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Η μέρα ντροπής κι όχι γιορτής θεωρούν πλέ-
ον οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι την 
5η Ιουνίου, που υποκριτικά αφιερώνεται 
κάθε χρόνο στο περιβάλλον του πλανή-
τη. Παρά τους …εορτασμούς και τις διε-

θνείς διασκέψεις για την προστασία και την τύχη 
του, το περιβάλλον κακοποιείται βάναυσα, μειώνο-
ντας καθημερινά την ποιότητα της ζωής όλων μας. 

Σε αυτό το πνεύμα το ΠΑΚΟΕ και φέτος επι-
χείρησε με εκδηλώσεις ουσίας, που οργάνωσε να 
ευαισθητοποιήσει πολίτες και φορείς στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος, σε ένα διήμερο μαραθώνιο ενημέρω-
σης και πολιτισμού στις 6-7 Ιουνίου.

Στο χώρο λειτούργησαν περίπτερα με ενημερω-
τικό υλικό και εκθέσεις φωτογραφίας, εργαστήρια 
χημικών αναλύσεων για ρύπανση νερού, οικολογικές 
δράσεις, δρώμενα για μαθητές και παιδιά, ομιλίες 
με οικολογικό περιεχόμενο και πληθώρα πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων. Παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της 
Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και φορέ-
ων αλλά κυρίως πλήθος κόσμου που ενημερώθη-
κε για τις δράσεις και τον αγώνα του ΠΑΚΟΕ, που 

φέτος συμπληρώνει 38 χρόνια δυναμικής παρου-
σίας στα δρώμενα του τόπου μας.

Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων στήθηκαν 
στην πλατεία 3 περίπτεραα που φιλοξένησαν: έκθε-
ση φωτογραφίας από την ιστορία του ΠΑΚΟΕ με 
πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του, παρτέρια για 
να φυτεύσουν διάφορα φυτά οι μικροί μας φίλοι 
και δρώμενα για παιδιά, κατασκευές, παιχνίδι και 
προβληματισμούς από την καθημερινότητα καθώς 
και ένα εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια σε 
νερά (θαλάσσιο, πόσιμο κ.λ.π.) ώστε οι μικροί και 
μεγάλοι μας φίλοι να μάθουν την διαδικασία των 
αναλύσεων.

Αναφερόμενο στην Ημέρα του Περιβάλ-
λοντος το ΠΑΚΟΕ διακήρυξε και κατάγγει-
λε τα εξής:

H καταστροφή πολύ μεγάλης θαλάσσιας περιο-
χής εξ` αιτίας της διαρροής πετρελαιοειδών στον 
πλανήτη, έδειξε πόσο είμαστε εξαρτημένοι από τα 
τεράστια οικονομικά τραστ όπως αυτό της ΒΡ, της 
Φουκοσίμα και της Οκλαχόμα.

Όταν μόλις το 0.1% του πληθυσμού της γης 

έχουν στη διάρκεια της ζωής τους ασχοληθεί 
ευκαιριακά με τον εθελοντισμό, όταν ο μισός πλη-
θυσμός της γης είναι στα όρια της φτώχιας και της 
εξαθλίωσης, όταν στην Κεντρική Αφρική θερίζουν 
το έιτζ, η πολιομυελίτιδα, η σύφιλης και βλεννόρ-
ροια, όταν οι ρυθμοί της ερημοποίησης τρέχουν 
με 5 –7% κάθε χρόνο - ιδιαίτερα στη ζώνη Σάχελ, 
όταν η στάθμη των θαλασσινών νερών ανεβαί-
νει επικίνδυνα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγά-
λη πιθανότητα να εξαφανισθούν πόλεις με ιστο-
ρία εκατοντάδων χρόνων, όταν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου ολοένα γίνεται εφιάλτης, όταν μάστι-
γες όπως ο καρκίνος, το έιτζ και οι καρδιοπάθει-
ες διάνυσαν μια χιλιετία και μπήκαν ακάθεκτες 
στην επόμενη, όταν... όταν... όταν τα αισιόδοξα 
μηνύματα από την αποκωδικοποίηση του ανθρώ-
πινου γενετικού κώδικα μάλλον θα χρησιμοποιη-
θούν χωρίς δεοντολογία από elite κοινωνίες για 
εφαρμογές σε βάρος δισεκατομμυρίων ανθρώπων, 
όταν το γάλα και το βούτυρο στον βορρά πετιέται 
και άνθρωποι του νότου πεθαίνουν από ασιτία, ο 
homo sapiens industrialis (βιομηχανικός άνθρω-

ΠΑΚΟΕ: 37 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: 2010: 3,5 εκατομμύρια νεκροί , 2016: 5,8 εκατομμύρια νεκροί στον πλανήτη από ατμοσφαιρική ρύπανση
Ακατάλληλο Νερό: 2010: Νεκροί 6,80 εκατομμύρια  2016: Νεκροί 9,11 εκατομμύρια από ακατάλληλο νερό 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: 
ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ 

Διήμερες εκδηλώσεις... ουσίας του ΠΑΚΟΕ  
στην Πλατεία Κλαυθμώνος
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πος) να μη αυτοαποκαλείται άνθρωπος (άνω θρώ-
σκων), αλλά κάτθρωπος και να ντρέπεται γι’ αυτή 
του την ύπαρξη στον πλανήτη, που δυστυχώς δεν 
έχει συνειδητοποιήσει ότι τον δανείστηκε από τις 
προηγούμενες γενεές και τον υποθηκεύει διαρκώς 
για τις επόμενες.

ΝΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗ

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων, το ΠΑΚΟΕ 
υπενθύμισε στην Ελληνική κοινωνία πως φέτος 
στις 16 Ιουνίου συμπληρώθηκαν τριάντα οκτώ 
(38) χρόνια λειτουργίας του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ».

Το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε το 1979 με τα ερευνητικά 
του προγράμματα δίνοντας μέσα από τον Τύπο συνε-
χώς στο λαό αποτελέσματα ερευνών, γιατί πίστευε 
και πιστεύει ότι έρευνες που δεν δίνονται στο λαό 
για την ενημέρωσή του δεν βοηθούν την κοινωνι-
κή πρόοδο, αλλά δημιουργούν τέλμα στην ποιότη-
τα ζωής και μακροπρόθεσμα αποτελούν τροχοπέ-
δη για την ευημερία του λαού.

∆υστυχώς το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώτος φορέας 
που, δημόσια και με δικά του στοιχεία, μίλησε για 
το φωτοχημικό νέφος της Αθήνας (1979) που το 
αγνοούσαν τελείως.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα, το ΠΑΚΟΕ 
έχει οργανώσει και παρευρεθεί σε δεκάδες δημό-
σιες εκδηλώσεις, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπο-
γραφές διαμαρτυρίας για το φωτοχημικό μανιτάρι 
και συγχρόνως, έδωσε πολλές δικαστικές μάχες για 
την υπεράσπιση του δικαιώματος της προφύλαξης 
της υγείας των πολιτών των μεγάλων μας πόλεων. 

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

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

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Στις περιοχές: Πειραιά, ∆ραπετσώνα, Νίκαια, 

Μαρκόπουλο Αττικής, Άγιοι Ανάργυροι, Ρέντης, 
Νέα Ιωνία, Χαλάνδρι, Βόλος, Καβάλα, Θεσσαλονί-
κη, Εύοσμος, Κέρκυρα, Κερατσίνι, Μοσχάτο, Ταύ-
ρος, Χολαργός, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη, Κρυονέ-
ρι, Άμφισσα, Μήλος, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, ενώ 
καθημερινά σε σημεία της Αθήνας και του Πειραιά 
κάνει μετρήσεις για τη συχνότητα εμφάνισης του 
φωτοχημικού και όχι μόνο νέφους και και το ύψος 
συγκέντρωσης των βασικών ρυπαντών.

2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
Για τριάντα οκτώ (38) συνεχή καλοκαίρια, 

μετρήσεις σε ολόκληρο το Σαρωνικό, Κορινθιακό 
και Ευβοϊκό.

• Σε όλες τις πόλεις της Κρήτης.
• Στη Μυτιλήνη στον κόλπο της Γέρας.
• Στον Πατραϊκό, Παγασητικό και Μαλιακό κόλπο.
• Στον κόλπο Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, 

Αστακού, Νάξου, Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, Μήλου, 
Ζακύνθου κ.λπ.

3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
• Πειραιάς (για την επίδραση της ρύπανσης 

στη θνησιμότητα των κατοίκων).

• Νίκαια και Κερατσίνι (σε 200 παιδιά για 
συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα και ηπατίτιδα).

• Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας ( σε 75 παιδιά, 
γενικές αιματολογικές εξετάσεις, ηπατικές δοκιμα-
σίες και συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα).

• Ταύρος (σε 50 παιδιά, γενικές αιματολογικές 
εξετάσεις για μόλυβδο).
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
• Μύτικας, χοιροστάσιο Βέρρη.
• Κύμη, χοιροστάσιο «Πλατάνας» Ευβοίας.
• Μαραθώνας, χοιροστάσιο « Μαραθώνα».
• Μυτιλήνη, βυρσοδεψείο Σουρλάγκα.
• Άγιοι Θεόδωροι, ∆ιυλιστήρια Βαρδινογιάννη.
• Ελευσίνα, ΕΣΧΑ, ∆ιυλιστήρια ΠΕΤΡΟΛΑ.
• Αθήνα, βιομηχανία SOFTEX, ΕΛΣΑ.
• Μήλος, ∆ΕΗ.
• Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, βιομηχανία Χρυσού.
• Ρεβυθούσα Μέγαρα, υγροποιημένο φυσικό αέριο.
• Μαρκόπουλο Αττικής (Λατομείο)
• ΑΓΕΤ Βόλος- Μηλάκι Εύβοιας
• Βιομηχανική ρύπανση Εύβοιας
• Ιχθυοτροφεία Πόρου και Σκορπονέρια
• Μύκονος
• ΕΛΠΕ (μερτρήσεις Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης)

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Φιλοθέη, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Μύτικας, Βάρη, 

Κρήτη, Μενίδι, Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα, Χαλκι-
δική, Οινόφυτα Ωρωπός, Αργολίδα, Κορινθία, Αν. 
Αττική

6. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
 Έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες μετρήσεις 

στάθμης θορύβου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Επειδή πιστεύουμε ότι το οικολογικό πρόβλημα 

παγκόσμια αλλά και τοπικά στον Ελλαδικό χώρο, 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ και όχι εξυπηρετώντας στενά και βραχυπρό-
θεσμα την κομματική πολιτική κάθε κυβέρνησης 
που έρχεται στην εξουσία, διακηρύσσουμε ότι:

Καθήκον κάθε Έλληνα και ειδικότερα φορέων που 
ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό, είναι ο καθο-
ρισμός μιας αδέσμευτης και αυτόνομης οικολογι-
κής πολιτικής, που θα στοχεύει στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των Ελλήνων, μακριά από οποια-
δήποτε κομματική εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Προστασίας του Περιβάλλοντος Καλούμε κάθε 
Έλληνα πολίτη να συμβάλει στη διαμόρφωση και 
αποτελεσματικότητα αυτής της αδέσμευτης οικο-
λογικής πολιτικής. Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή 
στις ομάδες εργασίας του ΠΑΚΟΕ.

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  
ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΕΡΑΣ
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση από την αρχή 

της λειτουργίας του Κέντρου μας είναι: οι βασικές 
πηγές ρύπανσης είναι δύο (βιομηχανία, αυτοκί-
νητα). Το ποσοστό συμμετοχής των πηγών αυτών 
στη ρύπανση διαφέρει από περιοχή, αλλά και 
χρονικά από ώρα σε ώρα. ∆ηλαδή σε μια καθαρά 
αστική περιοχή (Παγκράτι) η ρύπανση τις πρωι-
νές ώρες (7 –11) προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
την αυτοκίνηση.
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Αντίθετα στις περιοχές Ρέντη, 
Ελευσίνας, Ασπρόπυργου, Μάνδρας 
η ρύπανση τις ίδιες ώρες προέρχεται 
από τη βιομηχανία.

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

ΝΕΡΑ

Όσον αφορά το πρόβλημα της 
ρύπανσης στα νερά (πόσιμα, αποχε-
τευμένα, θαλασσινά), όπως και παλαι-
ότερα στο Σαρωνικό, Ευβοϊκό και 
Κορινθιακό, προβλήματα ρύπανσης 
– μόλυνσης γενικά και τοπικά υπήρ-
ξαν και υπάρχουν έντονα.

Για το πρόβλημα των μολυσμέ-
νων νερών παλαιότερα διατυπώθη-
κε από κυβερνητική πηγή η θέση ότι: 
σε άλλες χώρες κολυμπούν με χιλιά-
δες κολοβακτηρίδια και αναφέρθη-
καν αριθμοί αρκετά υψηλοί για όρια 
κολύμβησης σε θαλασσινά νερά και 
ότι τα δικά μας θαλασσινά νερά του 
Σαρωνικού είναι πολύ καθαρά.

Η δική μας θέση από τα αποτε-
λέσματα των αναλύσεων που έγιναν 
σε πλαζ του Σαρωνικού, Ευβοϊκού και 
Κορινθιακού κόλπου δείχνουν ότι τα 
θαλασσινά νερά έχουν ρυπανθεί και 
μολυνθεί και αρκετές πλαζ είναι επι-
κίνδυνες για τη δημόσια υγεία, βάσει 
της ελληνικής νομοθεσίας – που ισχύει 
ακόμα – (ΕΙΒ/ 221/ 22 – 1 – 65 υγει-

ονομική διάταξη αλλά και της οδηγί-
ας 2006/7 ΕΚ Της Ε.Ε.).

Ακόμα κι αν έπειτα από τις τόσες 
πολλές πιέσεις, όλα αυτά τα χρόνια, 
προς τις

κυβερνήσεις, άρχισε να λειτουργεί 
η Ψυτάλλεια για τον καθαρισμό των 
λυμάτων που ρίχνονταν στο Σαρωνικό, 
δυστυχώς αυτή η θεραπεία δεν έχει 
κανένα σοβαρό αποτέλεσμα αφού η 
βλάβη αφέθηκε να γίνει μη αναστρέ-
ψιμη από την αδιαφορία των κρατού-
ντων τριάντα ολόκληρα χρόνια.

Οι γαλάζιες σημαίες μπορεί να 
δίνονται αυθαίρετα για λόγους «δήθεν» 
τουριστικής ανάπτυξης σε παραλίες 
που « οι ιδιοκτήτες τους » πληρώνουν 
τον φορέα που τις χορηγεί δηλαδή( 
Γιάννης πίνει – Γιάννης κερνάει). 

Με αποτελέσματα του κρατικού 
μηχανισμού της περασμένης χρονιάς, 
γενικά οι ακτές είναι απροστάτευτες 
και που όποιος θέλει αφήνει μολυσμέ-
να λύματα, σκουπίδια και μπάζα. 

Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το 
πρόβλημα; Ποια είναι η πολιτική της 
κυβέρνησης και γιατί δεν δίνονται 
περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και «ανεξάρτητους» 
φορείς για να μπορέσουν να προλά-
βουν την ανεξέλεγκτη καταστροφή;

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ

Την προχειρότητα των μέτρων – 
πειραμάτων με τα οποία αντιμετωπί-
ζεται το χρόνια οξυμένο πρόβλημα της 

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

 Την μη αντικειμενική ενημέρω-
ση για τα προβλήματα αυτά απ’ όλους 
τους φορείς που ασχολούνται. Σημει-
ώνουμε ότι επανειλημμένα έχουν 
σταλεί δελτία τύπου του ΠΑΚΟΕ για 
διάφορα προβλήματα ρύπανσης και 
δεν ανακοινώνονται καθόλου, εξαιτί-
ας των διαπλεκομένων εκδότες – δια-
φημιστές διάφοροι αλλά και εταιρεί-
ες (ΕΛΠΕ και άλλες).

Τη λαθεμένη πολιτική στο καυτό 
πρόβλημα των μολυσμένων ακτών. 
Σημειώνουμε εδώ ότι καταγγελίες 
που έχουν γίνει στο ΠΑΚΟΕ για διά-
φορες παθήσεις, αναφέρονται στα 
μολυσμένα νερά του Σαρωνικού και 
του Ευβοϊκού. Αλλά για το ίδιο θέμα 
αναφερόμαστε και στις εκθέσεις του 
ΠΕΡΠΑ που αναφέρουν ότι ο Σαρωνι-
κός τη θερινή περίοδο δεν έχει καθό-
λου διαλυμένο οξυγόνο και θεωρεί-
ται νεκρός.

Την πλήρη αδιαφορία για το θέμα 
της ηχορύπανσης (θορύβου) και της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για 
το οποίο θα κηρύξουμε σταυροφορία.

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

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ

Τη δημιουργία ερευνητικών προ-
γραμμάτων στους τομείς ΑΕΡΑΣ – 
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΕΡΑ και εθελοντικών 
ομάδων εργασίας για την υλοποίηση 
αυτών των προγραμμάτων.

Τέλος πιστεύουμε ότι στην Ελλά-
δα το πρόβλημα της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, είναι Εθνική υπόθεση 
και ενδιαφέρει κάθε Έλληνα πολίτη

Στο σημείο αυτό διατυπώνουμε 
την εξής θέση: 

Η συνειδητοποίηση του προβλήμα-
τος είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
ευθύνης των πολιτών. ∆ηλαδή όσο 
μεγαλύτερη ευθύνη έχει για το πρό-
βλημα ο πολίτης τόσο λιγότερο συνει-
δητοποιείται και οργανώνεται για τη 
λύση του.

Γι’ αυτό καλούμε κάθε Έλληνα πολί-
τη να βοηθήσει ενεργά στις προσπά-
θειες που γίνονται για τη λύση των 
προβλημάτων εντασσόμενος στις ομά-
δες εργασίας του ΠΑΚΟΕ

Στην μακρόχρονη πορεία του το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις 
με ινστιτούτα και οργανισμούς όπως 
οι EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επί-
σης είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, 
IUCN και IFOAM για την καλύτερη 
διαχείριση και προστασία του περι-
βάλλοντος και διαθέτει ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά – μικροβιο-
λογικά εργαστήρια.

Η επίμονη και ουσιαστική παρου-
σία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περι-
βαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς 
έδαφος σε Εθνικό επίπεδο και έχει 
σαν συνέπεια να θεωρείται ένας από 
τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους 
φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την επι-
σκεψιμότητα της ιστοσελίδας του 
ΠΑΚΟΕ (εβδομαδιαίος αριθμός επι-
σκεπτών 97.227 άτομα) τον Μάρτιο 
του 2016.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος:  

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, 
Πανεπιστημιακός 
Ο Αντιπρόεδρος:  

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης, 
∆ημοσιογράφος 

Ο Γεν. Γραμματέας:  
Κων/νος Σολδάτος, Ιατρός
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Υ πό το πρίσμα ότι το περι-
βάλλον είναι υπόθεση όλων 
μαςς το ΠΑΚΟΕ φέτος εστί-
ασε τις εκδηλώσειςς του 
στην ουσία των θεμάτων, 

που είτε απειλούν την υγεία όλων 
μας, είτεε υποβααθμίζουν την ποι-
ότητα της ζωής μας, είτε καταστρέ-
φουνη το κλίμα στον πλανήτη, αυξά-
νοντας τα επίπεδα ρύπανσης. 

Στην χαιρετιστήρια ομιλία του ο 
πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στην 
κακοποίηση που υφίσταται το περι-
βάλλον διεθνώς και στο γεγονός ότι 
η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
ακολουθήθηκε φέτος από την ιστορι-
κά καταδικαστέα απόφαση του Ντό-
ναλντ Τραμπ να απορρίψει το πρωτό-
κολλο για την κλιματική αλλαγή, που 
έχουν προσυπογράψει από πέρυσι 
187 χώρες του πλανήτη. 

« ∆ύο τραγικά γεγονότα, είπε χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, 
σκίασαν μαζί με πολλές άλλες μικρές 
και μεγάλες καταστάσεις -πλημμύρες, 
τρομοκρατικές ενέργειες, Μπαγκλα-
ντές, Κίνα- τη Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος κι ανέφερε ως δεύτερο την 
ανακοίνωση των συνδικαλιστών της 
ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ για τη διατήρηση της 
χρήση; της γκρίζας ενέργειας (λιγνίτη) 
κι όχι άλλων μορφών που θα μπορού-
σαν να μειώσουν τη ρύπανση και να 
αξιοποιήσουν φυσικούς πόρους (γεω-

θερμία, ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, βιομάζα κ.λ.π.)». 

Το ΠΑΚΟΕ αυτό τον χρόνο με τις 
δράσεις του, όπως κάθε χρόνο εδώ 
και 37 έτη, υπενθύμισε και προβλη-
μάτισε τους 15.000-20.000 επισκέ-
πτες που πέρασαν από την πλ. Κλαυθ-
μώνος στις 6 και 7 Ιουνίου από τις 
10.00 το πρωί ως τις 12.00 το βρά-
δυ. Το πρόγραμμα των δράσεων και 
των εκδηλώσεων όπως παρουσιάστη-
κε δέχτηκε στα περίπτερα ενημέρω-
σηςς που λειτούργησαν, σχολεία και 
πολίτες καθώς και στα απογευματι-
νά προγράμματα των ομιλιών και των 
μουσικοχορευτικών συγκρροτημάτων 

πλήθος κόσμου. 
Στην έναρξη των εκδηλώσεων 

το απόγευμα της 6ης Ιουνίου παρέ-
στησαν ο αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελ-
λος, η πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής Κατε-
ρίνα Ιγγλέσση, ο βουλευτής των 
Οικολόγων Πρασίνων Γιώργος 
Δημαράς, ο εκπρόσωπος των Οικο-
λόγων Πρασίνων Γρηγόρης Μαλ-
τέζος o πρώην Υπουργός Φώτης 
Κουβέλης και άλλοι εκπρόσσωποι 
φορέων που ενδιαφέρθηκαν για 
τις δράσεις του ΠΑΚΟΕ..

Στο σκέλος των ομιλιών που έγι-

ναν τον γενικό συντονισμό είχε ο 
αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Μανώ-
λης Μπαχλιτζανάκης. Μεταξύ των 
ομιλιών που αναπτύχθηκαν, ιδιαί-
τερη αίσθηση προκάλεσε εκείνη του 
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Ιάκωβου 
Γκανούλη, που αναφέρθηκε στο νερό 
και την σπουδαιότητά του για τη ζωή 
όλων μας, ως κινητήριο δύναμη ολό-
κληρου του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Ο ομιλητής εστίασε στο λεγόμενο 
πλέγμα «νερού, ενέργειας και τροφής» 
που αποτελεί πλέον άξονα ανάπτυ-
ξης διεθνώς. Ο ειδικός γραμματέας, 
αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα δια-
θέτει υδάτινους πόρους χωρίς όμως 
να τους έχει ορθολογικά κατανείμει 
(άνυδρα νησιά) επέμεινε στο γεγονός 
της σωστής διαχείρισης των υδάτων 
μας, λέγοντας ότι χρειάζεται βιώσιμη 
στρατηγική, καθαρές θάλασσες και 
σεβασμός στο νερό. Εξήρε μάλιστα 
το ρόλο του ΠΑΚΟΕ, λέγοντας πως 
είναι ευαισθητοποιημένο και δρα-
στήριο στον έλεγχο των κρατούντων 
και ζήτησε τη συνεργασία του με την 
Γραμματεία Υδάτων στα θέματα των 
γεωτρήσεων. 

Ενδιαφέρον εξαιρετικό είχε και η 
ομιλία του Αντιδημάρχου Αθηναίων 
Γιώργου Αποστολόπουλου που ανα-
φέρθηκε στους πνεύμονες πρασίνου 
στην Αθήνα, λέγοντας ότι ντρέπεται 
για την αναισθησία που μας διέπει 
σε θέματα περιβάλλοντος. Μιλώντας 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
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για τις στρατηγικές του πρασίνου ανα-
φέρθηκε στις νησίδες που δεντροφυ-
τεύονται, στο πρασίνισμα των σχολι-
κών αυλών και στην ευαισθησσία των 
εθελοντών που βοηθούν τις αναπλά-
σεις και τις φυτεύσεις. Ο Αντιδήμαρ-
χος είπε πως η ενίσχυση του πρασί-
νου προσκρούει συχνά στην κακώς 
εννοούμενη πρακτική ορισμένων 
να καταστρέφουν ή και να κλέβουν 
τα φυτά, στην ανάγκη των μετανα-
στών να μείνουν στα πάρκα, χαλό-
ντας τις δεντροφυτεύσεις και στην 
παρουσία εμπόρων ναρκωτικών σε 
αλσύλια ή ταραχοποιών στοιχείων 
που δεν διστάζουν ναα ξεσπάσουν 
τη μανία τους στα έργα αναπλάσε-
ων. Το μήνυμά του όμως ήταν πως 
τίποτα από αυτά δεν θα σταματήσει 
την προσπάθεια που γίνεται και ευτυ-
χώς η πλειοψηφία των δημοτών την 
αγκαλιάζει και επιχαίρει με τα απο-
τελέσματα. 

Στην δική του ομιλία με θέμα τον 
Αμίαντο και τις επιπτώσεις του στην 
ανθρώπινη υγεία ο νομικός σύμβουλος 
του ΠΑΚΟΕ Ηλίας Αλεξάνδρου ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι στην Αττική 
προ δεκαετίας λειτουργούσαν 1800 
σχολεία με επένδυση αμιάντου και 
σήμερα περιορίσστηκαν μόλις σε 600, 
που δυστυχώςς ακόμη έχουν αμίαντο. 
Τεκμηριώνοντας το πόσο σπουδαία 
απειλή για την υγεία μας συνιστά ο 
αμίαντος, ο κ. Αλεξάνδρου εξήγησε 
ότι η δράση του λειτουργεί σωρευ-
τικά με το να εισπνέει κάποιος υψη-
λές συγκεντρώσεις ινών για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. «Ο αμίαντος -είπε 
χαρακτηριστικά- είναι ένας ισχυρός 
καρκινογόνος παράγοντας που είτε 
εισπνευσθεί είτε καταποθεί παραμέ-
νει μέσα στο σώμα και δεν μπορεί να 
ααπομακρυνθεί από αυτό αλλά ούτε 
και να αναστραφεί η καρκινική διερ-
γασία που προκαλεί». 

Η έρευνα των επιδημιολογικών 
εργαστηρίων είναι σπουδαίο ότι έδει-
ξε πως δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο 
έκθεσης των ανθρώπων στον αμίαντο, 

πράαγμα που δείχνει πόσο θανατη-
φόρος μπορεί να αποδειχθεί σε κάθε 
περίπτωση. Χαρακτηριστικά τονίσθηκε 
πως υπάρχει πρόβλεψη για 500.000 
θανάτους από αμίαντο στην Ευρώπη 
ως το 2030. Ο ομιλιτής τόνισε ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να απομακρυνθεί 
άμεσα ο αμίαντος από όλα τα κτήρια 
που έχουν επιστρώσεις του και ιδί-
ως από τα σχολεία, καθώς εκεί απει-
λεί άμεσα το πιο ευαίσθητο κομμάτι 
της κοινωνίας μας: τα παιδιά. 

Eπίσης σπουδαία ήταν όσα ειπώ-
θηκαν από τον γνωστό καρδιοχειρουρ-
γό Μύρωνα Φασουλάκη (διευθυντής 
στο νοσοκομείο Ελπίς) για τη συνάρ-
τηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρθηκε πως η Αμε-
ρικανική Καρδιολογική Εταιρία από 
το 2004 επισήμανε πως τα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα και η θνησιμότητα 
εξ αιτίας τους, το δίχως άλλο σχετί-
ζεται με την έκθεση σε ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση. Αναφερόμενους στους 
αέριους ρύπους και τα μικροσσωμα-
τίδια ρύπανσης ο γιατρός είπε ότι 

ήδη οι περισσότερες επιστημονικές 
μελέτες πιστοποιούν ότι η μακρο-
πρόθεσμη έκθεση του ανθρώπου σε 
ρύπους αυξάνει την καρδιαγγειακή 
θνησιμότητα και μειώνει το προσ-
δόκιμο επιβίωσης. 

Ο κ. Φασουλάκης τόνισε ότι οι 
μηχανισμοί δράσηςς των ρύπων στο 
καρδιαγγειακό σύστημα εισέρχονται 
στο αίμα και προκαλούν βλάβες που 
αυξάνουν τον κίνδυνο για οξύ έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου, αγγειακά εγκε-
φαλικά επεισόδια, αρρυθμίες και επι-
δείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, 
οξειδωτικό σστρες του οργανισμού και 
επιδείνωση της ααρτηριακής πίεσης. 
Καταλήγοντας ο γιατρός τόνισε την 
σπουδαιότητα της ενημέρωσης κι 
ευαισθητοποίησης των πολιτών και 
της πρόληψης των ασθενειών μέσα 
από την συλλογική απαίτηση για μεί-
ωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία περιείχε 
και η ομιλία της κ. Φλωρίτας Γερασι-
μίδου, εκπροσώπου της οργάνωσης 
«για ένα κόσμο χωρίς ναρκωτικά» που 
αναφέρθηκε στη μάστιγγα του λευκού 

θανάτου και στο πόσο έχει ενταθεί το 
διάστημα τηυς κρίσης στη χώρα μας, 
ιδίως στις τρυφερές ηλικίες των νέων, 
που πιέζονται και αναζητούν διεξό-
δους από τη μουντή καθημερινότητα 
σε λάθος ενίοτε επιλογές όπως είναι 
τα ναρκωτικά. 

Ομιλίες και ζητήματα που αναλύ-
θηκαν γενικότερα ήταν τα εξής:
  ΠΡΑΣΙΝΟ  ή ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ;ΔΙΑΛΕΞΤΕ! 
Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρώην
Αντιδήμαρχος Αθηναίων
  Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩ-

ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
 Ηλίας Αλεξάνδρου, Νομικός Σύμβου-
λος του  ΠΑΚΟΕ
  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡ-

ΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Φλωρίτα Γερασιμίδου, εκπρόσωπος 
της  οργάνωσης «Για ένα κόσμο χωρίς
 ναρκωτικά στην Ελλάδα»
Στον κύκλο των ομιλιών με θέμα 
την Ενέργεια και το Περιβάλλον 
συντονιστής ήταν ο καρδιοχει-
ρουργός Μύρωνας Φασουλάκης 
και τα θέματα είχαν ως εξής: 
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμ-
ματέας Υδάτων
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
 Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, Ιατρός
  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΑ

 Μύρων Φασουλάκης, Καρδιοχειρουργός
  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝ
 Στέλιος Λογοθέτης, Χημικός Μηχανικός
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πρόε-
δρος του ΠΑΚΟΕ
Σημείωση: Σε όλη τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων υπήρχε στο χώρο υβριδι-
κό αυτοκίνητο με καύσιμο το φυσικό 
αέριο, το οποίο σύντομα θα κληρω-
θεί σε συνάρτηση με τον λαχνό του 
λαϊκού λαχείου. 
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Κερδίστε ένα καινούριο ΙΧ που κινείται με φυσικό 
αέριο στην κλήρωση του ΠΑΚΟΕ 

Το ΠΑΚΟΕ, πιστό στις αρχές της οικολογίας και της 
περιβαλλοντικής συνείδησης, ευαισθητοποιεί στην πράξη 

τους πολίτες για τις νέες δυνατότητες της αυτοκίνησης 
με φυσικό αέριο και κληρώνει σε λαχειοφόρο αγορά ένα 

καινούριο VW UP αξίας €13.500.
Και επειδή υπάρχουν τρόποι να γίνουν πραγματικά 

αδιάβλητες κληρώσεις αν υπάρχει η βούληση, το ΠΑΚΟΕ 
ανακοινώνει από τώρα πώς θα αναδειχθεί ο νικητής σε 

συνάρτηση με την κλήρωση του λαϊκού λαχείου
Oι 300 λαχνοί της κλήρωσης τιμώνται  

έναντι €50 έκαστος.

ΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  
ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η ∆ιάθεση τον λαχνών θα γίνεται 
καθημερινά στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ 
(Νικολάου Φλώρου 8) από τις 08:00 
έως τις 17:00 όπως και στο χώρο των 
εκδηλώσεων στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος στις 6-7/6/2017 από τις 10 το 
πρωί έως τις 10 το βράδυ, με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος.

To ΠΑΚΟΕ στην προσπάθεια του 
να συμβάλει στην βελτίωση των περι-
βαλλοντολογικών συνθηκών και προ-
κειμένου να γνωστοποιήσει στους 
πολίτες την δυνατότητα χρήσης ΙΧ 
οχημάτων φυσικού αερίου τα οποία 
επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον 
ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα οικο-
νομικά και συμβάλλουν στην βελτίω-
ση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
και ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποι-
ότητας του αέρα στις μεγάλες πόλεις, 
κληρώνει ένα καινούργιο αυτοκίνη-
το φυσικού αερίου, VW –UP , αξίας 
δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων 
(13.500) ευρώ. Οι όροι της κλήρω-
σης έχουν ως εξής: Θα διατεθούν 
συνολικά 300 αριθμημένα κουπόνια, 
από το 1 έως και το 300, αξίας έκα-
στο 50 ευρώ. 

Τα κουπόνια θα είναι σε ένα ενιαίο 
πακέτο, θα είναι διπλότυπα, όπου ο 
αγοραστής θα καταγράφει τα στοιχεία 
του (ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου 
ταυτότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας) 
και θα υπογράφει τόσο στο στέλεχος 
του πακέτου, όσο και στο απόκομμα 
που θα κρατήσει ο ίδιος. 

Το αυτοκίνητο θα κληρωθεί με 

βάση τα αποτελέσματα του Λαϊκού 
Λαχείου της κλήρωσης νούμερο 28, 
της 11ης Ιουλίου 2017. 

Το αυτοκίνητο θα κερδίσει ο λαχνός, 
που θα έχει τα τρία τελευταία ψηφία 
του πρώτου λαχνού της ανωτέρω 
κληρώσεως. 

Σε περίπτωση που τα τρία τελευ-
ταία ψηφία του πρώτου λαχνού, είναι 
αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού 300, 
το αυτοκίνητο θα κερδίσει ο λαχνός, 
που θα έχει τα τρία τελευταία ψηφία 
του δεύτερου αριθμού του λαχείου 
της ανωτέρω κληρώσεως. 

Σε περίπτωση που και πάλι τα τρία 
τελευταία ψηφία του δεύτερου αριθ-
μού είναι αριθμός μεγαλύτερος του 
αριθμού 300, συνεχίζουμε με τον τρί-
το αριθμό της ανωτέρω κληρώσεως. 

Σε περίπτωση που και πάλι τα τρία 
τελευταία ψηφία του τρίτου αριθμού 
είναι αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού 
300,πηγαίνουμε στον επόμενο αριθ-
μό μέχρι να βρεθεί αριθμός του οποί-
ου τα τρία τελευταία ψηφία θα είναι 
αριθμός, ίσος ή μικρότερος του 300.

Για την πληρέστερη κατανόηση, 
για το ποιος θεωρείται 1ος, 2ος,3ος 
κτλ λαχνός του Λαϊκού Λαχείου, επι-
συνάπτεται η τελευταία κλήρωση του 
Λαϊκού Λαχείου, νούμερο 21, της 
23ης Μαΐου 2017, όπως αυτή ανα-
κοινώνεται από τα Ελληνικά Λαχεία 
ΑΕ, όπου στο αριστερό περιθώριο 
καταγράφεται χειρόγραφα με στυλό, 
ποιος θεωρείται 1ος, 2ος, 3ος,…..29ος. 
Το αυτοκίνητο θα διατεθεί απευθείας 
από την VW στον νικητή.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VW-UP ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)



ΠΑΚΟΕ 38 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505-Fax 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
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