑ 
περιλαμβάνει και χάρτη της Ελλάδας (ΣΕΛ. 
43711), με σημειωμένη την περιοχή της 
Μεγαλόπολης, ως ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ περιο-
χής χωροθέτησης εγκατάστασης διαχείρισης 
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. (Η 
ενσωμάτωση ενός τέτοιου Χάρτη σε Κ.Υ.Α. 
συνιστά ΠΑΓΙΩΣΗ των θέσεων που περι-
γράφει. Άλλωστε, η έλλειψη ενός τέτοιου 
χάρτη ήταν ένας από τους λόγους που έχει 
καταδικαστεί η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο...)

• 20 Φεβρουαρίου 2017 μαθαίνουμε 
την έγκριση του ΕΣΔΕΑ από το blog του 
τοπικού ραδιοφώνου και ξεκινάμε τον αγώνα 
και τη δημιουργία της Επιτροπής

• 23 Φεβρουαρίου 2017 αναγκάζονται 
από εμάς να κάνουν  έκτακτο Δημοτικό 
Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση κατά 
του ΧΥΤΕΑ

 • 7 Μαρτίου 2017 καταθέτει ο Δήμος 
Μεγαλόπολης αίτηση προσφυγής στο ΣΤΕ

Όπως μπορείτε λοιπόν να συμπεράνετε 
κάποιοι θέλουν να φέρουν στα εξαντλημένα 
ορυχεία της ΔΕΗ τα επικίνδυνα απόβλητα 
αδιαφορώντας για ακόμα μια φορά για 
εμάς τους απλούς πολίτες….

Εμείς σαν νεοσύστατη επιτροπή κατοί-
κων φτιάξαμε ένα έντυπο (επισυνάπτε-
ται) και προσπαθήσαμε μοιράζοντας το 
να ενημερώσουμε όσους περισσότερους 
μπορούσαμε... Ο αγώνας μας τώρα ξεκινά 
και θεωρούμε πως για να κερδίσουμε τη 
μάχη πρέπει όλοι να γνωρίζουμε σωστά τι 
σημαίνει Επικίνδυνα Απόβλητα

Η  δική σας συμβολή είναι καίριας 
σημασίας….

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποια-
δήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε.

Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για το 
χρόνο σας και περιμένω με αγονία την 
απάντησή σας.

Με εκτίμηση
Μαρία Χριστοδημητροπούλου

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ …ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΗ

Βοήθεια για την αποτροπή της κατασκευής Χ.Υ.Τ.Ε.Α. στη Μεγαλόπολη
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Αξιότιμε κ. Χριστοδουλάκη,
Νομίζω ότι στο ιστορικό των γεγονότων παρέλειψα 

κάτι πολύ σημαντικό.
Στον Εθνικό Σχεδιασμό Επικίνδυνων Αποβλήτων, 

θεωρούν ως δεδομένο την ύπαρξη ΧΔΒΑ στη ΔΕΗ 
στη Μεγαλόπολη, παρόλο που εκκρεμεί προσφυγή 
στο ΣτΕ και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Αντωνιάδη 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης μάθαμε α) ότι η ΔΕΗ έχει 
ήδη εγκεκριμένη ΑΕΠΟ με ισχύ 2011 -2020 και β) 
ότι υπήρχε επίκληση στην εγκεκριμένη ΚΥΑ ότι το 
ΧΔΒΑ θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και σε 
απόθεση/ ταφή επικίνδυνων αποβλήτων (κάτι που 
δεν μπορούμε να βρούμε). Απόρροια αυτών σύμφωνα 

με τον κ. Αντωνιάδη να μην χρειάζεται νέα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή 
του Χ.Υ.Τ.Ε.Α…

Και πάλι ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας

Με εκτίμηση
Μαρία Χριστοδημητροπούλου

Σημαντική παράλειψη για το ιστορικό για το Χ.Υ.Τ.Ε.Α. στη Μεγαλόπολη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;
Βασικό χαρακτηριστικό της σύστασης των επικίνδυνων 

αποβλήτων είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε ρυπαντικές 
ουσίες οι οποίες έχουν την ιδιότητα να αλλοιώνουν τα 
φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού 
και του αέρα.

Με τον όρο επικίνδυνα απόβλητα  εννοούμε εκείνα 
τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζο-
νται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, 
ραδιενεργές, ερεθιστικές, μεταλλαξιογόνες καθώς και 
κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα 
νερά (επιφανειακά και υπόγεια) και στον αέρα.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

• Προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανική δραστη-
ριότητα και λοιπούς οικονομικούς κλάδους. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι παρακάτω κλάδοι:

• Διύλιση πετρελαίου, παραγωγή λιπασμάτων και 
άλλων χημικών προϊόντων (χρωμάτων, βερνικιών, πλα-
στικών, γεωργικών φαρμάκων)

• Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα: Πρόκειται για τα 
ιατρικά απόβλητα μολυσματικού ή/και τοξικού χαρακτήρα 
καθώς και ραδιενεργά τα οποία προέρχονται από τις 
διάφορες υγειονομικές μονάδες

• Υγρά μπαταριών, πυκνωτών και μετασχηματιστών 
Επιπλέον, στα προκύπτοντα επικίνδυνα απόβλητα 

περιλαμβάνονται και «μικροποσότητες επικινδύνων 
αποβλήτων» στα αστικά απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά 
σχετίζονται κυρίως με τον απορριπτόμενο οικιακό εξο-
πλισμό καθώς και με απορριπτόμενα προϊόντα οικιακής 
χρήσης. (συνεπώς κάθε αστικό απόβλητο μπορεί εύκολα 
να χαρακτηριστεί επικίνδυνο και να κατευθυνθεί προς 
ένα ΧΥΤΕΑ)

• Απόβλητα όπου πρακτικά δεν υπάρχει άλλη εναλ-
λακτική μέθοδο διαχείρισης: π.χ. αμίαντος

• Μη ορθή διαχείριση των παραπάνω ουσιών προ-
καλεί πλήθος ασθενειών και μακροχρόνια έκθεση σε 
αυτές καρκίνο.

• Οι ποσότητες των ΕΑ σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ 
(2004) ανέρχονται περίπου σε 330.000 τόνους / έτος, 
χωρίς να συμπεριληφθούν σε αυτά τα ληγμένα φυτοφάρ-
μακα, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα επικίνδυνα 
ζωικά υποπροϊόντα (45.000 τόνοι/έτος), τα Οχήματα 
Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) (47.000 τόνοι/έτος), κ.α.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΕΑ);

• Αστοχία πρανούς (πλέον σύνηθες)
• Αστοχία των μονωτικών διαστρώσεων
• Βούλωμα του συστήματος στραγγισμάτων
• Διάθεση υλικών μη συμβατών χημικά με τις μονω-

τικές διαστρώσεις
• Πολλά υγρά έχουν κακώς εισέλθει ως απόβλητα

Το πιο επικίνδυνο είναι συμβεί ένα ρήγμα στην 
τσιμεντολεκάνη ενός ΧΥΤΕΑ. Τότε τα Επικίνδυνα από-
βλητα  μπορούν να εισχωρήσουν στο έδαφος και στον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

Πόσο σίγουροι είμαστε ότι ένα Ελληνικό δημόσιο 
έργο στην εποχή της κρίσης θα υλοποιηθεί σωστά?

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΕΑ;

• Είναι σεισμογενής περιοχή
• Ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής επί της 

ουσίας διακλαδίζεται και επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την 
περιοχή μας αλλά και Μεσσηνία και Ηλεία. Σε περίπτωση 
διαρροής αποβλήτου, η  μόλυνση θα επηρεάσει τα νερά 
της Ν. Πελοποννήσου με καταστροφικές συνέπειες για 
κατοίκους και καλλιέργειες.

• Η Μεγαλόπολη, και το έχει αποδεχθεί η αρμόδια 

υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι  υπερ-
κορεσμένη περιβαλλοντικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

• Αγροτική ανάπτυξη στα εδάφη των εξαντλημένων  
ορυχείων

• Τουριστική ανάπτυξη (αρχαίο θέατρο, περιπατητικός 
και θρησκευτικός τουρισμός)

• Αξιοποίηση αγροτουρισμού γύρω από τον Αλφειό
• Δημιουργία κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού 

(Αξιοποίηση πίστας μότο κρος)
• Ανάπτυξη Αθλητικού Τουρισμού Αναψυχής και 

Αθλητικών Δρώμενων  στη Μεγαλόπολη.
• Δημιουργία διαφόρων μουσείων (απολιθωμάτων, 

ευρημάτων, μουσείο τεχνολογίας )

ΤΑ Επικίνδυνα Απόβλητα  
ΔΕΝ θα έρθουν  

στη Μεγαλόπολη διότι 
ΔΕΝ τα θέλουμε και  

ΔΕΝ ΘΑ ΤO ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.  
ΩΣ ΕΔΩ.

Τσελάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Καραλής Σωτή-
ρης του Παναγιώτη, Χριστοπούλου Κωνσταντίνα του 
Κωνσταντίνου, Μαρκολέφα Αναστασία του Γεωργίου, 
Χριστοδημητρόπουλος Μιχάλης του Ιωάννη,  Χάβαρης 
Βασίλης του Σταματίου, Θεοδωρόπουλος Ιωάννης του 
Θεοφάνη, Μάντης Αθανάσιος του Χρήστου, Κασσελούρης 
Χρήστος του Γεωργίου, Φιλιπούσης Ιωάννης , Παπαντω-
νοπούλου Κατερίνα του Ηλία, Ζέρβα Ελένη του Ιωάννη, 
Κουρουνιώτη Ελένη του Ιωάννη, Δημητρακοπούλου 
Γεωργία του Παναγιώτη, Σπυρακοπούλου Φωτεινή του 
Γεωργίου, Ταμπάκη Θεοφανή του Σωτηρίου, Δάρρα 
Δήμητρα του Βασιλείου, Βελισσάρης Χρήστος του Ηλία , 
Τρεμπέλας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Αδαμόπουλος 
Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μανιάτη- Ζώταλη Ρούλα του 
Ηλία, Γιαλαμάς Παντελής του Λάμπρου, Γιαννακόπουλος 
Γιάννης του Παναγιώτη, Καλογερόπουλος Θεοφάνης, 
Χριστοδημητροπούλου Μαρία του Ιωάννη, Κουσκου-
ρέλου Ελένη του Κωνσταντίνου, Τσίχλης Σταύρος του 
Χρήστου, Αγγελόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου.

Εμείς οι πολίτες πρέπει να 
καθορίσουμε το μέλλον μας τώρα!!!

Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 ώρα 
7:00μμ στο πνευματικό κέντρο 

Μεγαλόπολης

«Συμμετέχω κι εγώ στην Επιτροπή Κατοίκων Μεγα-
λόπολης»

Έξι υπουργοί έχουν υπογράψει τα Επικίνδυνα 
Απόβλητα να έρθουν στην Μεγαλόπολη…
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Θ α θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με 
το ακατάλληλο προς ανθρώπινη κατανάλω-
ση νερό της ύδρευσης της νήσου Ύδρας, ότι 

μετά την υποβολή της από 08.03.2017 με Α.Β.Μ.: 
Γ2017/873 μηνυτήριας αναφοράς αξιόποινων πρά-
ξεων κατά του δημάρχου της Ύδρας και κατά παντός 

υπευθύνου, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αναλογιζόμενο τον άμεσο 
και επικείμενο κίνδυνο που διατρέχει η δημόσια υγεία 
των κατοίκων της Ύδρας, προέβη σήμερα μαζί με 
κατοίκους του νησιού και στην κατάθεση αιτήσεως 
ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά. Στην αίτηση εν λόγω αίτηση 

περιλαμβάνεται και αίτημα χορήγησης προσωρινής 
διαταγής για να διακοπεί η υδροδότηση του νησιού 
μέσω του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αντ’ 
αυτού να πραγματοποιείται με υδροφόρες. 

Το κείμενο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων 
έχει ως ακολούθως:

Ασφαλιστικά μέτρα για το νερό στην Ύδρα
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Μ ετά από καταγγελίες στο ΠΑΚΟΕ 
για την απαράδεκτη κατάσταση 
που επικρατεί στο «Δελφικό 

τοπίο», με την παράνομη και ανεξέλε-
γκτη αφενός διαρροή βοθρολυμάτων 
στο «αρχαίο μονοπάτι», και αφετέρου τη 
λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, μέσα 
στη ζώνη της «ΑΠΟΛΥΤΗΣ» προστασίας 
των «Δελφών», το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ την 
Παρασκευή 19-2-2016 στις 11:00 
π.μ. θα καταθέσει στην εισαγγελία 
Προστασίας του Περιβάλλοντος 
κα Μακρή (κτίριο 16), μηνυτήρια 
αναφορά ζητώντας την παρέμβαση 
της εισαγγελίας στη λήψη άμεσων 
μέτρων από την πολιτεία για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας 
και του Περιβάλλοντος. Πράγμα 
αναγκαίο και επιβεβλημένο για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας 
και του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Περιβάλλοντος, επειδή με την αποχή 
των δικηγόρων είναι αδύνατον να 
προσφύγουμε στα δικαστήρια για 

την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων.
Στην επίδοση της προαναφερόμενης 

μηνυτήριας αναφοράς, σας προσκαλούμε
να παρευρεθείτε, ώστε τα ΜΜΕ και 

το ΠΑΚΟΕ να πιέσουν για να ληφθούν 
άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την προ-
στασία της Δημόσιας Υγείας και της 
αποκατάστασης του Χώρου στο «αρχαίο 
μονοπάτι» όπου χιλιάδες τουρίστες το 
επισκέπτονται.

Στην παρουσία σας αυτή θα ανα-
κοινωθούν και στοιχεία τα οποία δεν 
έχουν ανακοινωθεί.

Συνημμένα σας στέλνουμε την επιστο-
λή –καταγγελία –προς τους αρμόδιους 
και τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
ΠΑΚΟΕ, καθώς και το link της εφημερίδας 
του ΠΑΚΟΕ.

Η παρουσία σας στο Δικαστήριο 
την Παρασκευή θεωρείται επιβε-
βλημένη, επειδή η ανάδειξη του 
προβλήματος φέρνει την λύση του 
και όχι το «κουκούλωμα» του.

Σας Περιμένουμε 

Βοθρολύματα στους Δελφούς
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 132/17-2-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ 29/02/2016 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Πόσιμο νερό
ΝΙΤΡΙ-

ΚΑ ΝΟ3 
mg/lt

ΦΩΣ-
ΦΟΡΙΚΑ 

Ρ205
mg/lt

Εντερό-
κοκκοι E.coli

Καφετέρια  Σκάλα Ιτέα 81 32 0 0
Εστιατόριο Πέτρα 55 26 0 1
Κίρα Εστιατόριο 40 28 2 4
Όριο 50 20 0 0

Θαλασσινό νερό COD*
mg/lt

BOD*
mg/lt

Παραλία Ιτέας 135 85 530 612
Όριο 50 5 100 250

*COD : ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
BOD : ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Από τα αποτελέσματα αυτά, διαπιστώνεται ότι από τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ-που 
διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια και δεν πληρώθηκε από ΚΑΝΕΝΑ για τις ανα-
λύσεις αυτές –υπάρχει πρόβλημα πόσιμου νερού στην Ιτέα και στο θαλασσινό νερό.

zougla.gr 09/05/2016

Επιμένει το ΠΑΚΟΕ για την ακαταλληλότητα  
του νερού σε περιοχές της Φωκίδας

Μ ε νέο δελτίο τύπου επανήλθε το 
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σχετικά με 

τη διαμάχη που έχει προκύψει με τον 
Δήμο Δελφών και αφορά στις αναλύσεις 
νερού της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ, 
καταλήγει πως μετά από δειγματοληψίες 
σε περιοχή της Ιτέας και του Χρισσού, το 
πόσιμο νερό βρέθηκε ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Το νέο Δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ όπου 
εκδόθηκε μετά την απάντηση του δήμου 
Δελφών για τις αναλύσεις του νερού. 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΚΟΕ 
στη συνεδρίαση του στις 25/04/2016, 
με αφορμή το υπ’αριθμό 26/2016 δελτίο 
τύπου του δήμου Δελφών, αποφάσισε 
αφενός την υποβολή μήνυσης και αγωγής 
για συκοφαντική δια του τύπου δυσφήμι-
ση σε βάρος της Παναγιώτας Γιαννούλη, 
δημοσιογράφου της εφημερίδας «Ώρα της 
Φωκίδας» και αφετέρου την επισήμανση 
και καταγγελία των παρακάτω:

Ο Δήμος Δελφών, μέσω προσκείμε-
νων φύλλων της περιοχής προσπαθεί να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με 
μοναδικό του επιχείρημα, ότι το ΠΑΚΟΕ 
δεν είναι «διαπιστευμένος» φορέας του 
ΕΣΥΔ. Το ΠΑΚΟΕ ουδέποτε ισχυρίστηκε 
κάτι τέτοιο, τουναντίον είναι πιστοποιημένος 
φορέας με βάση το πιστοποιητικό που έχει 
καταθέσει στον εισαγγελέα Περιβάλλοντος 
(συνημμένο της μηνυτήριας αναφοράς 

αξιόποινων πράξεων κατά του δημάρχου 
και του νομικού εκπροσώπου του αρχαιολο-
γικού μουσείου Δελφών στις 19/2/2016).

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για την 
δοκιμαστική και εποπτική διαδικασία ελέγχου 
νερών ανθρώπινης κατανάλωσης βάση του 
ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 που δημοσιεύτηκε στις 
26/9/2007 στο ΦΕΚ 630 και στο άρθρο 12, 

όπως τροποποιήθηκε και στο παράρτημα 
3 του ιδίου. Η γραπτή δήλωση του δημάρ-
χου αποτελεί κατάφορη παραποίηση της 
αλήθειας, δεδομένου ότι το ΠΑΚΟΕ είναι 
πιστοποιημένος φορέας. Ο δήμαρχος με 
το «περίσσιο» θράσος προέβη σε αυτήν 
την κίνηση, για να απαξιώσει «δήθεν» το 
ΠΑΚΟΕ στους κατοίκους του δήμου Δελφών. 
Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι:

Το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 36 χρόνια 
χωρίς να εξαρτάται ούτε από ψηφοφό-
ρους ούτε από εξουσιαστές, όπως εσύ 
δήμαρχε, που θέλεις να κουκουλώσεις 
το πρόβλημα και να μην το αναδείξεις. 
Δήμαρχε μήπως ξέχασες τα πρόστιμα 
που σου έχει επιβάλλει η Περιφέρεια και 
τις καταγγελίες για το πόσιμο νερό της 
Άμφισσας, λίγους μήνες πριν;

Δήμαρχε μήπως ξέχασες τι διεμήνυσες 
μέσω του εκπροσώπου σου στην Ιτέα Ted 
Worth, ότι είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς 
με το ΠΑΚΟΕ; Η απάντηση μας ήταν ναι, 
αλλά ανοιχτά με διαφανείς διαδικασίες.

Όσον αφορά στο ΚΕΕΛΠΝΟ που επι-
καλείσαι, μόλις χθες πήραμε την απάντηση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ στον δημοτικό σύμβουλο 
Δελφών Γεώργιο Δρακάκη, σε σειρά ερω-
τημάτων που είχε θέσει στην Περιφέρεια. 
Η απάντηση ήταν χωρίς ουσία, γιατί δεν 
απαντήθηκε κανένα ερώτημα. Μάλιστα 
έλειπε ο πίνακας των αποτελεσμάτων και 
δεν απαντήθηκε το ερώτημα ότι ο άνθρωπος 
που χρησιμοποιείς στην ύδρευση δεν έχει 
την παραμικρή σχέση με το αντικείμενο.

Δήμαρχε ψεύδεσαι. Κάτι που δυστυχώς 
σου γυρίζει μπούμερανγκ. Για τον υπουργό 
Πολιτισμού κ. Μπαλτά που επικαλείσαι η 
απάντηση στο ΠΑΚΟΕ για την καταγγελία 
που είχε καταθέσει, είναι κατηγορηματική. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει υπηρεσίες που 
καταβάλλουν την μέγιστη δυνατή προ-
σπάθεια για την πρόσβαση και ανάδειξη 
του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
των Δελφών και της ευρύτερης περιο-
χής(ΥΠΠΟΑ/Γρυπ/85140/2467/1.4.2016). 
Δήμαρχε πρέπει πρώτα να απαντήσεις στους 
δημότες σου και στα καυτά ερωτήματα 
που σου έχουν βάλει. Τέλος Δήμαρχε σε 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ να μηνύσεις και εσύ το 
ΠΑΚΟΕ, όπως έπραξε αυτό σε σένα.

Δήμαρχε σε ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ σε μια 
δημόσια συζήτηση, σε όποια μεγάλη πλα-
τεία του δήμου σου εσύ θελήσεις και σου 
υποδεικνύουμε να μην παραλείψεις να 
φέρεις μαζί και τον δάσκαλο σου Φουσέκη.

Το δεύτερο σκέλος της ομόφωνης 
απόφασης του Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ αναφέρεται 
στην μήνυση και αγωγή που θα υποβληθεί 
σε βάρος της ιδιοκτησίας της εφημερίδας 
« Η ώρα της Φωκίδας», γιατί ψευδέστατα 
ανέφερε σε συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών γεγονότα και θέσεις 
του ΠΑΚΟΕ που ουδέποτε ειπώθηκαν 
στην ημερίδα της Ιτέας στις 29/2/2016. 
Υπάρχουν μαγνητοφωνημένα ντοκουμέντα 
για το σκοπό αυτό.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε 
στην διάθεση σας.
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο 

Δήμο Δελφών που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 1-8-2016 από τα εργαστήρια 
της BIOLAB διαπιστώνεται ότι όλα τα δείγματα (Δημαρχείο, παραλιακός δρόμος 
28ης Οκτωβρίου 41Γ, Δημοκρατίας Καρρά οικία Δρακάκη, καφέ MAGIAREA Ιτέα, 
συνεργείο Καψάλη) έχουν ξεπεράσει το όριο σε παθογόνα μικρόβια (κολοβα-
κτηριοειδή, Ε. Coli, εντερόκοκκοι).

Το νερό λοιπόν και από τα εργαστήρια του BIOLAB, όπως και πριν από έξη 
μήνες (Φεβρουάριος 2016 – Ιούλιος 2016 και πρόσφατα) από το ΠΑΚΟΕ, κρίνε-
ται ακατάλληλο και την ανθρώπινη κατανάλωση. Ο Δήμαρχος πρέπει άμεσα να 
παραιτηθεί και να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ για ακόμα μια φορά δικαιώθηκε, αλλά πέρασαν έξη 
(6) μήνες απραξίας, όχι μόνο από τον Δήμαρχο, αλλά και από άλλους φορείς.

Για ακόμη μία φορά, δηλώνουμε ότι η συγκάλυψη των προβλημάτων από 
την εξουσία, πρέπει να καταγγέλλεται και όχι να κουκουλώνεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΚΟΕ 
στη συνεδρίαση του στις 25/04/2016, με 
αφορμή το υπ’αριθμό 26/2016 δελτίο 
τύπου του δήμου Δελφών, αποφάσισε 
αφενός την υποβολή μήνυσης και αγωγής 
για συκοφαντική δια του τύπου δυσφήμι-
ση σε βάρος της Παναγιώτας Γιαννούλη, 
δημοσιογράφου της εφημερίδας «Ώρα της 
Φωκίδας» και αφετέρου την επισήμανση 
και καταγγελία των παρακάτω:

Ο Δήμος Δελφών, μέσω προσκείμε-
νων φύλλων της περιοχής προσπαθεί να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με 
μοναδικό του επιχείρημα, ότι το ΠΑΚΟΕ 
δεν είναι «διαπιστευμένος» φορέας του 
ΕΣΥΔ. Το ΠΑΚΟΕ ουδέποτε ισχυρίστηκε 
κάτι τέτοιο, τουναντίον είναι πιστοποιη-
μένος φορέας με βάση το πιστοποιητικό 
που έχει καταθέσει στον εισαγγελέα 
Περιβάλλοντος (συνημμένο της μηνυτήριας 
αναφοράς αξιόποινων πράξεων κατά του 
δημάρχου και του νομικού εκπροσώπου 
του αρχαιολογικού μουσείου Δελφών 
στις 19/2/2016).

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για την 
δοκιμαστική και εποπτική διαδικασία 
ελέγχου νερών ανθρώπινης κατανάλωσης 
βάση του ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 που δημο-
σιεύτηκε στις 26/9/2007 στο ΦΕΚ 630 
και στο άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε 
και στο παράρτημα 3 του ιδίου. Η γραπτή 
δήλωση του δημάρχου αποτελεί κατάφορη 
παραποίηση της αλήθειας, δεδομένου 
ότι το ΠΑΚΟΕ είναι πιστοποιημένος 
φορέας. Ο δήμαρχος με το «περίσσειο» 
θράσος προέβη σε αυτήν την κίνηση, για 
να απαξιώσει «δήθεν» το ΠΑΚΟΕ στους 
κατοίκους του δήμου Δελφών.

Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι:
Το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 36 χρόνια χωρίς 

να εξαρτάται ούτε από ψηφοφόρους ούτε 
από εξουσιαστές, όπως εσύ δήμαρχε, που 
θέλεις να κουκουλώσεις το πρόβλημα και 
να μην το αναδείξεις.

Δήμαρχε μήπως ξέχασες τα πρόστι-
μα που σου έχει επιβάλλει η Περιφέρεια 
και τις καταγγελίες για το πόσιμο νερό 
της Άμφισσας, λίγους μήνες πριν;

Δήμαρχε μήπως ξέχασες τι διεμή-
νυσες μέσω του εκπροσώπου σου στην 

Ιτέα Ted Worth, ότι είσαι πρόθυμος να 
συνεργαστείς με το ΠΑΚΟΕ; Η απάντηση 
μας ήταν ναι, αλλά ανοιχτά με διαφανείς 
διαδικασίες.

Όσον αφορά στο ΚΕΕΛΠΝΟ που επι-
καλείσαι, μόλις χθες πήραμε την απάντηση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ στον δημοτικό σύμβουλο 
Δελφών Γεώργιο Δρακάκη, σε σειρά 
ερωτημάτων που είχε θέσει στην Περι-
φέρεια. Η απάντηση ήταν χωρίς ουσία, 
γιατί δεν απαντήθηκε κανένα ερώτημα. 
Μάλιστα έλειπε ο πίνακας των αποτελε-
σμάτων και δεν απαντήθηκε το ερώτημα 
ότι ο άνθρωπος που χρησιμοποιείς στην 
ύδρευση δεν έχει την παραμικρή σχέση 
με το αντικείμενο.

Δήμαρχε ψεύδεσαι. Κάτι που δυστυ-
χώς σου γυρίζει μπούμερανγκ. Για τον 
υπουργό Πολιτισμού κ. Μπαλτά που 
επικαλείσαι η απάντηση στο ΠΑΚΟΕ 
για την καταγγελία που είχε καταθέσει, 
είναι κατηγορηματική. Συγκεκριμένα, 
αναφέρει υπηρεσίες που καταβάλλουν 
την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την 
πρόσβαση και ανάδειξη του φυσικού και 
ιστορικού περιβάλλοντος των Δελφών 
και της ευρύτερης περιοχής(ΥΠΠΟΑ/
Γρυπ/85140/2467/1.4.2016). Δήμαρ-
χε πρέπει πρώτα να απαντήσεις στους 
δημότες σου και στα καυτά ερωτήματα 
που σου έχουν βάλει. Τέλος Δήμαρχε σε 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ να μηνύσεις και εσύ το 
ΠΑΚΟΕ, όπως έπραξε αυτό σε σένα.

Δήμαρχε σε ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ σε 
μια δημόσια συζήτηση, σε όποια μεγάλη 
πλατεία του δήμου σου εσύ θελήσεις και 
σου υποδεικνύουμε να μην παραλείψεις 
να φέρεις μαζί και τον δάσκαλο σου 
Φουσέκη.

Το δεύτερο σκέλος της ομόφωνης 
απόφασης του Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ αναφέρεται 
στην μήνυση και αγωγή που θα υποβληθεί 
σε βάρος της ιδιοκτησίας της εφημερίδας 
« Η ώρα της Φωκίδας», γιατί ψευδέστατα 
ανέφερε σε συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών γεγονότα και θέσεις 
του ΠΑΚΟΕ που ουδέποτε ειπώθηκαν 
στην ημερίδα της Ιτέας στις 29/2/2016. 
Υπάρχουν μαγνητοφωνημένα ντοκουμέντα 
για το σκοπό αυτό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 141/28-4-2016

ΔΕΛΦΟΙ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ

«Μεταλλευτική   περιοχή» το λιμάνι των Δελφών;
Μ εγάλοι φόβοι προκύπτουν για ένα 

από τα τρία κορυφαία μνημεία 
της Ελλάδας από την πρόσφα-

τη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού 
Λύδιας Κονιόρδου με την οποία εγκρίνει 
το προτεινόμενο Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο της Ιτέας.

Η Ιτέα δεν είναι απλά μία παραλιακή 
πόλη της Ελλάδας. Αποτελεί το λιμάνι 
των Δελφών, το λιμάνι του μνημείου 
της UNESCO, το λιμάνι του συνόλου του 
Δήμου Δελφών και το λιμάνι της Στερεάς 
Ελλάδας. Όπως ισχύει παγκόσμια και 
απορρέει και από την κοινή λογική, σε 
μία περιοχή σαν την κοιλάδα των Δελ-
φών, τόσο συγκεκριμένα οριοθετημένη 
από την ίδια την φύση με τα βουνά του 
Παρνασσού και της Γκιώνας από την μία 
και τον Κρισσαίο Κόλπο από την άλλη, το 
λιμάνι και η παραλία είναι η πρώτη και η 
κυρίαρχη εντύπωση για τον χαρακτήρα 
της περιοχής.

Όταν δε όλη η κοιλάδα καταλαμβάνε-
ται από έναν μοναδικά συμπαγή ελαιώνα 
ενός εκατομμυρίου ελαιόδεντρων που 
έχει χαρακτηριστεί «Παραδοσιακός» από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιδοτείται 
για να παραμείνει έτσι, όταν όλη η κοι-
λάδα και οι πλαγιές που την περιβά-
λουν έχουν χαρακτηριστεί από το 1981 
«Δελφικό Τοπίο» και έχει απαγορευτεί 
σχεδόν παντού η ανάπτυξη υποδομών, 
ακόμα και για τις βασικές δραστηριότητες 
του τουρισμού και της καλλιέργειας του 
ελαιώνα που τότε ανθούσαν και έκτοτε 
παρήκμασαν σε θλιβερό επίπεδο, όταν 
το 1987 η UNESCO αναγνωρίζει την 
κοιλάδα αυτή και την θάλασσα ως 
αναπόσπαστο κομμάτι των Δελφών 
καταχωρώντας το στο κατάλογό της 
των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής κληρονομιάς, πώς μπορεί να 

αποκαλέσει κάποιος την μεθόδευση, 
στο πιο κεντρικό και πιο εμφανές 
σημείο του «Δελφικού Τοπίου», δίπλα 
στο λιμάνι των Δελφών στην Ιτέα, 
σε εμφανέστατο μήκος παραλίας 
και Εθνικής Οδού 3 χιλιομέτρων, 
να χαρακτηριστεί μία έκταση 660 
στρεμμάτων «μεταλλευτική», για χάρη 
μίας συγκεκριμένης παρέας ιδιωτικών 
συμφερόντων που ανέπτυξαν εκεί 
παράνομες εγκαταστάσεις καταπα-
τώντας τον νόμο προστασίας του 
Δελφικού Τοπίου;

«Μεταλλευτικό λιμάνι»
Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τι 

σημαίνει για το ΤΟΠΙΟ σε όλο τον κόσμο 
ο χαρακτηρισμός, «μεταλλευτικό λιμά-
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νι, «μεταλλευτική περιοχή» κ.λ.π. Όταν 
κάποιος δεν ξέρει αλλά καλείται να πάρει 
τέτοιες αποφάσεις, για να εξασφαλίσει 
ότι δεν θα καταλήξει να χαρακτηριστεί 
επικίνδυνα χαζός αγαθός και ανίκανος 
ή διεφθαρμένος, επιβάλλεται να κάνει 
ένα ταξίδι σε μία περιοχή που έχει τέτοιο 
χαρακτήρα. 

Η παραλία της Λάρυμνας π.χ. είναι 
πολύ κοντά στους Δελφούς. Δεν χρειά-
ζεται όμως να πάει μακριά. Και οι παρά-
νομες εγκαταστάσεις βωξίτη στο λιμάνι 
των Δελφών, είναι ένα δείγμα. Αυτές 
οι εγκαταστάσεις έχουν αναπτυχθεί με 
την πλήρη συγκάλυψη τοπικών αρχών 
και Κυβερνήσεων σιγά σιγά επί πολλά 
χρόνια, καταπατώντας πλήθος Νόμων. 
Τις εγκαταστάσεις αυτές ανέπτυξε η S&B, 
που είχαν αποσπαστεί μαζί με τον βωξίτη 
Φωκίδας το 2015 και είχαν ονομαστεί 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ, που την αγόρα-
σαν η ΕΛΜΙΝ- ΚΕΡΝΕΟΣ που τώρα την 
παζαρεύει να την αγοράσει η ΙMERΥS η 
οποία στο μεταξύ έχει αγοράσει την S&B!

Όποιος δεν είναι τυφλός και δει το 
Τοπίο των εγκαταστάσεων αυτών, αρκεί 
να σκεφτεί ότι αυτό αναπτύχθηκε ενώ 
υπήρχε νόμος προστασίας που το απα-
γόρευε. Πόσο μυαλό χρειάζεται για να 
δει το τι θα συμβεί αύριο ή έστω μετά 
από λίγα χρόνια εάν το χαρακτηρίσει 
επίσημα «μεταλλευτικό», ότι και να του 
τάζουν σήμερα οι χορηγοί του Οικονομικού 
Φόρουμ Δελφών;

Από το 2009 έχουν κατατεθεί πλήθος 
καταγγελιών για την βωξιτική δραστηρι-
ότητα στην Φωκίδα, περιλαμβανομένου 
ότι καταπάτησαν πολλές φορές και για 
πολλά χρόνια τον νόμο προστασίας του 
Δελφικού Τοπίου, φτιάχνοντας όλο και 
περισσότερες παράνομες υποδομές και 
επεκτείνοντας όλο και περισσότερο την 
ασχήμια στο δήθεν προστατευόμενο τοπίο. 
Οι καταγγελίες δεν έχουν απαντηθεί μέχρι 
και σήμερα. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και 

ΝΔ, τα χρόνια αυτά, προχώρησαν σε 
μία σειρά νέων υπογραφών «ξεπλύ-
ματος» των παρανομιών.

Την άνοιξη του 2016 ξανακατατέθηκαν 
δώδεκα καταγγελίες για το σκάνδαλο της 
βωξιτικής δραστηριότητας στην Φωκίδα, 
εκ των οποίων οι δέκα αφορούσαν τις 
παράνομες εγκαταστάσεις βωξίτη της 
S&B /ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ/ ΕΛΜΙΝ- 
ΚΕΡΝΕΟΣ (προσεχώς πιθανά ΙMERΥS) 
στο λιμάνι. Δέκα αναλυτικές επιστολές 
προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία και 
Αρχές, ανά πεδίο καταπατηθείσας 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων δύο τουλάχιστον προς το Υπ. 
Πολιτισμού για την κατάφορη και 
προκλητική καταπάτηση του νόμου 
προστασίας του Δελφικού Τοπίου. 
Ένα χρόνο μετά, άνοιξη του 2017, η νέα 
Υπουργός Πολιτισμού των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ 
Λυδία Κονιόρδου, χωρίς καμία απάντηση 
για τις καταγγελίες, φαίνεται να συνεχίζει 
και να ολοκληρώνει από πλευράς του 
Υπουργείου της το «εγκληματικό» έργο 
των διαπλεκόμενων και καταστροφικών 
Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Από το 2008, άρχισε για όλη την 
Ελλάδα και για τους Δελφούς η σύνταξη 
της χωροταξικής Νομοθεσίας. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση πλήρωσε για να φτιάξουμε 
επιτέλους Νόμους να λένε ποιες δραστη-
ριότητες θα αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή, 
σε ποια έκταση η καθεμία, και σε πια 
υποπεριοχή. Τεράστιο, καταγεγραμμένο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόβλημα 
για την σύνταξη χωροταξικής νομοθεσίας 
σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στις χώρες 
του νότου, η ΔΙΑΠΛΟΚΗ. Γι’ αυτό βασική 
προδιαγραφή για την σύνταξη των Χωρο-
ταξικών νόμων αποτελεί ότι θα γίνουν οι 
απαραίτητες τεχνοοικονομικές μελέτες 
που να αποδεικνύουν πιο είναι το βέλτι-
στο μοντέλο για κάθε ευρύτερη περιοχή, 
πέραν των ατεκμηρίωτων «επιθυμιών» 
των εκάστοτε πολιτικών που αποτελούν 
και την ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ στην 
διαδικασία.

Τα χωροταξικά που άρχισαν το 2008 
«σκάλωσαν» μέχρι και σήμερα, 9 χρόνια 
μετά. Μοιάζουν να εξελίσσονται μόνον 
όταν στο επόμενο βήμα εξυπηρετούνται 
συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα εις 
βάρος συνήθως του Δημοσίου Συμφέ-
ροντος. Οι ειδικές μελέτες που θα 
αποδεικνύουν ποιο είναι το καλύτερο 
για την τοπική και Εθνική Οικονομία 
δεν υπάρχουν. 

Όταν κάποιοι Υπουργοί φαίνεται 
να αρνούνται να γίνουν συνένοχοι στο 
έγκλημα μετατροπής της Ελλάδας σε 
υπανάπτυκτη χώρα, στο έλεος αδίστακτων 
ντόπιων και Πολυεθνικών εταιριών, απλά 
παγώνουν μέχρι να βρεθεί ο επόμενος, 
το κορόιδο ή ο «πονηρός». Στο Γενικό 
Πολεοδομικό της Ιτέας, έχει προω-
θηθεί να χαρακτηριστούν επίσημα οι 
παράνομες εγκαταστάσεις βωξίτη σε 
«μεταλλευτικές». Δικαιολογία, ότι προ-

ϋπάρχουν νόμιμες εγκαταστάσεις. Αυτές 
οι ίδιες, που οι αρχές και τα Υπουργεία 
συγκαλύπτουν με νύχια και με δόντια ότι 
είναι παράνομες. Ακόμη όμως και να ήταν 
νόμιμες κάποιες μικρές εγκαταστάσεις 
εκεί κάποτε, ούτε το Γενικό Πολεοδομι-
κό του 1987 που αναθεωρείται σήμερα 
τις προέβλεπε, ούτε οι προηγούμενοι 
Νόμοι για το Δελφικό Τοπίο. Αντίθετα 
μάλιστα, όλοι οι νόμοι για το Δελφικό 
Τοπίο προβλέπουν απαγόρευση τέτοιων 
δραστηριοτήτων και αποκατάσταση των 
όποιων καταστροφών στο τοπίο από την 
μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ο χαρακτηρισμός «μεταλλευτικής» 
περιοχής στην καρδιά του Δελφικού 
Τοπίου είναι τουλάχιστον πολιτιστικό 
έγκλημα παγκοσμίου εμβέλειας, όπως 
«παγκόσμιοι» είναι και οι Δελφοί. Από 
το 2011, κάτοικοι και φορείς των Δελ-
φών και του Κορινθιακού κόλπου έχουν 
καταθέσει αναλυτικά προτάσεις για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της βωξιτικής 
δραστηριότητας στο λιμάνι με σεβασμό 
στο Δελφικό Τοπίο. Αποδεικνύεται δε 
εύκολα, ξεκινώντας από την αναμφι-
σβήτητη σημερινή κατάντια της τοπικής 
οικονομίας των Δελφών, ότι η επιλογή 
που προωθούν οι τελευταίες Κυβερνήσεις 
( μαζί με την παρούσα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ 
πλέον) περί «μεταλλευτικοποίησης» 
των Δελφών είναι και εγκληματική 
εις βάρος της Εθνικής Οικονομίας και 
καταστροφική για την τοπική κοινωνία.

Η Λύδια Κονιόρδου την Παρασκευή 
17-3-2017, έβαλε μία ακόμη κρίσιμη 
υπογραφή. Ενέκρινε και μάλιστα 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ να ολοκληρωθεί 
το «έγκλημα». Υπέγραψε ότι το Υπ. 
Πολιτισμού εγκρίνει την πρόταση του 
ΓΠΣ της Ιτέας και κάνει πολλές παρατη-
ρήσεις για να «προστατέψει» το Δελφικό 
Τοπίο από τον τουρισμό και την αγροτική 
δραστηριότητα, Δεν αναφέρει τίποτα 
για το σημείο που προτείνουν να χαρα-
κτηρίσουν μεταλλευτικές τις παράνομες 
εγκαταστάσεις. 

Δηλαδή το ξεπλένει και επιβραβεύ-
ει τους καταπατητές όσο πιο επίσημα 
γίνεται. Η Κα Κονιόρδου, επέλεξε να 
αγνοήσει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ αίτημα από τις 
11 Νοεμβρίου του 2016 φορέα της περι-
οχής που της ζητούσε να δεχτεί να της 
εξηγήσουν τι συμβαίνει, επισημαίνοντας 
ότι πιθανά θα επιχειρηθεί να την βάλουν 
να υπογράψει εν αγνοία της πραγματικής 
διάστασης του θέματος. Φέρει δηλαδή 
πλήρως την ευθύνη.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λύδια Κονιόρ-
δου, οδεύει τάχιστα στο να καταγραφεί 
στην Ιστορία ως η ηθοποιός που γκρέμισε 
αυτό που έχτισε η συνάδερφός της, η 
Μελίνα Μερκούρη. Αυτή που υπέγραψε 
την άλωση του Δελφικού Τοπίου από 
την μεταλλευτική δραστηριότητα, σε 
αντίθεση με την Μελίνα Μερκούρη χάρη 
στην οποία το Δελφικό Τοπίο σήμερα δεν 
είναι νταμάρια βωξίτη. 

Ο βουλευτής Φωκίδας Ηλίας 
Κωστοπαναγιώτου, θα μείνει θεωρη-
τικά στο «ήθος της αριστεράς» μαζί με 
την Κυβέρνηση Τσίπρα, έχοντας συμβάλει 
καθοριστικά στο να ληφθούν επί των 
ημερών του οι τελεσίδικες αποφάσεις 
εδραίωσης της διαπλοκής, που δεν τόλμη-
σαν να οριστικοποιήσουν οι διεφθαρμένες 
Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Και εάν 
επιτραπεί να συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη, 
ούτε αυτός ούτε τα τοπικά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν μέχρι σήμερα 
με την σιωπή τους στο «έγκλημα» θα 
έχουν που να κρυφτούν στις επόμενες 
εκλογές όπου η τοπική κοινωνία θα μπορεί 
να συγκρίνει την κατάντια της τοπικής 
οικονομίας με οποιοδήποτε άλλη περιοχή 
της Ελλάδας.

Αυτό που έχει σημασία είναι οτι 
βρισκόμαστε ένα βήμα από το να 
κάνουμε εξορύξεις και μέσα στο Δελ-
φικό Τοπίο. Το 2006 το επιχείρησε η 
«σοβαρή» S&B, «κρυμμένη» σήμερα μέσα 
στην YMERIS, με μία μελέτη για επιφα-
νειακή εξόρυξη που ξέχασε να αναφέρει 
ότι υπάρχει Δελφικό Τοπίο και πήρε τις 
αρχικές εγκρίσεις. Πόσο απέχει αυτό από 
τις βαρβαρότητες της Παλμύρα;

Για κάθε κάτοικο των Δελφών, δεν 
έχει καμία σημασία το τι θα καταγράψει 
η ιστορία ως έργο της Κα Κονιόρδου του 
Κου Κωστοπαναγιώτου και των τοπικών 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για πρώτη 
φορά θα γίνουν νόμοι που θα οριστικο-
ποιούν τον «μεταλλευτικό» χαρακτήρα 
του λιμανιού των Δελφών, της Άμφισ-
σας, του Γαλαξιδίου, της Δεσφίνας του 
Παρνασσού και Γκιώνας. Αυτό που έχει 
σημασία είναι πως:

1. Σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί κανένα 
χωριό μόνο του να σταθεί ως σοβαρός 
τουριστικός προορισμός. Ποιο καλύτερο 
παράδειγμα θέλει κάποιος από το παρά-
δειγμα του χωριού των Δελφών σήμερα 
και τα τελευταία πολλά χρόνια.

2. Σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει 
ούτε μία σοβαρή τουριστική περιοχή που 
να είναι ή που να έχει καταγραφεί από την 
σχετική νομοθεσία ως «τουριστική», χωρίς 
ικανό παραλιακό μέτωπο και κεντρικό 
λιμάνι. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τη 
διαφορά μεταξύ «τουριστικού προορισμού» 
και «περιοχής με τουριστικό ενδιαφέρον» 
που αποτελεί μονοήμερη εκδρομή του 
τουριστών που μένουν αλλού. Όπως οι 
Δελφοί δηλαδή που κάποιοι λένε ότι είναι 
τουριστική περιοχή αλλά στην σχετική 
νομοθεσία δεν υπάρχουν ούτε ως όνομα 
στον χάρτη.

Αν έστω και την τελευταία στιγμή, 
δεν κάνει ο καθένας ότι μπορεί για να 
ανατραπεί ο δρόμος που μας οδηγούν η 
Κυβέρνηση Τσίπρα, η Κα Κονιόρδου ο Κος 
Κωστοπαναγιώτου και τα τοπικά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ με την σιωπή τους, εσωκομ-
ματικοί φίλοι ή αντίπαλοι του βουλευτή, 
το αποτέλεσμα θα πολύ οδυνηρό και θα 
το βιώσουμε σύντομα.

«Μεταλλευτική   περιοχή» το λιμάνι των Δελφών;
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Ζ ούμε σε μια εποχή έντονης και παρατετα-
μένης κρίσης και αβεβαιότητας σε όλους 
τους τομείς της πολιτικής, της οικονομικής 

και της κοινωνικής μας ζωής. Ανεργία που ξεπερ-
νάει το 25% (στους νέους 50%), υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, ρατσισμός, ξενοφοβία, ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας, καταπιεστικές συνθήκες 
εργασίας κ.λπ.

Παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν και δημιουργούνται 
συνεχώς ομάδες, παρέες ανθρώπων με νομική ή 
άτυπη υπόσταση που αντιστέκονται, διεκδικούν από 
την κεντρική εξουσία – δεν μένουν όμως μόνο σε 
αυτό - παράλληλα αναπτύσσουν δράσεις, συνερ-
γάζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν με θετικό 
τρόπο στην ανακούφιση των ανθρώπων.

Ορισμένες απ’ αυτές τις ομάδες και τις κοινω-
νικές δομές θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους 
στην εκδήλωση του Σαββάτου με θέμα «Καλές 
Πρακτικές και προτάσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά 
προβλήματα».
Συμμετέχουν
1. Ανοιχτό σχολείο μεταναστών Πειραιά http://
asmpeiraia.blogspot.gr/
2. ΒΙΟΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ http://www.viomecoop.com/
3. Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Το Λαγούμι» 
http://lagouminet.blogspot.gr/
4. Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends 
Greece http://naturefriends-gr.blogspot.gr/
5. Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
http://www.mkiellinikou.org/
6. Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης Ρομά - http://
romchildrenbookclub.tumblr.com/
7. Ο άλλος Άνθρωπος http://oallosanthropos.
blogspot.gr/
8. STEPS – Street Work http://steps.org.gr/
Διοργάνωση: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ 
Naturefriends Greece
Η εκδήλωση σκοπό έχει:
1. Την ενημέρωση και την προβολή καλών πρα-
κτικών και προτάσεων για τα σύγχρονα κοινωνικά 
προβλήματα.
2. Την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία.
3. Τη γνωριμία και τη στήριξη των κοινωνικών δομών. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Καλούμε,
Κοινωνικές δομές, ομάδες και πρωτοβουλίες 

πολιτών να συμμετέχουν στη συνάντηση και να 
παρουσιάσουν τις δράσεις τους και καλές πρακτικές 
και προτάσεις.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να διακινήσουν ενη-
μερωτικό υλικό στο χώρο της εκδήλωσης για 
τον χαρακτήρα και τις δράσεις των δομών που 
συμμετέχουν.

Στην εκδήλωση θα είναι δωρεάν διαθέσιμο το 
βιβλίο NO DIRECTION HOME με φωτογραφίες με 
θέμα τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, έκδοση του 
Ιδρύματος ROSA LUXEMBOURG. 
Ημερομηνία: Σάββατο 8 Απριλίου | Ώρα προσέ-
λευσης: 11:00. Ώρα έναρξης: 11:30 – Λήξη 13:30. 
Αποχώρηση: 14:00
Τοποθεσία: Ομοσπονδία ΠΟΕ ΟΤΑ – Σταθμός 
ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο, Πλατεία Καραϊσκάκη - 
ΚΑΡΟΛΟΥ 24 –ΑΘΗΝΑ
Ανθέων 72, 12461 • naturefriendsgreece@gmail.
com • Τηλ. FAX: 215 5257408

Καλές Πρακτικές και προτάσεις  
για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
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Ξύπνησαν οι αρκούδες στο Καταφύγιο
Ξ ύπνησαν από το χειμέρινο 

λήθαργο οι αρκούδες στο 
Καταφύγιο του ΑΡΚΤΟΥ-

ΡΟΥ στο Νυμφαίο! Ήδη εδώ και 
αρκετές ημέρες έχουν αρχίσει να 
βγαίνουν από τις φωλιές τους και 
να κυκλοφορούν στο εσωτερικό 
του Καταφυγίου. 

Όπως κάθε χρόνο, οι νεαρό-
τερες αρκούδες ήταν εκείνες που 
κοιμήθηκαν τελευταίες και ξύπνη-
σαν πρώτες. Οι τρεις αρκούδες που 
ήρθαν από την Αλβανία η Sandy, 
η Mira και ο Baloo ξύπνησαν από 
νωρίς. Μάλιστα και οι τρεις προ-
τίμησαν να κοιμηθούν σε φυσικές 
φωλιές που είχαν δημιουργηθεί 
στο παρελθόν από άλλες αρκού-
δες. Εξίσου δραστήριοι είναι και 
ο Κυριάκος και ο Μανώλης. 

Αυτό μας θυμίζει το Σουφλιά 
που έδινε ένα εκατομμύριο για 
κάθε αρκούδα προκειμένου να 
τη κατασκευαστή η Εγνατία 
οδού.

BREAK FREE: 

Σπάμε τα δεσμά από  
τις κλιματικές αλλαγές, 
την ανισότητα και τη βία

Η συμμαχία 
Break Free απευ-
θύνει ανοιχτό 
κάλεσμα για συμ-
μετοχή σε κάθε 
οργάνωση και 
κάθε πολίτη που 
θέλει να αντιδρά-
σει συλλογικά και 
ειρηνικά απέναντι 
σε κάθε μορφή 
περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και 
κοινωνικής ή πολιτικής καταπίεσης, με αποκορύφωμα 
των δράσεων τον πολύχρωμο περίπατο στις 26 Μαρτίου 
στην Αθήνα. 

Τι είναι η συμμαχία Break Free
ξεκίνησε πέρυσι ως μία παγκόσμια ομπρέλα δράσεων 

σε 20 χώρες ενάντια στα ορυκτά καύσιμα. το θέμα  αφορά 
μία ευρύτερη κοινωνική συμμαχία αλλά το ίδιο κίνητρο: 
τη συλλογική διεκδίκηση για ένα βιώσιμο πλανήτη, με 
ισότητα και δικαιοσύνη. Είναι στο χέρι όλων μας να 
νικήσουμε την ατζέντα του μίσους,του φόβου και των 
διακρίσεων. Ας γράψουμε μαζί αυτή την ιστορία μέσα 
από το Break Free!

Η χαρά της Γης πριν από είκοσι (20) χρόνια και 
τώρα η Ώρα της Γης, μας δίνει την αίσθηση ενός 
Show όπου η επίδειξη της στιγμής αποδεδειγμένα δεν 
εξασφαλίζει την σταθερότητα στα οικοσυστήματα

Τον Μάρτη στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών βρέθηκε 
νεκρός ένα Χρυσαετός δίπλα στο κουφάρι ενός 
σκύλου. Ο Χρυσαετός είναι σπάνιο προστατευόμενο 
είδος μιας και μόλις 1-2 ζευγάρια έχουν καταγραφεί 
στην περιοχή.

Αμέσως πραγματοποιήθηκαν έρευνες από τον 
Φορέα Διαχείρισης και την Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών σε συνεργασία με την ομάδα ανίχνευ-
σης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας όπου κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ο Χρυσαετός να δηλητηριάστηκε όταν 
τράφηκε με τον νεκρό σκύλο, ο οποίος είχε πέσει και 
ο ίδιος θύμα δηλητηρίασης από φόλα. Θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι πέρα από την ηθική και νομική 
διάσταση του θέματος, η χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων είναι πολύ επικίνδυνη τόσο για την άγρια 

ζωή, όσο και για την ανθρώπινη υγεία και καλούν 
τους κατοίκους της περιοχής, σε περίπτωση που 
εντοπίσουν νεκρά ζώα εκτεθειμένα στην ύπαιθρο, 
να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές (Φορέα 
Διαχείρισης, Δασαρχείο, Αστυνομία) οι οποίες θα 
φροντίζουν για την ασφαλή ταφή του ζώου. Για το 
περιστατικό, διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό 
Τμήμα Αγίου Γερμανού Πρεσπών, ενώ δείγματα 
του νεκρού Χρυσαετού έχουν σταλεί στο Κέντρο 
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων για τοξικολογική εξέταση.

Τα πουλιά πεθαίνουν δυστυχώς από την 
αδιαφορία των ανθρώπων και την άγνοια 
τους στην λειτουργία των οικοσυστημάτων. 
Ξεχνούν συνήθως ότι όλοι είμαστε « κρίκοι» 
μια αλυσίδας που λέγεται παγκόσμιο ΟΙΚΟ-
ΣΥΣΤΗΜΑ.

Νεκρός σπάνιος χρυσαετός
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H ΕΛΛΑΔΑ είναι μια από τις πρωτοπόρες χώρες 
στην ίδρυση γεωπάρκων όπου εντάσσονται 
επίσημα κάτω από την αιγίδα της UNESCO. 

Πρόκειται για το απολιθωμένο δάσος Λέσβου, 
Ψηλορείτης Κρήτης, περιοχή Σητείας, Εθνικό Δρυμό 
Βίκου-Αώου, Εθνικό Πάρκο Χέλμου-Βουραϊκού. 

Η προβολή και η ανάδειξη αυτών των περιοχών 
δημιουργεί προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
παράλληλα να καταστούν ποιοτικοί τουριστικοί 
προορισμοί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το απο-
λιθωμένο δάσος της Λέσβου όπου επαναξιολογή-
θηκε θετικά και η συνεργασία που προέκυψε με το 
πανεπιστήμιο Αιγαίου βοήθησε στην ανάδειξη της 
τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 
γεωτόπων βασίζεται κυρίως στον Νόμο 3937/2011 
που αν και θέτει ως κύριο στόχο την προστασία της 
βιοποικιλότητας, πραγματοποιήθηκε ένα βήμα προς 
την αποσαφήνιση των γεωπεριβαλλοντικών εννοιών 
και την αποσύνδεση της αξίας των γεωτόπων από 
την φιλοξενούμενη βιοποικολότητα. 

Όμως ολοκληρωμένη προστασία της γεωλογικής 

κληρονομιας υπάρχει μόνο για αρχαιολογικά σπήλαια 
βάσει του αρχαιολογικού νόμου, η νομοθεσία για τις 
λοιπές θέσεις είναι ελλιπής.

Απαιτείται όμως να αλλάξει η αντίληψη της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και να γίνει καταγραφή 
σε γεωγραφικό 

Σύστημα πληροφοριών των γεωτόπων για το 
σύνολο της χώρας. Η πρόσφατη συζήτηση του 
θέματος στην ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας 
του περιβάλλοντος της βουλής είναι πρώτο βήμα 
για ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από την 
πλευρά της κυβέρνησης, η οποία διαθέτει την ανά-
λογη πολιτική βούληση. 

Δεν αρκεί μόνο η βελτίωση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που θα περάσει και από την βουλή. 
Χρειάζεται ενεργή δράση των φορέων δια-
χείρισης και των περιοχών Natura, ώστε να 
μην παρατηρούνται φαινόμενα αδράνειας της 
νομοθεσίας και έλλειψη ελέγχου. Το ΠΑΚΟΕ 
επανειλημμένα έχει καταγγείλει τέτοια φαι-
νόμενα και πρόσφατα του Αθερινόλακα στην 
Νότια Κρήτη όπου εγκαταστάθηκε μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρενέργειας. 

Οικολογικοί… γεώτοποι

Εθνικοί…ποιητές
Η Οικία Κωστή Παλαμά, στην Αθήνα, επί της οδού 

Περιάνδρου αριθμός 5, στη συνοικία της Πλάκας είναι 
όπου έζησε τα τελευταίο 8 χρόνια της ζωής του ο 
εθνικός μας ποιητής.

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ΄2136/35245/ 
12.07.1999 (ΦΕΚ1579/Β/06.08.1999) υπουργι-
κή απόφαση η εν λόγω οικία χαρακτηρίσθηκε ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο και στη συνέχεια η 
Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Αττικής ενέκρινε τη 
μελέτη στερέωσης, αναμόρφωσης και ανάδειξης του 
κτιρίου που πλέον όμως 18 χρόνια μετά η οικία ατή 
παρουσιάζει την απαράδεκτη και θλιβερή εικόνα που 
βλέπουμε σήμερα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται 
η αρμόδια κ. υπουργός:

- Εφαρμόσατε τις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 
που προβλέπουν την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για 
άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και προστασίας 
ετοιμόρροπου μνημείου;

- Εξετάσατε το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του 
έργου της αποκατάστασης του μνημείου; 

- Εξετάσατε εναλλακτικές δυνατότητες για τη 
διάσωση του μνημείου, και, εάν ναι, ποιες είναι αυτές; 

- Με ποιο τρόπο, σκοπεύετε, τελικά, να μεριμνή-
σετε για την έγκαιρη διάσωση του σπουδαίου αυτού 
μνημείου για την πολιτιστική μας κληρονομιά;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Στην Ελλάδα των υποτίτλων και των έντονων 
αντιθέσεων, το εθνικό συμφέρον που έχει μετα-
τραπεί σε κομματικό …συμφέρον, δεν νοιάζεται 
καθόλου για «αγκωνάρια» που θεμελίωσαν την 
Νεότερη Ιστορία της Ελλάδας, όμως σε δεκάδες 
υπουργικές αποφάσεις έχουν χαρακτηριστεί 
αντίστοιχα διατηρητέα ιστορικά μνημεία. Όμως 
η αδράνεια της «ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» είναι εγκληματική. 
Το ΠΑΚΟΕ πολλές φορές έχει καταγγείλει τέτοια 
φαινόμενα αλλά …στου κουφού την πόρτα όσο 
θέλεις βρόντα.

H Unesco Αμαρουσίου διοργάνωσε στις 
13/03/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ομίλου τη δίωρη διάλεξη με θέμα: «Ο διαπολιτι-
σμικός διάλογος και η σημασία του στη σημερινή 
εποχή». Ο κόσμος επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποδεικνύοντας 
το πόσο σημαντικές είναι οι εκδηλώσεις αυτές 
ειδικά στην εποχή μας και στη χώρα μας, όπου 
το φαινόμενο της διαπολιτισμικότητας είναι μία 
καθημερινή πραγματικότητα. 

Η κ. Ιωάννα Παπανικολάου-Πουσπουρίκα, 
Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Δήμου 
Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής, τόνισε «Η 
UNESCO πάντοτε αναγνώριζε την αξία και την 
ανάγκη μιας καθολικής αποδοχής της πολιτι-
στικής πολυμορφίας στον κόσμο. Δύναται να 
βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, οι 
συγκρούσεις, ή οι διαφωνίες μεταξύ των εθνών 
και των λαών. Από την ίδρυσή της μέχρι και 
σήμερα η UNESCO προσπαθεί να φέρει κοντά τις 
διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές μορφές 
έκφρασης και να χρησιμοποιήσει την ετερότητα 
ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό. Για την παγκόσμια 

οργάνωση η αναγνώριση 
της αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων 

των πολιτισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας ειρηνικής 
κοινωνικής συμβίωσης». Εκτός από τις ομιλίες 
έγινε απαγγελία ποιημάτων, από μέλη της UNESCO 
Αμαρουσίου. Η κυρία Αθανασιάδου Βασιλεία, 
υπεύθυνη υλοποίησης των προγραμμάτων και 
εκδηλώσεων της UNESCO Αμαρουσίου συντόνισε 
και υποστήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
όλες τις εργασίες της εκδήλωσης, ενώ πολύτιμη 
βοήθεια προσέφερε η κ. Κενανίδου Ευαγγελία 
μέλος του Ομίλου μας

Μέσα σε λίγες μέρες μνημεία αρχαίων 
πολιτισμών καταστράφηκαν στην Συρία, 
Ιράκ και άλλου από τον ISIS. Πέρα από τις 
εκδόσεις διαμαρτυριών της UNESCO δεν 
είδαμε καμιά άλλη κίνηση από τον μοναδικό 
παγκόσμιο φορέα που ασχολείται με τους…
πολιτισμούς διαχρονικά. Σίγουρα για το 
ΠΑΚΟΕ είναι καλές οι συζητήσεις αυτές, 
όμως για μας πρέπει να συνοδεύονται και 
από συγκεκριμένες πράξεις.

Αξιοπρέπεια και Σεβασμός στους πολιτισμούς 



ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ/ 17MΑΡΤΙΟΣ  2017
οικονομία

Υπογράφω για την σφαγή των φαλαινών!
Ένα φρικτό έθιμο ξεκινά σε λίγες μέρες στην Νορβηγία. Η ετήσια σφαγή εκατοντάδων εγκύων 

φαλαινών για να φτιάξουν καλλυντικά και ζωοτροφές. Οι φαλαινοθήρες θεωρούν την εγκυμοσύνη 
των θηλυκών ως «δείγμα καλής υγείας. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει σχέδιο για την σωτηρία τους. 
Υπογράφοντας το συγκεκριμένο ψήφισμα ασκείται πίεση η Ευρώπη ώστε να κλείσει τα λιμάνια της στα 
φαλαινοθηρικά της Νορβηγίας. Η AVAAZ ζητά βοήθεια ωστε να σωθούν αυτά τα υπέροχα πλάσματα 
από τα νορβηγικά καμάκια. Όταν φτάσουν το 1 εκατ. υπογραφές, θα βγει στη φόρα το μυστικό της 
Νορβηγίας, μέχρι να την μποϊκοτάρουν όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια και να αναγκαστεί να σταματήσει 
οριστικά τη φαλαινοθηρία. 

Πράκτορας  
ονόματι CAYLA

Η ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας απαγόρευσε την 
κούκλα CAYLA διότι κατασκοπεύει τους πολίτες και ζητά 
από τους γονείς να την καταστρέψουν.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών 
(BEUC), χαιρετίζει την απόφαση της απαγόρευσης του 
παιχνιδιού. Όμως, οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι. 
Έχουμε "μείνει με άδεια χέρια" και θα δυσκολευτούμε να 
πάρουμε αποζημίωση.

 Το Δεκέμβριο του 2016, μια έρευνα, από το Νορ-
βηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών, και μέλος της BEUC, 
αποκάλυψε πώς τα διαδικτυακά παιχνίδια ' My friend 
Cayla' και 'I-Que', έχουν παραβιάσει βασικά δικαιώματα 
των καταναλωτών, για την ασφάλεια και την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής.

Η κ. Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της BEUC, 
σχολιάζει: Η «Cayla» δείχνει, πόσο απροστάτευτος είναι 
ο καταναλωτής, σε ένα διαρκώς αυξανόμενο διαδικτυακό 
κόσμο. Η νομοθεσία της Ε.Ε. δεν ανταποκρίνεται ικανοποι-
ητικά, στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Θα πρέπει 
να εναρμονιστεί και να επικαιροποιηθεί προκειμένου να 
αποφευχθούν ανάλογοι κίνδυνοι στο μέλλον.

Στην Ελλάδα με την «πράκτορα» ακόμη δεν έχει 
ασχοληθεί η…αντιτρομοκρατική. Οι αετονύχηδες 
όμως επιχειρηματίες τρίβουν τα χέρια τους μιας και 
καμία καταναλωτική οργάνωση δεν έχει ασχοληθεί 
μαζί της 

Προστασία  
από τον Καρκίνο

Η σουλφοραφάνη μαζί με το σελήνιο έχουν αποδειχθεί 
ότι προστατεύουν από τον καρκίνο. Η σουλφοραφάνη 
βρίσκεται σε πολλά είδη λαχανικών ενώ το σελήνιο στα 
πουλερικά. ξηρούς καρπούς, ψάρι, αβγά και μανιτάρια. 
Επιστήμονες επισημαίνουν ότι εάν ένα γεύμα περιλαμβάνει 
κάποια από αυτά ελαττώνεται η πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου. Αναφέρουν επίσης ότι πρέπει να υπάρχει ισορ-
ροπία στο διαιτολόγιο και ότι η συνεχής κατανάλωση 
τροφών με πολλά λιπαρά και η αποφυγή των λαχανικών 
προδιαθέτει για πλήθος ασθένειες.

Χίλια χρόνια κλείνει ο καρκίνος πάνω στον 
πλανήτη και δυστυχώς η παρουσία του γίνεται όλο 
και πιο έντονη εξαιτίας του τρόπου διαβίωσης των 
ανθρώπων. 

CSR IN GREECE 
7o Ετήσιο Capital Link Συνέδριο ΕΚΕ, Πέμπτη 8 Ιουνίου 

2017 HILTON hotel, Με θέμα την Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία, Ελληνική Κοινωνία

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν πολλοί επιχειρημα-
τίες και επενδυτές από την Αμερική που προσπαθούν να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην διαμόρφωση θετικής 
εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων 
Το 2017 Capital Link CSR Leadership AWARD θα απο-
νεμηθεί στον κ. Nicholas M. Logothetis Συνιδρυτής για 
το έργο της Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Libra Group Η Concordia 
δημιουργεί ένα νέο μοντέλο για το πώς ένα μη κομματικός 
και μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να έχει θετική 
επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προσπάθειες πολύ καλές αλλά θα μπορούσαν 
όμως να είναι πολύπλευρες και πιο ουσιαστικές.

Ν α κινηθεί η οικονομία κάνοντας γύρους τα 
λεφτά, να αγοράζονται και να πουλιού-
νται πράγματα και να δουλεύουν πολλοί, 

να πληρώνονται και να αγοράζουν πράγματα και 
να γίνεται κύκλος. Τα λεφτά στην Φούσκα του 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Ελλάδα, τα ξέρουμε όλοι. Στις 
ΗΠΑ πολλοί ζούσαν στους υπονόμους. Φτιαχτήκαν 
σπίτια, βρέθηκαν αγοραστές, τους βρήκαν λεφτά 
και δουλειά που δεν χρειάζεται τι είναι, ώστε να 
αγοράσουν το σπίτι που έφτιαξε ο πελάτης της 
τράπεζας κατασκευαστής. 

Μετά θα ακολουθήσουν οι κατασχέσεις και θα 
ρυθμιστεί, να γίνονται ηλεκτρονικά fast track, θα τα 
πάρουν τα σπίτια οι επόμενοι με μισθό από δουλειά 
που δεν χρειάζεται, ή αυτοί που έχουν τα λεφτά 

στο συρτάρι ή καταθέσεις, ο οικονομικός κύκλος 
αυτός θα δουλέψει και θα βγάλει κέρδη στην παρέα. 

Οι τράπεζες θα χάσουν πιθανόν γιατί δάνεισαν 
πολλά αλλά και κέρδισαν από τις πληρωμές έξη 
μηνών ίσως και εισέπραξαν όλο το δάνειο μαζί με 
το ακόλουθο πλειστηριασμό. Στην Ευρώπη, ο κύκλος 
έγινε με καταναλωτικά δάνεια και για κανονικές 
οικοδομές που έχασαν την αξία τους. Τώρα, η σειρά 
στην Ευρώπη των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών 
Fast Track και με 24% ΦΠΑ σε βάρος του πρώην 
κατόχου του σπιτιού που πλειστηριάστηκε και όχι 
στον αγοραστή πλειοδότη και τα απλήρωτα δανεικά 
με φόρους του Έλληνα. 

ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Και το χρήμα  
κύκλους κάνει…
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Η Άνοιξη φέρνει μαζί πολλά νόστιμα 
λαχανικά και φρούτα τα οποία θα 
σας προσφέρουν πολλά θρεπτικά 

συστατικά, βιταμίνες και φυτικές ίνες οι 
οποίες θα ωφελήσουν την υγεία σας αλλά 
θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε και το 
βάρος σας πριν το καλοκαίρι. Παρακάτω 
αναφέρονται τα οφέλη τους. 

Φράουλες
Πλούσιες σε φυτικές ίνες και σε θρε-

πτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C. Περι-
έχουν λιγότερες θερμίδες από ότι ένα 
κομμάτι γλυκό ενώ ταυτόχρονα έχουν και 
γλυκιά γεύση. Επιπρόσθετα είναι πλούσι-
ες σε ανθοκυανίνες ένα αντιοξειδωτικό 
αντιφλεγμονώδες, οι οποίες έχει βρεθεί 
πως μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιακής νόσου και ορισμένων 
μορφών καρκίνου.

Σπαράγγια 
Είναι χαμηλά σε λιπαρά και πλούσια 

σε φυτικές ίνες ενώ ταυτόχρονα μειώνουν 
την απορρόφηση του διατροφικού λίπους. 
Επιπρόσθετα αποτελούν πολύ καλή πηγή 
βιταμινών και αντιοξειδωτικών. 

Αγκινάρες 
Αποτελούν πολύ καλή πηγή σιδήρου, 

μαγνησίου, καλίου, νατρίου, βιταμίνης 
Α, Β6 και C.Επιπρόσθετα βοηθά στην 
πέψη του λίπους και δρα και ως φυσικό 
διουρητικό.

Βερίκοκα
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως χρυσή 

τροφή της άνοιξης καθώς είναι γεμάτο 
με θρεπτικά συστατικά όπως οι φυτικές 
ίνες που βοηθούν στο αδυνάτισμα ενώ 
ταυτόχρονα δεν περιέχει πολλές θερμίδες. 
Η περιεκτικότητα του σε μαγνήσιο και 
ασβέστιο τονώνουν τον καρδιακό ρυθμό 
οδηγώντας σε αύξηση του μεταβολικού 
ρυθμού. 

Ραπανάκια

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και βοηθά 

στην μείωση της χοληστερόλης και στην 
της φλεγμονής.

Σέσκουλο
είναι πλούσιο σε πολλά θρεπτικά 

συστατικά όπως η ανθοκυανίνη, η βιταμίνη 
C, Κ, Β1, Β2, Β6 το κάλιο και ο σίδηρος, 
ενώ μπορεί να αντικαταστήσει το σπανάκι 
όσον αφορά την περιεκτικότητα του σε 
θρεπτικά συστατικά.

Σμέουρα
Αυτό το μικρό φρούτο είναι χαμηλό 

σε θερμίδες και λιπαρά και πλούσιο σε 
φυτικές ίνες. Τα θρεπτικά συστατικά που 
περιέχει το σμέουρο είναι η βιταμίνη C, οι 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το φυλλικό 
οξύ, το μαγγάνιο το οποίο βοηθά στην 

ενίσχυση των οστών, ο σίδηρος, ο χαλκός 
και το μαγνήσιο. Επίσης είναι πλούσια σε 
αντιοξειδωτικά και στο φλαβονοειδές 
ανθοκυανίνη τα οποία όπως αναφέρθηκε 
δρουν ενάντια σε ορισμένες ασθένειες.

Αρακάς
Περιέχει βιταμίνη Α και Κ οι οποίες 

είναι πολύ σημαντικές για υγιή όραση 
και τα οστά. Ακόμα, είναι πλούσιος σε 
βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β, ψευδάργυρο, καροτενοειδή και πολυ-
φαινόλες. Τέλος αποτελεί πολύ καλή πηγή 
φυτικής πρωτεΐνης.

Κουκιά
τρόφιμο το οποίο έχει υψηλή θρεπτική 

αξία καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες 

και φυτικές ίνες καθώς και σε θρεπτικά 
συστατικά όπως η θειαμίνη, η βιταμίνη 
Β6 και Κ, το σελήνιο και το μαγνήσιο.

Κεράσια
Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, βιταμίνη 

C και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. 
Επίσης περιέχουν μαγνήσιο, σίδηρο και 
κάλιο. Βοηθούν στην πέψη λόγω των 
πεπτικών ουσιών που εκκρίνονται όταν τα 
τρώμε, είναι αποτοξινωτικά για το συκώτι 
και τα νεφρά, επιβραδύνουν τη γήρανση 
των κυττάρων λόγω της μελατονίνης 
που περιέχουν, έχουν αντικαρκινικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Όλα αυτά τα φρούτα είναι ικανά 
να διατηρήσουν υγιές σώμα με τα 
ιχνοστοιχεία που διαθέτουν.

Τα κατάλληλα φρούτα  
για καλή υγεία και αδυνάτισμα

Η λίστα Dirty Dozen με τα πιο «βρώμικα» φρούτα 
και λαχανικά που δημοσιεύει κάθε χρόνο η οργάνωση 
Environmental Working Group (EWG) αποδεικνύει 
ότι το 70% των φραουλών που εξετάστηκαν, βρέθη-
καν κάποιας μορφής υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
περισσότερο από κάθε άλλο φρέσκο φρούτο, ακόμα 
κι όταν καθαρίζονται και συσκευάζονται. 

Η λίστα είναι :
1. φράουλες 2. σπανάκι 3. νεκταρίνια 4. μήλα 5. 

ροδάκινα 6. αχλάδια 7. κεράσια 8. σταφύλια 9. σέλερι 
10. ντομάτες 11. πιπεριές 12. πατάτες

Η Clean Fifteen –  
Η καθαρή δεκαπεντάδα

Η καθαρή δεκαπεντάδα περιλαμβάνει τα προϊόντα 
με τις μικρότερες συγκεντρώσεις παρασιτοκτόνων.

1. γλυκό καλαμπόκι 2. Αβοκάντο 3. Ανανάς 4. 

Λάχανο 5. κρεμμύδια 6. κατεψυγμένος γλυκός αρακάς 
7. Παπάγια 8. σπαράγγια 9. μάνγκο 10. Μελιτζάνα 
11. πεπόνι μελιτώματος 12. ακτινίδια 13. πεπόνι 
κανταλούπ 14. Κουνουπίδι 15. γκρέιπφρουτ

Προσοχή στη διατροφή σας, τα φυτοφάρμακα 
αποτελούν μια συνεχή απειλή για την υγεία των 
ανθρώπων επειδή δυστυχώς η διάσπαση τους 
στο περιβάλλον είναι μακροχρόνια και πολλές 
φορές ξεπερνά τα πενήντα χρόνια.

Η βρώμικη Δωδεκάδα φρούτων και λαχανικών
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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
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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Αυτό είναι το  
μεγάλο όφελος  
του γιαουρτιού  
με χαμηλά λιπαρά

Η κατάλληλη και ισορροπημένη διατροφή 
βοηθά στην πρόληψη πολλών ασθενειών και 
στην καλή φυσική κατάσταση.

Πολύ σημαντικά είναι τα οφέλη και του για-
ουρτιού με χαμηλά λιπαρά. Το γιαούρτι αποτελεί 
καλή πηγή ασβεστίου και αυτό είναι το μεγάλο 
πλεονέκτημα. Πού οφελεί όμως;

Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι το ασβέστιο 
συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 
Ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μόνο των 
λίγων λιπαρών γιαούρτι δρα προστατευτικά 
στην πίεση, καθώς το πλήρες περιέχει πολλά 
κορεσμένα λίπη, τα οποία είναι επιζήμια για την 
καρδιαγγειακή υγεία.

Επιστήμονες από τις ΗΠΑ παρακολούθησαν 
επί 15 χρόνια την πορεία της υγείας περισσό-
τερων από 2.000 εθελοντών, διαπιστώνοντας 
πως ένα κεσεδάκι λάιτ γιαούρτι τουλάχιστον 
μία φορά κάθε τρεις μέρες, μείωνε τον κίνδυνο 
υπέρτασης κατά 31%.

Τρία οφέλη της μπανάνας  
που πολλοί δεν γνωρίζουν

Η μπανάνα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα 
φρούτα όλες τις εποχές του χρόνου καθώς είναι 
ιδιαίτερα γευστικό και θρεπτικό.

Ωστόσο, εκτός από την ωραία, γλυκιά γεύση 
της, η μπανάνα έχει σύμφωνα με τους ειδικούς 
και άλλα οφέλη που πολλοί δεν γνωρίζουν.

Δείτε μερικά από αυτά…
1. Περιορίζουν την πείνα
Λόγω της περιεκτικότητας τους σε φυτικές 

ίνες οι μπανάνες είναι μια τέλεια λύση για τον 
περιορισμό της όρεξης και του… τσιμπολογήματος 
καθώς περιορίζουν την πείνα.

2. Μειώνουν το άγχος
Οι μπανάνες περιέχουν υδατάνθρακες σε 

τέτοιο βαθμό ώστε είναι αρκετοί για να ενισχύ-
σει κάποιος την ενέργεια του και να μειώσει το 
άγχος του.

3. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση
Ένα από τα σημαντικά οφέλη αυτού του 

φρούτου είναι η ικανότητα του να βοηθά στη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης, επειδή μειώνει 
την επίδραση του νατρίου σύμφωνα με τους 
ειδικούς.

Τ ο κρέας αποτελεί κομμάτι 
της καθημερινότητας μας, 
οποιαδήποτε και αν είναι η 

μορφή του. Στη σούπα, στη σαλάτα, 
στο φαστ φουντ. Μαριναρισμένο, 
καλοψημένο, ζουμερό, λαχταριστό 
και χορταστικό!

Σκεφτείτε για παράδειγμα την πιο 
δημοφιλή εκδοχή του, το στέικ. Μια 
μερίδα μπορεί να κοστίσει ακριβά 
σε ψαγμένα εστιατόρια.

Ωστόσο κάποιοι άνθρωποι, που 
επιχειρούν να κάνουν αποτοξίνωση 
από τις διάφορες τροφές που θεω-
ρούν παχυντικές, συγκαταλέγουν 
και το κρέας στον κατάλογο με τα 
«dont’s».

Παρακάτω απαριθμούνται τα 
οφέλη στην υγεία, όταν κανείς απέχει 
από αυτό για έναν ολόκληρο χρόνο.

1) Απώλεια βάρους
Οι άνθρωποι μπορούν να χάσουν 

κατά μέσο όρο 4,5 κιλά, αν πάψουν 
να καταναλώνουν κρέας. Αυτό ισχύει 
σύμφωνα με ερευνητές της ιατρικής 
σχολής του πανεπιστημίου George 
Washington στις ΗΠΑ, που πραγμα-
τοποίησαν 15 μελέτες σε Ευρώπη και 
Αμερική και κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι μια βασισμένη στα λαχανικά 

δίαιτα μπορεί να βοηθήσει στην 
απώλεια βάρους ακόμα και χωρίς 
τη μέτρηση των θερμίδων ή χωρίς 
αλλαγές στην ρουτίνα γυμναστικής.

Αλλη μελέτη, που αφορούσε τους 
βουδιστές μοναχούς, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η χορτοφαγία μει-
ώνει τον δείκτη μάζας του σώματος.

2) Μειώνεται ο κίνδυνος καρ-
διακής προσβολής

Η χορτοφαγία μπορεί επίσης να 
μειώσει τα επίπεδα χοληστερόλης 
και την πίεση του αίματος.

3) Μειώνονται οι πιθανότητες 
για εμφάνιση διαβήτη

Μια μελέτη βρήκε ότι όσοι είναι 
τακτικοί καταναλωτές όλων των 
ειδών κρέατος έχουν 29% περισ-
σότερες πιθανότητες να αναπτύ-
ξουν διαβήτη, συγκριτικά με τους 
χορτοφάγους.

Ενώ όσοι καταναλώνουν επεξερ-
γασμένα κρέατα είχαν 38% πιθα-
νότητες για διαβήτη, περισσότερες 
συγκριτικά με τους χορτοφάγους.

4) Περισσότερες πιθανότητες 
για καρκίνο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
θεωρεί το επεξεργασμένο κρέας 
καρκινογενές, όπως τα αλλαντι-

κά: για παράδειγμα το μπέικον και 
το σαλάμι, τα οποία μπαίνουν στη 
μαύρη λίστα μαζί με τσιγάρα και την 
ακτινοβολία.

Το κόκκινο κρέας πιθανολογείται 
πως έχει καρκινογόνες ουσίες.

5) Αλλαγή στα βακτήρια του 
εντέρου

Μια μελέτη στο πανεπιστήμιο 
City της Νέας Υόρκης κατέληξε 
στο συμπέρασμα, ότι οι χορτοφάγοι 
έχουν περισσότερα προστατευτικά 
είδη βακτηρίων του εντέρου από 
τους κρεατοφάγους.

6) Καλύτερη αίσθηση μετά 
τη γυμναστική

Αν σας πονάνε οι μύες μετά τη 
γυμναστική, αυτό ίσως οφείλεται 
στην αύξηση του ουρικού ή του 
γαλακτικού οξέος στους μύες, που 
προκαλείται από τη βαριά σε πρω-
τεΐνες διατροφή των κρεατοφάγων. 
Αυτό σημαίνει πόνος και βραδύτερη 
ανάκαμψη.

7) Μακριά από το κρέας νιώ-
θετε γενικά καλύτερα

Ο δισεκατομμυριούχος Richard 
Branson έχει υποστηρίξει, ότι νιώθει 
πολύ πιο υγιής και δραστήριος μετά 
την αποχή από το κρέας.

ΓΙΑ EΝΑΝ ΧΡOΝΟ

Τι θα συμβεί στο σώμα σου  
αν δεν φας (καθόλου) κρέας 
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1700-1720  Προσέλευση συμμετεχόντων 
στην  Ημερίδα-Εγγραφές

1720-1740  Χαιρετισμοί-Προσφωνήσεις 
Αρχηγών Κομμάτων, Υπουργών,  
Βουλευτών & Εκπροσώπων 
Κομμάτων

1800-1820  Καρδιαγγειακά και 
Ατμοσφαιρική  Ρύπανση 
Μύρωνας Φασουλάκης: 
Αγγειοχειρουργός   Νοσοκομείο 
«ΕΛΠΙΣ» 

1820-1840  Διατροφή και Υγεία 
Ανδρέας Γιαννουλόπουλος: 
Καρδιολόγος- Πνευμονολόγος

1900-1920  Νομικό Πλαίσιο Σωστής Υγείας 
Ηλίας Αλεξάνδρου : Νομικός 
Σύμβουλος του  ΠΑΚΟΕ

1940-2000  Νερό και Υγεία 
ΠαναγιώτηςΧριστοδουλάκης: 
Πρόεδρος  του ΠΑΚΟΕ

 2000-2020  Φυτοφάρμακα Διατροφή και 
Υγεία Μαρία Παπαδοπούλου: 
Καθηγήτρια  Βιολογίας, 
Συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ

2020-2120 Συζήτηση

2120-2130  Χορήγηση Βεβαιώσεων  
Παρακολούθησης 

2130-2200  Δεξίωση με Οικολογικά 
Εδέσματα

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΓΕΙΑ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ και ΟΙΚΟΕΝ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 07-04-2017 από τις 17:00-22:00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης Ακαδημίας 50

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Για το ΠΑΚΟΕ: Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ: Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης
Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ: Ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης

Για την ΟΙΚΟΕΝ:  Η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστές: Μύρωνας Φασουλάκης Αγγειοχειρουργός  Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»,  Μανώλης Μπαχλιτζανάκης Αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

Π Α ΚΟ Ε
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ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΦΕΙΛΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΣΥ οφείλεις:

ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

1979-2017:
37 χρόνια αγώνες  
για τοπεριβάλλον  

και τον καταναλωτή

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αναλαμβάνει δράσεις, παρεμβάσεις, εκστρατείες ενημέρωσης και 

ανάδειξης προβλημάτων με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία. Στόχος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, η διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος, η καταγραφή αξιολόγηση και 
αποτίμηση πηγών ρύπανσης , η βελτίωση του βιοτικού επίπεδου κα της ποιότητας 
ζωής, η κινητοποίηση πολιτών, η αναζήτηση υπευθύνων για την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση και καταστροφή και τελικά η ανάδειξη της ανεπάρκειας του κρατικού 
μηχανισμού να προστατεύσει τη ζωή, την υγεία το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε έχει:
•  Εκπονήσει ποιοτικές /ποσοτικές αναλύσεις για την ποιότητα και την υγιεινή 

νερού του δικτύου ύδρευσης σε πολλές περιοχές της Αττικής.
•  Δημοσιεύσει άρθρα σχετικών με την επίπτωση της ρύπανσης των θαλασσών 

στη διατροφική αλυσίδα.
•  Εκπονήσει υδρολογική ανάλυση βιομηχανικών παραμέτρων δειγμάτων 

νερού.
•  Εκπονήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους νερού στην παράκτια ζώνη των 

ευρύτερων περιοχών της Ελλάδας.
•  Διερευνήσει την ποιότητα εμφιαλωμένων νερών
•  Εκπονήσει μελέτες σχετικές με βιομηχανική ρύπανση και την περιβαλλο-

ντική επιβάρυνση των βιομηχανιών

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση, εποπτεία και κρατική 

χρηματοδότηση της ιατρικής έρευνας.
•  Ρεαλιστική αποτίμηση του κόστους διεξαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς
•  Προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων 2 φορές το χρόνο
•  Περιοδική ανανέωση του επιστημονικού εξοπλισμού και εξασφάλιση 

τεχνολογικής επάρκειας
•  Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού με υποτροφίες και δημιουργία 

προϋποθέσεων για επαναπατρισμό Ελλήνων ερευνητών του εξωτερικού.
•  Αξιολόγηση του ερευνητικού έργου και δημιουργία δικτύων αριστείας
•  Στενή συνεργασία ακαδημαϊκών – ερευνητικών ιδρυμάτων με αντίστοιχες 

πανεπιστημιακές κλινικές για τη μεταφορά επικαιροποιημένης τεχνογνωσίας
•  Υποστήριξη της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα
•  Διασφάλιση ελευθερίας σκέψης και δράσης τω ερευνητών
•  Αύξηση εισφοράς της Κοινωνικής Ασφάλισης
•  Αύξηση φορολογίας τσιγάρου
•  Μείωση της ανάγκης προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα περίθαλψης
•  Καταπολέμηση παράνομου χρηματισμού
•  Περιορισμός σπατάλης, ορθολογική τιμολόγηση προμηθειών
•  Υπερκομματική και ΟΧΙ κομματική διοίκηση των νοσοκομείων
•  Μηχανοργάνωση 
•  Προσλήψεις

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ για άλλη μια φορά
•  Την προσπάθεια αλλοίωσης του συστήματος υγείας
•  Την περιβόητη πολύχρονη λίστα αναμονής
•  Την δειλή αλλά αυξητική τάση των φαρμάκων
•  Την ανεξέλεγκτη κατασπατάληση των φαρμάκων
•  Τον κατακερματισμό των πολυδαίδαλων αρμοδιοτήτων
•  Τη φοβερή, χρονοβόρα και πολλές φορές κρίσιμη γραφειοκρατία

Έλα και συ στο ΠΑΚΟΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΣΠΙΔΑ
για τη προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσια Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 810 0805
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Από το 1950, 2 χρόνια μετά τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας ( World Health Organisation), η 7η Απριλίου έχει 
αφιερωθεί στην ανθρώπινη υγεία. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις 
της 7η Απριλίου εστιάζουν σε συγκεκριμένη πτυχή ζητημάτων 
αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν την δημόσια υγεία και 
τρόπων προστασίας της.

Η φετινή 7η Απριλίου στοχεύει στην ετοιμότητα, ασφάλεια και 
αποτελεσματική λειτουργία των παρεχόμενων συστημάτων υγείας 
υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Για τις αναπτυγμένες χώρες του 
δυτικού κόσμου, η σημερινή ημέρα θα αποτελέσει αναντίρρητα, 
μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνεργασίες και δημιουργία 
δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη διαχείριση κρίσεων.( 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών λόγω έξαρσης επιδημιών, 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή φυσικών καταστροφών που σχετίζονται 
με ακραία φυσικά φαινόμενα). Περιστατικά έκτακτης ανάγκης δεν 
αντιμετωπίζουν μόνο οι αναπτυγμένες χώρες.

Το Δεκέμβρη του 2004 το χειρότερο τσουνάμι στην ιστορία της 
ανθρωπότητας χτύπησε χώρες του Ινδικού Ωκεανού με αδύναμες 
υποδομές, αφήνοντας πίσω του 230.00 νεκρούς/αγνοούμενους 
και φόβους για έξαρση επιδημιών όπως χολέρα, διφθερίτιδα, 
ηπατίτιδα κ.α. 

Κατά τη διάρκεια του τυφώνα Κατρίνα τον Αύγουστο του 2005, 
τα 11 νοσοκομεία της Νέας Ορλεάνης και το προσωπικό τους, κλή-
θηκαν να στεγάσουν και να εξυπηρετήσουν εκτός από τους 1750 
ασθενείς τους, πλέον των 7600 ανθρώπων.

Η συνεχής πληγή στην Αφρική δε λέει να κλείσει. Στην αυγή 
του 21ου αιώνα η ήπειρος μετρούσε 24 εκατομμύρια ασθενείς 
του AIDS. Σχεδόν όλοι αναμένεται να αποβιώσουν μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας.

Πρόσφατο παράδειγμα, τον Ιανουάριο 2009 κατά τη διάρκεια 
του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, όπου σύμφωνα με 
το Π.Ο.Υ. υπήρξαν πάνω από 5000 Παλαιστίνιοι τραυματίες. Το 
σύστημα Υγείας της Παλαιστίνης κλήθηκε να διαχειριστεί την κρίση, 
υπό καθεστώς διακοπών στην ηλεκτροδότηση, έλλειψη φαρμάκων 
και ειδικού εξοπλισμού, κλειστών συνόρων και συνεχούς βομβαρ-

δισμούς των υποδομών του. 15 από τα 27 νοσοκομεία και πάνω 
από το 1/3 των κλινικών υπέστησαν κάποιου είδους καταστροφή 
ενώ ο μισός στόλος ασθενοφόρων καταστράφηκε.

Ο προβληματισμός των αναπτυγμένων χωρών στα θέματα 
υγείας, παρότι προφανώς αναγκαίος, κρίνεται δυστυχώς ως 
προβληματισμός μυωπικός και εκ του ασφαλούς. Επικεντρώ-
νεται στον έλεγχο ποιότητας των αντανακλαστικών του κρατικού 
μηχανισμού και στη θεραπεία εκ των υστέρων, ενώ παραβλέπει 
την σχέση ανθρώπου – φύσης.

Τα σοβαρά νοσήματα της εποχής μας και τα αίτιά τους, μας είναι 
γνωστά και δεν έχουν να κάνουν με την ανεπάρκεια ή την αδυναμία 
διαχείρισης κρίσεων. Οι κυβερνήσεις δεν διασφαλίζουν διαβίωση 
σε ποιοτικό περιβάλλον.

Το 30% των ανθρώπων που ζουν σε μεγάλες πόλεις στην 
Ευρώπη, εκτίθεται καθημερινά σε ρύπους άνω των επιτρεπτών ορίων.

Μεγάλο μέρος του συνόλου της ανθρωπότητας δε έχει πρό-

σβαση σε καθαρό νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Η περιβαλλοντική ρύπανση, η καταστροφή βιότοπων, σταδιακή 

απώλεια στης στοιβάδας του όζοντος, η μακροχρόνια έκθεση σε 
πληθώρα επιβλαβών χημικών ουσιών, ξένους προς τον ανθρώπινο 
οργανισμό (βιοσυσσώρευση), η χημεία της νοθείας στα τρόφιμα, η 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα αιωρούμενα σωματίδια, το άγχος 
, το κάπνισμα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για δραστηριότητες 
όπως σωματική άσκηση έχουν μειώσει σοβαρά την ικανότητα καλής 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Άμεση σύνδεση 
υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα του περιβάλλοντος και ασθένειες 
όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές, αναπνευστικές γαστρεντερικές 
και νευρολογικές παθήσεις, αλλεργίες, προβλήματα που σχετίζονται 
με την αναπαραγωγή και τα αυτοάνοσα νοσήματα (σκλήρυνση κατά 
πλάκας, Alzheimer).

To καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη 
υγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
7 Ιουνίου 1979: Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρογραμμάτιστη 

ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντας του το όνομα ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
( Πανελλήνιο Κέντρο οικολογικών Ερευνών).

Πέρασαν 37 χρόνια από τότε, που ο φορέας αυτός καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για να γίνει η κατάλληλη δουλεία ώστε ν’ αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές ηγεσίες 
και τρόπο αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 37 χρόνια τώρα, είναι ο μοναδικός φορέας που παράγει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να αντιπαραθέσει στα 
καμουφλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι εκείνο που πίεσε και κατάφερε να εξετάζεται η λέξη ανάπτυξη  και από άλλη σκοπιά τη λεγόμενη «περι-
βαλλοντική επίπτωση».

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  είναι εκείνο που κατάφερε, να σπάσει το κατεστημένο και να δώσει καινούργια χροιά στον όρο « ποιότητα ζωής».
Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φθάσει τους στόχους που έχει βάλει από την αρχή και στη διάρκεια των τριάντα 

χρόνων πορείας του. Φυσικά, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο θεσμός όμως του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  με την σταθερή και αταλάντευτη πολιτική του 
θέση, παρέμεινε και θα παραμείνει ένας φάρος ελπίδας για τους χιλιάδες συνδρομητές του.

Σήμερα, κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως είναι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά 
επεισόδια. Οι προβολές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι έως το 2010 ο καρκίνος 
θα έχει ξεπεράσει τις καρδιοπάθειες ως η πρώτη αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς τα 
περιστατικά καρκίνου διπλασιάστηκαν κατά  τις τελευταίες τρείς δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η 
ασθένεια πλήττει σήμερα τους άνδρες περισσότερο από ότι τις γυναίκες. Στους άνδρες, η συχνότερη 
μορφή καρκίνου είναι ο καρκίνος του πνεύμονα/προστάτη/παχέος εντέρου, ενώ στις γυναίκες ο 
καρκίνος του μαστού/παχέος εντέρου/ τραχήλου της μήτρας/πνεύμονα. Μέχρι πριν από μερικές 
δεκαετίες ο καρκίνος θεωρείτο κυρίως πρόβλημα των δυτικών, βιομηχανοποιημένων χωρών. 
Τώρα, όμως όλο και περισσότερα κρούσματα αναφέρονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες 
υιοθετούν όλο και περισσότερο το δυτικό ζωής.

Στην Ελλάδα, κάποιοι δείκτες δημόσιας υγείας βελτιώνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η βρεφική θνησιμότητα από 40 στο 1000 το 1960, μειώθηκε στα 11 το 1987 και βρίσκεται περίπου 
στο 5.7 σήμερα. Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία αυξάνονται σταθερά από το 2.4 % του ΑΕΠ το 
1975, σε 5.3% το 1991, για να φτάσει το 9.1% το 2006. Το 1990, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων 
ήταν τα 77 χρόνια, ενώ το 2001 τα 78. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι από 
τις χαμηλές στην Ευρωζώνη.

Για τους άνδρες ηλικίας 55-74 ετών ο ειδικός θνησιμότητας από νόσο των εγκεφαλικών αγγείων 
για την Ελλάδα ανέρχεται στους 288 θανάτους/100.000 άνδρες το έτος 1980. Ο αντίστοιχος δείκτης 
για τις γυναίκες παρουσιάζει ανάλογη πτώση, από 283 σε 105 θανάτους/ 100.000 γυναίκες το 2005.

Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα και οι 
θάνατοι για τα άτομα και των δύο φύλων ηλικίας 25-54 ετών υπολογιζόταν στους 189 ανά 100.000 
πληθυσμού το 1980 και το 2005 στους 155, γεγονότα τα οποία οφείλονται προφανώς στη βελτίωση 
των θεραπευτικών παρεμβάσεων παρά στη μείωση της νοσηρότητας.

Κάποιοι  άλλοι δείκτες δείχνουν μια άλλη όψη της πραγματικότητας.
Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αυξάνονται τις τελευταίες 2 δεκαετίες, εξακολου-

θούν  να κυμαίνονται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο και 
αποτελούν περίπου το 38% της συνολικής δαπάνης υγείας.

Για παράδειγμα, μεγαλύτερη από το αναμενόμενο είναι η αύξηση των θανάτων από όλες τις 
μορφές του καρκίνου τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις 
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξηγεί στο ότι όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής 
έχουμε πέσει στην 7η θέση από τη 2η , ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ.

Φέτος, στην κορυφή της μαύρης λίστας του καπνίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο βρέθηκαν 
οι Ελληνίδες με ποσοστό 31,3%. Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνεται στο τελευταίο τεύχος  του 
Economist, οι Έλληνες  είναι οι βαρύτεροι καπνιστές στον κόσμο, με ετήσια κατανάλωση 3.000 
τσιγάρα ανά άτομο, ενώ τουλάχιστον 700.000 Έλληνες πάσχουν από χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. Εκτιμάται δε ότι περί τους 20.000 Έλληνες χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους 
από νόσους που σχετίζονται με το κάπνισμα και τις βλαβερές επιπτώσεις του.

Υψηλή χοληστερίνη έχουν 5 στους 10 πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ 4 στους  είναι υπέρ-
βαροι και παρουσιάζουν αρτηριακή υπέρταση, δηλαδή κινδυνεύουν να πάθουν αθηροσκλήρωση, 
η οποία μπορεί να προκαλέσει εμφράγματα και στεφανιαία νόσο, αλλά και αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια.

Τα παιδία της σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τις έρευνες, καταναλώνουν κρέας τουλάχιστον 
τρεις φορές την εβδομάδα. Αντίθετα η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μόλις που φτάνει τις 
2 φορές την εβδομάδα. Τα όσπρια καταναλώνονται σπάνια, ή μια φορά την εβδομάδα. Στοιχεία 
ερευνών δείχνουν ότι η διατροφή μας απέχει κατά 50 % από το πρότυπο Μεσογειακής διατροφής, 
ενώ έχει αυξηθεί η κατανάλωση γλυκών, τα συντηρημένα τρόφιμα και η κατανάλωση αναψυκτικών. 
Πάνω από 1 στα 5 παιδιά είναι υπέρβαρο.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που στον κόσμο κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει εξαιτίας 
της ελλιπούς υγιεινής του νερού.

Κι όλα αυτά καθημερινά 2.000.000 τόνοι ανθρώπινων αποβλήτων διατίθενται σε υδατικούς 
φορείς.

Κι όλα αυτά όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος κατανάλωσης νερού ανά άνθρωπο το χρόνο 
είναι 1240 κυβικά μέτρα, ενώ για το μέσο Έλληνα αυτός ανέρχεται στα 2400!
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