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Σελ. 15

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ... ΣΚΟΤΩΝΕΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ  
ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ

Το ΠΑΚΟΕ από το 1979, 36 ολόκληρα 
χρόνια φωνάζει και διαμαρτύρεται για 
τα προβλήματα και τις επιπτώσεις την 
δημόσια υγεία από το φονικό νέφος. 
Το «αυτί» όμως κανενός δεν υδρώνει

Το «μέλλον της Ελλάδας»  
όπως αποκαλούν τα παιδιά μας  
οι πολιτικάντιδες, παίζουν ανέμελα  
με τα παλιοσίδερα και τον κίνδυνο.  
Οι «υπεύθυνοι» τι κάνουν;  Σελ. 8-10
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Μια μέρα έφτανε για να πλημυρίσουν τα 
αυθαίρετα χτισμένα ρέματα της Αττικής. Και 
δεν έφταναν οι πλημύρες με τα λασπόνερα, 
θρηνήσαμε και θύματα.
Έτσι, την επομένη της καταστροφής, σαν 
πυροσβέστες, η Περιφέρεια και το Υπουργείο 
Μεταφορών βάλλουν ο ένας εναντίον του άλλου 
μεταθέτοντας τις ευθύνες.
Για την «εσχατιά» το ΠΑΚΟΕ έχει απασχοληθεί 
από το 1979 – τότε που ιδρύθηκε – και δυστυχώς 
μετά από 35 χρόνια σχεδόν βλέπουμε το ίδιο 

αποτέλεσμα.
Το θέμα είναι ότι πολλά χρήματα από την Ε.Ε. 
έχουν διατεθεί για την αποκατάσταση των κατά 
καιρούς πλημυρών στα ρέματα, ιδιαίτερα της 
Αττικής. Τι έγιναν αυτά; Ποια αποκατάσταση 
πρανών και ρεμάτων έγινε; Στους συγγενείς 
των θυμάτων αλλά και σε όλους εμάς που 
συγκαταλεγόμαστε στα υποψήφια θύματα,  
τι έχουν να πουν οι «εξουσιαστές» μας;
Έχουμε θρηνήσει μέχρι σήμερα από το 1980  
25 νεκρούς. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!!
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36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 52.014 επισκέψεις τον Οκτώβριο

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.
 

36 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 0805,
210 810 1609
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Αθήνα, 01/10/2015
Αρ. Πρωτ/λου: 7950
Προς: κ. Αλέξη Τσίπρα 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
Και τους Υπουργούς, Υφυπουργούς,
Γενικούς Γραμματείς της Κυβέρνηση
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι-ες Υπουργοί,
Κύριοι –ες Αναπληρωτές Υπουργοί,
Κύριοι –ες Υφυπουργοί,
Κύριοι-ες Γ. Γραμματείς,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων 
σας στη νέα Κυβέρνηση, δεχθείτε τα πλέον θερμά μας 
συγχαρητήρια κι επειδή όπως αναφέρουμε και στην 
εφημερίδα που εκδίδει το ΠΑΚΟΕ, την «ΟΙΚΟνομία» 
(συνημμένη), ο χρόνος ανοχής στο έργο που θα επι-
τελέσετε είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ, σας ζητάμε να πράξετε 
άμεσα όσα επικαλεστήκατε προεκλογικά.

Κι αυτά είναι: 
1. Με ποιους μηχανισμούς θα αλλάξετε την πάγια 

θέση του «κράτους» με την οποία ταυτίζεται ο κομμα-
τισμός στην λειτουργία του;

2. Πώς θα μπορέσετε να αναπτύξετε μηχανισμούς 
ελέγχου για τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση του 
Δημόσιου και Ευρωπαϊκού χρήματος;

3. Πώς θα αναπτύξετε μια αγροτική πολιτική που 
θα εξυγιάνει τον αγροτικό κόσμο και θα δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες σε άνεργους πολίτες με το δεδομένο 

ότι υπάρχουν εκατομμύρια στρέμματα ακαλλιέργητων 
εκτάσεων;

4. Πώς θα καλύψετε τις λοβιτούρες και τα λόμπι 
στην υγεία;

5. Πώς θα μπορέσετε  να δημιουργήσετε τις κατάλ-
ληλες συνθήκες, ώστε τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
(ΕΣΠΑ. Life και άλλα) να χρηματοδοτούν σημαντικές 
ανάγκες και όχι να εξυπηρετούν τα οικονομικά “λόμπι” 
και συμφέροντα μερικών ατόμων που χρόνια τώρα 
λεηλατούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που στοχεύουν 
την κοινωνική οικονομία;    

6. Πώς θα εξασφαλίσετε το ενεργειακό ισοζύγιο 
στην χώρα μας με στοχεύσεις στην ισότιμη και δίκαιη 
κατανομή του ενεργειακού αποτυπώματος;

7. Πώς θα εξασφαλίσετε την αξιοκρατική λειτουργία 
του Δημοσίου και των φορέων του;

8. Πως θα αποτρέψετε την συνεχιζόμενη ανεργία, 
τις αυτοκτονίες και τα λουκέτα στα καταστήματα, ώστε 
να σταματήσουν οι “θρασύτατοι” υπέρμαχοι του ΝΑΙ 
να ξεχνούν έντεχνα τις τεράστιες ευθύνες τους;

9. Πώς θα δώσετε την δυνατότητα στους νέους 
να έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης;

10. Τέλος πώς θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τον 
εφιάλτη της έντεχνης χρεωκοπίας στην χώρα και να 
δώσετε το  χαμόγελο στους επί δεκαετίες ταλαιπω-
ρημένους Έλληνες;

Εμείς πιστεύουμε σε όλα αυτά κύριοι της Κυβέρνησης 
και της αντιπολίτευσης πρέπει να πάρετε θέση και να 

μην αφίεστε στα πρόχειρα λόγια στα “παράθυρα” και 
στα υπόλοιπα media.

Για όλα τα παραπάνω με όλες μας τις δυνάμεις:
1. Θα βοηθήσουμε την Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα 

στα προαναφερόμενα ερωτήματα με στόχο να βοηθάμε 
όλους όσους πραγματικά έχουν ταλαιπωρηθεί από την 
λαίλαπα της διαπλοκής και της αναξιοκρατίας.

2. Θα καταγγείλουμε θετικά ή αρνητικά κάθε 
διαπλοκή που θα ανακαλύπτουμε προς το αρμόδιο 
υπουργείο και θα αναμένουμε να αναλάβει δράση για 
την κάθαρση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν 
δεν το πράξει τότε θα καταγγείλουμε το Υπουργείο. 

Επειδή πιστεύουμε στις βασικές αρχές της Δημο-
κρατίας, θέλουμε να φανείτε αντάξιοι της εμπιστοσύνης 
του ελληνικού λαού «για μια δεύτερη ευκαιρία».

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στη βοήθειά μας στο 
δύσκολο έργο σας!

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Πετρογιάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας,
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΛΛΑΔΑ
Σου μιλάω ψιθυριστά να μη μας ακού-

σουν. Θα σου πω κι εγώ την ιστορία 
της καταστροφής μου. Με λίγα λόγια.

Κάποτε είχα μια συναίσθηση της 
ιστορικής αξίας μου, ήμουν πτωχή πλην 
τίμια. Πολέμησα για να μεγαλώσω. Πολέ-
μησα στους Βαλκανικούς. Πολέμησα για 
τη μεγάλη ιδέα στη Μικρά Ασία. Έστω 
και αν έσπασα τα μούτρα μου δεν το 
έβαλα κάτω. Πολέμησα στο Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και αντιστάθηκα. 
Ξυπνούσαν μνήμες που με συνέδεαν 
με το παρελθόν.

Μετά άρχισε ο ξεπεσμός μου. Ο 
γελοίος εμφύλιος των αριστερών με 
τους δεξιούς που σφάζονταν με τα κον-
σερβοκούτια. Η ανοικοδόμηση με τις 
γελοίες πολυκατοικίες, η πιο άσχημη 
πρωτεύουσα σε όλη την Ευρώπη. Η 
Χούντα. Το ΠΑΣΟΚ. Τα λαμόγια στην 
εξουσία. Το «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα». Ο 
Κοσκωτάς. Ο Μητσοτάκης. Οι κοριοί. 
Το χρηματιστήριο του ’99. Όλοι αυτοί 
που δεν μπήκαν φυλακή. Μαζί και οι 
παπαγάλοι. Ο Σημίτης με τον Κόκκαλη 
και τον Μπόμπολα. Οι λιμουζίνες και 
τα μπουζούκια σε μια χώρα που δεν 
παράγει τίποτα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. 
Οι λαϊκιστές στην εξουσία. Πράσινοι και 
μπλε. Διορίστε, διορίστε, χώστε, φάτε. 
Σαν να μην έφταναν οι παραπάνω, 
μπήκαν στο χορό και οι συνδικαλιστές. 
Οι ληστοτραπεζίτες. Οι Αλβανοί και οι 
σφαγές. Οι χουλιγκάνοι και τα επεισόδια. 
Οι κουκουλοφόροι και οι κουλτουριάρη-

δες αριστεροί της πλάκας υποστηρικτές 
τους. Οι αριστεροί με τις δεξιές τσέπες 
στην ΕΡΤ.

Οι υπουργοί και οι μίζες. Η Ζίμενς, ο 
Τσουκάτος, ο Αλογοσκούφης. Ο Καρα-
μανλής, ο άχρηστος. Οι εισαγγελείς 
που δεν έβαλαν κανέναν στη φυλα-
κή. Οι τρομοκράτες που έπιασαν τη 
«17 Νοέμβρη», η οποία ήταν λιγότερο 
τρομοκρατική από το Σύστημα που με 
τρομοκρατεί φιλαράκι. 

Ο Γιωργάκης, που ποτέ δεν θα γίνει 
«Γιώργος» με το «λεφτά υπάρχουν», 
αφού λεφτά δεν υπήρχαν, ή μάλλον αυτά 
που υπήρχαν φρόντισαν να τα φάνε. Σε 
εξοπλιστικά, σε υποβρύχια που γέρνουν, 
σε προμήθειες στρατιωτικών και πολι-
τικών όλων των παρατάξεων. Άλλοι τα 
παίρναν για να υπογράψουν, και άλλοι 
για να μη φωνάξουν. Τα δανεικά. Τα 
δανεικά. Τα δανεικά. Ποια δανεικά; Τα 
πραγματικά δανεικά είναι τα λεφτά του 
ελληνικού λαού που φαγωθήκανε από 
τους διάφορους, και τώρα αναγκασμένοι, 
και πισθάγκωνα δεμένοι, υπογράφουν 
μνημόνια. Ανεμομαζώματα, διαβολο-
σκορπίσματα. Υπάλληλοι είστε κύριοι. 
Και κακοπληρωμένοι μάλιστα, γιατί το 
κακό που προξενείτε δεν ξεπληρώνεται 
με τίποτα. Αυτό που κάνετε έχει όνομα, 
δηλαδή Εθνική Προδοσία.

Μετά ήρθε το «τρίδυμο των εθνοσω-
τήρων. Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης, 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτε-
λειώσουν το ήδη διαλυμένο σύστημα. 

Στον πρώτο χρόνο η κολοτούμπα με την 
αποχώρηση του Κουβέλη δημιούργησε το 
νέο προτεκτοράτο Σαμαρά – Βενιζέλου, 
και ο χορός καλά κρατεί. Απολιθώματα. 
Με τούτα και με κείνα με διαλύσανε 
φιλαράκι.

Και για το τέλος το καλύτερο, αγαπητέ. 
Το ευκαιριακό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που 
η άνοδος του ποσοστού του οφείλεται 
κυρίως στην κάθετη πτώση του πάλαι 
ποτέ κραταιού και διαπλεκόμενου ΠΑΣΟΚ, 
αφού μεγάλο ποσοστό των στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώην στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που καταλήστεψαν τον ελληνικό 
λαό. Ένα κόμμα συνιστωσών, εντελώς 
«χριστιανικό», (σαν να βλέπω τον Παπα-
δημούλη να φτύνει τον κόρφο του), αφού 
δεν ξέρει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά 
του. Ένα κόμμα αριστερό στα λόγια, μα 
δεξιό στις τσέπες των στελεχών του, που 
φροντίζουν να παίρνουν εφάπαξ ενός 
εκατομμυρίου ευρώ, και δεν κοκκινίζουν. 
Πολλές ελπίδες δεν έχω και γι’ αυτούς. 
Στην ουσία καθόλου δεν διαφέρουν, 
ακόμα και ο λόγος τους, είναι το ίδιο 
ξύλινος και πολιτικάντικος. Μιλούν 
δίχως να λένε τίποτα, αοριστολογούν 
μην τυχόν και κατά λάθος εκτεθούν, ή 
Θεός φυλάξοι, δεσμευτούν. Μετά ήρθε 
η Ζωή με τον Λάφα, που με τη διάσπαση 
που προκάλεσαν, πήγαν την Ελλάδα πίσω 
με πρόσθετα δισεκατομμύρια δανεικά. 
Τώρα πλέον δοκιμαστικά περιμένουμε 
το τρένο της … ευτυχίας!

Είμαι μια βιασμένη και τρομοκρατη-

μένη. Μου κλωτσάνε τα ομόλογα λες 
και είναι βρωμόχαρτα, με έχουν κάνει 
σκουπίδι. Με κράζουν οι Γερμανοί, με 
κράζουν σε όλα τα κανάλια της γης, ο 
υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας 
πρόσφατα δήλωσε «μη μας συγκρίνετε, 
εμείς δεν είμαστε Ελλάδα»!

Πιάνουν το όνομά μου στο στόμα τους 
όλοι, διότι εγώ έγινα η πιο βρωμιάρα απ’ 
όλους. Είναι να τρελαίνεσαι, είναι να 
παραληρείς… Θα σου έγραφα κι άλλα, 
έχω πολλά να σου πω, αλλά θέλω να 
δω τώρα TV των εργολάβων και των 
εφοπλιστών και των ξαναφερμένων 
φερεφώνων της ΕΡΤ, που με έχει απο-
βλακώσει τελείως. Το μεσημέρι βλέπω 
κουτσομπολίστικα διότι εκεί δεν μιλάνε 
για εμένα και ξεχνιέμαι. Αποβλακώνομαι 
ακόμα πιο πολύ.

Έχω τα ωραιότερα στήθη που είναι 
σαν νησιά, τα ωραιότερα μάτια που είναι 
σαν θάλασσες, τα ωραιότερα οπίσθια που 
είναι σαν βουνιά, αλλά δεν με γουστάρει 
πια κανένας. Διότι είμαι βρώμικη, με 
βίασαν όλοι.

Και δεν υπάρχει ΕΝΑΣ αρσενικός, 
ΕΝΑΣ πολιτικός να τους διαολοστείλει 
όλους αυτούς που με βιάσανε και να 
τους κλείσει φυλακή. Δεν υπάρχει ένας 
εισαγγελέας.

Τι να σου πω φίλε, είμαι εξουθε-
νωμένη….

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,
Πανεπιστημιακός

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Η «πολυτάραχη ζωή» του Πάτροκλου, 
το νησάκι απέναντι από το Σού-
νιο, έφερε στο Ελληνικό Δημόσιο 

αρκετούς μπελάδες καθώς οι μνηστήρες 
που το διεκδικούσαν να το αγοράσουν, 
συνδέθηκαν με διάφορα σκάνδαλα.

Το 1998, ο Ισραηλινός επενδυτής 
Νταβίντ Απέλ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την αγορά του νησιού και ετοιμάζει 
σχέδιο προϋπολογισμού 16 δις δολαρίων. 
Ξενοδοχεία, καζίνο, μυθολογικό πάρκο 
καθώς και υποθαλάσσιες σήραγγες ήταν 
κάποια από τα έργα που θα κατασκευά-
ζονταν στο νησί. 

Ο ιδιοκτήτης του νησιού Πέτρος Για-
τράκος ήταν πρόθυμος να το πουλήσει 
αλλά η Αρχαιολογική Υπηρεσία άλλαξε τα 
σχέδιά τους καθώς τα «Πατρόκλεια Τείχη» 
που σώζονται στο νησί, το χαρακτήρισαν 
προστατευόμενη αρχαιολογική περιοχή. 

Ο επενδυτής τότε, χρημάτισε τον 
Ισραηλινό πολιτικό Αριέλ Σαρόν και τον 
γιο του για να πιέσουν την ελληνική 
Κυβέρνηση να ευνοήσει τα σχέδιά του. 
Το σκάνδαλο όμως αποκαλύφθηκε το 
2003 και η οικογένεια Σαρόν διώκεται.

Το 2008 ένας Λιβανέζος επιχειρηματί-
ας, ο Αντουάν Μααλούφ, με την εγγύηση 
της πάμπλουτης Ντονατέλας Βερσάτσε, 
ξεκινά κύκλο διαβουλεύσεων με το ελλη-
νικό κράτος ώστε να δημιουργήσει στο 
νησί ξενοδοχεία, θεματικό πάρκο, καζινο, 
spa και γκολφ. Η αγορά του θα κόστιζε 
120 εκ. ευρώ και θα δημιουργούσε περί 
τις 8.000 θέσεις εργασίας. Για μια ακόμα 
φορά όμως, η γραφειοκρατία εμπόδισε 
τα σχέδια του επενδυτή καθώς απαιτού-
νταν η υπογραφή 5 Υπουργείων και της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

Από το περασμένο έτος με υπουργική 
απόφαση απαγορεύτηκε ρητά κάθε δικαι-
οπραξία σε ιδιωτικά νησιά ή νησίδες και 
σε ακίνητα που βρίσκονται σε αυτά αν 
έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί χώροι.

Η οικογένεια Γιατράκου αποφάσισε να 
περάσει στην αντεπίθεση και να διεκδικήσει 
από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση 
400 εκατ. ευρώ για το νησί καθώς όπως 
αναφέρουν χαρακτηριστικά αποτελεί 
«υφαρπαγή και άτυπη απαλλοτρίωση». 
Σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι 

δεσμεύσεις στον Πάτροκλο, τότε ζητούν 
από τον ΣτΕ να υποχρεώσει το κράτος 
να καταβάλει πλήρη αποζημίωση για 
τη στέρηση της ιδιοκτησίας τους….. η 
συνέχεια επί των δικαστηρίων!

Η ιστορία με το νησάκι αυτό ξεκι-
νά όταν το ΠΑΚΟΕ, ένα χρόνο μετά 
την ίδρυσή του, δηλαδή το 1980, 
είχε καταγγείλει τις αυθαιρεσίες στο 
νησί με τις παράνομες εγκαταστάσεις 
ιχθυοκαλλιεργειών και απέναντι, 
κάτω από τη λεωφόρο Σουνίου, δημι-
ουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις 
στους λουόμενους και στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα. Τότε είχαμε ζητήσει 
τους τίτλους ιδιοκτησίας του νησιού 
από τον κύριο Γιατράκο κι εκείνος 
προσκόμισε τα ΤΑΠΙ (έγγραφα μόνο 
για επικαρπία) . Έκτοτε, όμως, καθα-

ροί τίτλοι ιδιοκτησίας δεν υπάρχουν 
εξαιτίας των αρχαιοτήτων και είναι 
και οι βασικοί λόγοι μη αδειοδότησης 
διαφόρων δραστηριοτήτων.

Όμως, κάποτε, πρέπει να συνει-
δητοποιήσουμε ότι με βάσει τον 
Νόμο του 1953/2350, τα νησιά, οι 
νησίδες και οι ξερονησίδες, απο-
τελούν δημόσια περιουσία, εκτός 
εκείνων που οι τίτλοι ξεκινούν από 
το 1925/3050 νόμο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το 
ΠΑΚΟΕ επισημαίνει στο αρμόδιο 
Υπουργείο Ναυτιλίας ότι πρέπει να 
ελεγχθούν αφενός οι υφιστάμενες 
ιχθυοκαλλιέργειες (Λιμεναρχείο 
Λαυρίου) κι αφετέρου οι έρευνες 
για επενδύσεις που θα μπορούν να 
γίνουν.

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ: ΕΝΑ ΝΗΣΙ ...ΣΚΑΝΔΑΛΟ!

Ο ΛΟΥΔΙΑΣ ΓΕΜΙΣΕ ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Τα εργοστάσια σκοτώνουν την ιχθυοπανίδα. 

Εκατοντάδες νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στις 
όχθες του ποταμού Λουδία τις τελευταίες ημέρες. 
Σύμφωνα με αλιείς της περιοχής, τα νεκρά ψάρια 
πρωτοεμφανίστηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Ο Φορέας Διαχείρισης ειδοποιήθηκε την 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και προχώρησε άμεσα 
στη διενέργεια αυτοψίας και στην αποστολή 
δειγμάτων ψαριών για εξετάσεις, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η αιτία των θανάτων. Την Πέμπτη 24 
του μήνα πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους 
υπαλλήλους των Τμημάτων Αλιείας και Εσωτερικών 
Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο της αυτοψίας διαπιστώθηκαν νεκρά 
ψάρια και καβούρια σε μεγάλους αριθμούς, 
τα οποία παρασύρονταν προς τη θάλασσα. Τα 
νεκρά ψάρια ήταν ποικίλου μεγέθους, ανήκαν 
σε διαφορετικά είδη, αλλά κυρίως σε αυτά που 
διαβιούν σε γλυκά νερά.

 Μάλιστα εντοπίστηκαν πολλά είδη με μεγάλη 
αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ο 
γουλιανός και τα καβούρια.

Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου αλιέων-
μυδοκαλλιεργητών «Ποσειδών», Κώστας Βερβίτης, 
επισήμανε ότι το φαινόμενο παρατηρείται κάθε 
χρόνο περίπου την ίδια εποχή, με αποτέλεσμα 

τον μαζικό θάνατο των ποτάμιων υδρόβιων 
οργανισμών. 

Οι ψαράδες αποδίδουν τους μαζικούς θανάτους 
στα λύματα εργοστασίων της Ημαθίας, ενώ κάποιοι 
«ενοχοποιούν» το εργοστάσιο της ΕΒΖ στο Πλατύ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που 
πραγματοποίησε το Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων 
Οργανισμών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου, 
οι θάνατοι χαρακτηρίζονται «περιβαλλοντικής 
αιτιολογίας». Η ουσία που απορρίφθηκε ήταν 
δραστική, με μεγάλη συγκέντρωση και σε μεγάλες 
ποσότητες, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται 
για ρύπανση από ανθρωπογενή αιτία.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών 
Adidas, στα πλαίσια της 
ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων του πλανήτη για τη 
ρύπανση των θαλασσών, με τη 
συνεργασία της οικολογικής 
οργάνωσης Parley for the 
Oceans, προχώρησε στη 
δημιουργία ενός παπουτσιού 
αποκλειστικά φτιαγμένου από 
πλαστικά, ίνες και δίχτυα που 
έχουν περισυλλεχθεί από τους 
ωκεανούς. Χρησιμοποιήθηκε 
η καινοτόμος τεχνολογία των 
μηδενικών αποβλήτων καθώς το 
πλέξιμο περιορίζει τα απόβλητα. 
Ο γερμανικός κολοσσός 
αναμένεται να κυκλοφορήσει 
το παπούτσι με τους γαλάζιους 
κυματισμούς που δημιουργούν 
τα δίχτυα στην ύφανσή του 
εντός του έτους.
Και μια άλλη εταιρεία από 
την Ινδονησία χρησιμοποιεί 
τέτοια ανακυκλώσιμα 
υλικά, αλλά η τιμή πώλησης 
αντίστοιχων προϊόντων είναι 
απαγορευτική για τα φτωχά 
βαλάντια. Αυτή η ιστορία 
μας θυμίζει το θέμα των 
βιολογικών προϊόντων που 
δυστυχώς απευθύνονται σε 
elite κοινωνίες κι όχι στους 
απλούς μεροκαματιάρηδες 
συμπολίτες μας. Το 
ΠΑΚΟΕ έχει αποδείξει ότι 
τα βιολογικά κοστίζουν 
κατά 1/3 λιγότερο 
από τα συμβατικά – 
δε χρησιμοποιούνται 
φυτοφάρμακα που είναι 
ακριβά. Εν τούτοις, 
δυστυχώς η τιμή τους είναι 
ακριβή.

ΠΑΠΟYΤΣΙΑ  
ΑΠ0 ΣΚΟΥΠIΔΙΑ  
ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
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Η ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Το ΠΑΚΟΕ πριν δύο χρόνια κατέγραψε τα τερά-

στια προβλήματα που μάστιζαν την λίμνη της 

Υλίκης και την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, 

στην Αλίαρτο που εφάπτεται με τη λίμνη, υπάρχουν 

ανοιχτές επικίνδυνες χαβούζες βιομηχανικών απο-

βλήτων με αποτέλεσμα η επικοινωνία τους με τη 

λίμνη να είναι άμεση και καταστροφική.
Ο πίνακας των μετρήσεων και αναλύσεων απο-

δεικνύει την επιβάρυνση του λιμναίου οικοσυστή-

ματος, αλλά ταυτόχρονα μολύνει το ρεζερβουάρ της 

ύδρευσης του μισού πληθυσμού της χώρας. Επίσης, 

από τις φωτογραφίες βλέπει κάποιος ότι η λίμνη 

δυστυχώς έχει εγκαταληφθεί.
Η ΕΥΔΑΠ, που είναι υπεύθυνη, ελπίζουμε να σκύ-

ψει στο πρόβλημα, μιας και διαφημίζει την επιθυμία 

της για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ*

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ pH P205/mg/LT NO3/mg/lt SO4/mg/lt Cr(Vl)/mg/lt ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΚΑΜΜΕΝΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΥΔΑΤΙΝΗ ΦΑΣΗ 5,6 72 165 601 41 ΥΠΑΙΘΡΟΣ

2 ΚΑΜΜΕΝΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΣΤΕΡΕΗ ΦΑΣΗ 4,1 169 204 700 7,6 ΥΠΑΙΘΡΟΣ

3 ΝΕΑ ΧΑΒΟΥΖΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 7,4 134 164 534 7,2 ΥΠΑΙΘΡΟΣ

4 ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 500μ 
(χάρτης) 7,65 50 79 455 2,4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΟ 

ΝΕΡΟ

5 ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ 7,61 71 74 189 2,9 ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΟ 
ΝΕΡΟ

ΟΡΙΟ 65-800 5 50 250 0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ*

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISO 9308-1 ISO 7899-2 ISO 9308-1

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΟΕΙΔΗ 
(T.C)(αριθμός/100ml)

ΕΝΤΕΡΕΚΟΚΚΟΙ
(αριθμός/100ml) 

E.COLI 
(αριθμός/100ml)

1 ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 500μ (χάρτης) TNCT 89 162

2 ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ TNCT 74 104

ΟΡΙΟ 0 0

*ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 9/9/2015 *ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 10-11/9/2015
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ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ  
ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟYΝ  
ΣΕ ΒΑΡΟΣ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΜΑΣ

Τον Σεπτέμβριο, ο ΟΗΕ θα πραγματοποι-
ήσει σύνοδο κορυφής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αρωγός στην προσπάθειά 

του αυτή τάχθηκε το Βατικανό κι ιδιαίτερα 
ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος μάλιστα θα 
προσφωνήσει τη σύνοδο. Η αλλαγή της 
πορεία του κλίματος είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο πλανήτης 
σήμερα. Οι αιτίες πολλές καθώς κάθε 
ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει το 
κλίμα, όπως αναφέρεται στην Ατζέντα 21. 

Με τη φράση «για το καλό του πλανήτη» 
δικαιολογούν τη διαχείριση σχεδόν κάθε 
πτυχής της ζωής μας καθώς αποτελεί και 
ιδανική ομπρέλα για την παγκόσμια διακυ-
βέρνηση που είναι ο ευσεβής τους πόθος. 

Το Βατικανό προγραμματίζει να εκδώσει 
περιβαλλοντική εγκύκλιο, μεταφρασμένη 
μάλιστα σε πολλές γλώσσες. Σύμφωνα 
με την Παπική Ακαδημία Επιστημόνων, η 
αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό 
με το ρεκόρ ανθρώπινου πληθυσμού και 
τις χρήσεις ακατάλληλων τεχνολογιών 
έχουν αιτιακή σχέση με την καταστροφή 
της βιωσιμότητας και την ανθεκτικότητα του 
κόσμου. Η λύση του προβλήματος αυτού θα 
εξαρτηθεί από την αναβάθμισή μας πέρα 
από τις εθνικές συνεργασίες για το κοινό 
καλό. Η αλλαγή νοοτροπίας θα επιφέρει 
μεταρρυθμίσεις και νέες τεχνολογίες που 
δε θα έχουν επίδραση στο κλίμα. 

Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει πως μπο-
ρεί να ενώσει τους θρησκευτικούς ηγέτες 
όλου του κόσμου και να εργαστούν πάνω 
στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

του ΟΗΕ. Με τους στόχους, όμως, που 
περιέχει η Ατζέντα, το βέβαιο είναι πως 
θέτονται οι βάσεις για ριζική επέκταση για 
Παγκόσμια Διακυβέρνηση. 

Η αναποτελεσματικότητα των Ατζέ-
ντα 21 του ΟΗΕ, έχει γίνει πραγματι-
κότητα, αφενός με τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα στον πλανήτη (τσουνάμι, 
κατολισθήσεις, πολλαπλά φαινόμενα 
ανεμοστροβίλων και ιδιαίτερα το νεό-
φερτο φαινόμενο των περιβαλλοντικών 
μεταναστών, κ.ά. )και αφετέρου με την 
ελαχιστοποίηση των κονδυλίων για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
την κλιματική αλλαγή. Έτσι, λοιπόν, 
σίγουρα είναι καλό να ευχόμαστε 

ο λόγος του Πάπα Φραγκίσκου να 
πιάσει τόπο, αλλά όπως έλεγαν και 
οι αρχαίοι πρόγονοί μας «συν Αθηνά 
και χείρα κίνει» δίχως την πολιτική 
θέληση για οικονομική ενίσχυση των 
υπό εκκίνηση προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει απολύτως 
τίποτα. Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει 
βασική θέση στο πρόβλημα αυτό κι 
αυτή είναι η προώθηση της λέξης 
«ΠΡΟΛΗΨΗ» κι όχι καταστολή.

Είναι υπολογισμένο ότι η πρόληψη 
είναι χρονικά και οικονομικά συμ-
φέρουσα δέκα φορές σε απόλυτους 
αριθμούς.

Εκατοντάδες αποτσίγαρα μάζεψαν 
220 μαθητές από την παραλία 
του Μυρωδάτου στην Ξάνθη την 
Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και μάλιστα 
με καμάρι οι οργανωτές αυτού του 
παραλιακού μαζέματος σκουπιδιών 
«δήθεν» στα πλαίσια προγραμμάτων 
της HELMEPA και του φορέα 
διαχείρισης του Νέστου, ανέφεραν 
τα λάφυρα της σοδειά τους.
Είναι ντροπή κύριοι της …. 
Καθαριότητας να μυείτε παιδιά 
στο να μαζεύουν ιδιαίτερα 
αποτσίγαρα από τις παραλίες. 
Το έχουμε καταγγείλει 
επανειλημμένα, ότι αυτές 
τις εργασίες ιδιαίτερα των 
αποτσίγαρων δώστε σε αυτούς 
που με δεκάδες πληρωμένα 
από την Ε.Ε. προγράμματα 
εκμεταλλεύονται τα παιδιά μας.
Αυτή η τακτική πρέπει κάποτε 
να σταματήσει. 
Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει 
τέτοια φαινόμενα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν 
μάλιστα με βάση τη «σοδειά» 
είναι και η πληρωμή από την 
Ε.Ε.

Λίγο πριν το δημοψήφισμα εκδόθηκε η πολε-
οδομική άδεια για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
«Πτολεμαίδα 5» ισχύος 660 MW και προυπολο-
γισμού 1,4 δις ευρώ που ανέλαβε ο όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ.

Η εταιρεία θα πάρει προκαταβολή 200.000.000 
ευρώ καθώς η ΔΕΗ έχει πάρει δάνειο 700.000.000 
ευρώ από τη Γερμανική τράπεζα KfW. Οι Γερμανοί 
χρηματοδοτούν το έργο για έναν ακόμα λόγο. 

Η τουρμπίνα του εργοστασίου και μεγάλο μέρος 
του εξοπλισμού θα κατασκευαστεί από το γερμανικό 
εργοστάσιο της ιαπωνικής Mitsubishi – Hitachi. 

Οι αντιδράσεις βέβαια των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων δε λείπουν, αλλά η ΔΕΗ απαντά  
πως πρόκειται για συμφέροντα που δε θέλουν  
να γίνει το έργο.

Η ΔΕΗ με επισταμένη παρελκυστική πολιτική, 
αποφεύγει να τοποθετηθεί στα δύο βασικά ερω-
τήματα που το 2013 είχε βάλει το ΠΑΚΟΕ και στη 
συνέχεια και η WWF, στα οποία δεν έχει απαντήσει 
μέχρι και σήμερα :

1.  Εάν είναι συμφέρουσα η επένδυση και σε 
πόσα χρόνια θα αποσβεστεί;

2.  Εάν τα χρήματα αυτά επενδύονταν σε ΑΠΕ, 
ο χρόνος απόσβεσης θα ήταν το 1/3 και η 

επιβάρυνση στο περιβάλλον 1/10 με τερά-
στιες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις.

Ήρθε επιτέλους η ώρα να απαντήσει με δια-
φάνειες η ΔΕΗ γιατί τα έσοδά της αποτελούνται 
κατά 92% από εμάς τους καταναλωτές.

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5 …ΞΕΚΙΝΑΜΕ!
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Η ΦΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής 

της Ν.Δ., επισημαίνει σε άρθρο 
τους κινδύνους που διατρέχει η 

ελληνική φέτα και άλλα προϊόντα με 
ονομασία προέλευσης Π.Ο.Π. από την 
επικείμενη υπογραφή μεταξύ της Ε.Ε. και 
των ΗΠΑ μιας νέας εμπορικής συμφω-
νίας που διεξάγεται μυστικά, της T.T.I.P 
( διατλαντική εμπορική και επενδυτική 
συμφωνία).

• Οι ΗΠΑ προβάλλουν το ανήκουστο 
αίτημα να εξάγουν ελεύθερα «αμερικάνικο 
τυρί φέτα» στην Ευρώπη.

• Ζητούν να καταργηθούν οι ενδείξεις 
σε προϊόντα με ονομασία προέλευσης 
Π.Ο.Π και προϊόντα γεωργικής ένδει-
ξης (Π.Γ.Ε) που πρόκειται για σημαντι-
κά κεκτημένα της Ευρώπης, τα οποία 
εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα τόσο την 
ποιότητα μιας σειράς προϊόντων όσο 
και τους παραγωγούς από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, ενισχύοντας τις τοπικές 
εθνικές οικονομίες.

• Οι ζημιές που θα υποστούν η ελλη-
νική τυροκομία, οι 90.000 Έλληνες 
κτηνοτρόφοι και η ελληνική οικονομία 
από την υπογραφή της συμφωνίας είναι 
τεράστιες

• Η ίδια η Ε.Ε και οι άλλες χώρες 
που θα υπογράψουν την συμφωνία , θα 
απωλέσουν οριστικά την Εθνική τους 
Ανεξαρτησία και κυριότητα γιατί με βάση 
αυτή τη συμφωνία όταν μια κυβέρνηση 
θα θέλει να προστατεύσει το περιβάλ-
λον , τα εργατικά δικαιώματα και τους 
μισθούς, οι πολυεθνικές θα ενάγουν τις 
κυβερνήσεις αυτές σε ειδικά δικαστήρια 
εξωδικαστικών θεσμών , των οποίων οι 
αποφάσεις δεν είναι εφέσιμες και θα 
απαιτούν αποζημίωση για την απώλεια 
κερδών από τις ενέργειες των κυβερ-
νήσεων….μέχρι τώρα οι πολυεθνικές 
δικαιώθηκαν και αποζημιώθηκαν!

Βάσει όλων αυτών, αποδεικνύεται 

ότι οι πολυεθνικές θα μπορούν να μας 
ταΐζουν τρόφιμα με διάφορες ουσίες 
που προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο 
οργανισμό και θα εισάγουν ελεύθερα 
μεταλλαγμένα προϊόντα. 

Κρέατα με αναβολικά, κοτόπουλα των 
24 ωρών πλυμένα με χλώριο κι ελεύθερη 
εισαγωγή μεταλλαγμένων με όλα όσα 
αυτά συνεπάγονται. Οι συμφωνίες που 

δυστυχώς στην επίτευξή τους το πάνω 
χέρι το έχουν οι πολυεθνικές κι όχι οι 
ενώσεις των καταναλωτών που πολλές 
φορές είναι πληρωμένα φερέφωνά τους, 
γίνονται μυστικά και χωρίς διαφάνεια.

Το ΠΑΚΟΕ θα πάρει άμεση θέση 
ενημερώνοντας και καταγγέλλοντας 
το θέμα σε όλα τα ΜΜΕ καθώς και σε 
όλα τα κόμματα και την Κυβέρνηση.

ΧΥΤΥ ΑΝΔΡΟΥ
Το πράσινο φως δόθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου στη μελέτη για τη δημιουργία ΧΥΤΥ 
στο νησί της Άνδρου , καθώς το πρόβλημα των σκουπι-
διών στο νησί είναι μεγάλο. Αφού βρεθεί ο κατάλληλος 
χώρος για τη δημιουργία του και πάρει έγκριση, το 
έργο θα δημοπρατηθεί και θα δοθεί σε εργολάβο να το 
διεκπεραιώσει. Η διάρκειά του προβλέπεται μακρά – και 
θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη λόγω της γραφειοκρατίας 
και των επικείμενων αντιδράσεων των κατοίκων που 
εγείρουν πάντα αυτά τα έργα. Το θετικό, όμως, είναι 
πως τη στιγμή που όλα τα έργα έχουν σταματήσει λόγω 
των πολιτικών εξελίξεων, ένα έργο ζωτικής σημασίας 
για το νησί της Άνδρου προχωρά!

Το ΠΑΚΟΕ εδώ κι επτά (7) χρόνια έχει καταγ-
γείλει την απαράδεκτη κατάσταση στην Άνδρο και 
τη Νάξο, σχετικά με την ανεξέλεγκτη κι επικίνδυνη 
διαχείριση των σκουπιδιών στα νησιά αυτά. Μετά 
τόσα χρόνια έγινε η αρχή να αποφανθεί η απο-
κεντρωμένη περιφέρεια για τη δημιουργία ΧΥΤΥ 

στο νησί της Άνδρου, αλλά αυτό δεν αποτελεί 
ενθαρρυντικό στοιχείο, δεδομένου ότι η θέση που 
θα τοποθετηθεί, ακόμα δε βρέθηκε. Αυτό το έργο 
είναι πολύ δύσκολο γιατί οι Έλληνες θεωρούμε 
δυστυχώς σωστή τη ρήση «μακριά από την πόρτα 
μου τα σκουπίδια»!

Εμείς ευχόμαστε να βρεθεί άμεσα λύση, διότι 
τα σκουπίδια με τον νόμο της βαρύτητας πέφτουν 
στη θάλασσα. 

18 χρόνια η Πολιτεία παλεύει να 
οριοθετήσει ένα ρέμα! Συγκεκριμένα, 
το 1999 ξεκίνησε η μελέτη για το ρέμα 
της Ραφήνας, αλλά αποπερατώθηκε 
πριν λίγες μέρες! Μέσα στον Σεπτέμβριο 
αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης 
με τον ανάδοχο του έργου. Η μελέτη 
αφορά περίπου 15 χλμ της διαδρομής 
του ρέματος, από το ύψος της λεωφόρου 
Σπάτων έως την εκβολή του με 
προϋπολογισμό 1,4 εκατ. ευρώ.
Το ρέμα της Ραφήνας είναι από τα 
μεγαλύτερα στα Μεσόγεια. Σε αυτό 
καταλήγουν αρκετά άλλα ρέματα καθώς 
και ο άνω ρους του Ποδονίφτη μετά 
την εκτροπή του. Με την σταδιακή 
αστικοποίηση και την κατασκευή της 
Αττικής οδού, η κατάσταση επιδεινώθηκε. 
Το ρέμα συνεχώς πλημμυρίζει και 
καταστρέφει περιουσίες, τεχνικά έργα, 
γέφυρες και ανθρώπινες ζωές. Η 
Υδροεξυγιαντική είναι η εταιρεία που 
ανέλαβε την πρώτη μελέτη από την 
ΕΥΔΑΠ το 1999, αλλά ακυρώθηκε. Η νέα 
μελέτη θα λάβει υπ΄όψιν της την παλιά 
αλλά θα δώσει περισσότερη βάση στον 
περιβαλλοντικό παράγοντα και θα είναι πιο 
οικονομική!
Πριν 15 χρόνια το ΠΑΚΟΕ είχε 
κάνει μια πρόχειρη αποτίμηση 
των τεράστιων προβλημάτων του 
ρέματος της Ραφήνας  - τότε πρέπει 
να θυμόμαστε τον Ποδονύφτη με 
τους 12 νεκρούς και το γκρέμισμα 10 
σπιτιών από τις πλημμύρες. Επίσης, 
τα πεντακόσια και πάνω χτισμένα 
αυθαίρετα – μέχρι και βιοτεχνίες- 
πάνω στις όχθες του ρέματος και 
μέχρι σήμερα τίποτα. Τα ίδια και τα 
ίδια. Ελπίζουμε η ….νέα αριστερή 
κυβέρνηση να σκύψει στο πρόβλημα 
και να το λύσει. Υπάρχουν λύσεις κι 
άμεσες!
Όχι, όμως, να ξεκινάμε από το 
γκρέμισμα ναι μεν αυθαίρετων 
κατασκευών, που κατοικούν φτωχοί 
μεροκαματιάρηδες συνάνθρωποί μας. 
Ξεκινήστε κύριοι της εξουσίας με 
βιλλάρες με τις τρεις πισίνες και τα 
τρία γκαράζ.
Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί. Εμπρός, 
λοιπόν, να δούμε το πρόσωπο της 
ριζοσπαστικής αριστεράς!  

ΝΕΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ  
ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
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Σάπια σίδερα, ακατάλληλες, χωρίς 
προδιαγραφές σχεδόν όλες οι παιδικές 
χαρές της Αττικής και ιδιαίτερα του 
Δήμου Αθηναίων. Η εικόνα τραγική. 
Κατά τα άλλα τα παιδιά, το «μέλλον 

της χώρας μας», όπως τονίζουν συνέχεια όλοι 
οι πολιτικάντηδες, είναι έρμαια παλιοσίδερων 
και της ευθύνης του μπαμπά και της μαμάς. 
Κατάντια!!!

650 άτομα τακτικό προσωπικό και... 8 
διευθυντές επιβλέπουν και συντηρούν τις 
παιδικές χαρές του Δ. Αθηναίων. Κατά την 
αντιδήμαρχο, μάλιστα, υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη προσωπικού! Από τους 8 διευθυντές 
τουλάχιστον οι 5 δεν πληρούν καν τις προϋ-
ποθέσεις για να κριθούν από το υπηρεσιακό 
συμβούλιο, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. 
«Υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις στη φύλα-
ξη των εγκαταστάσεων, το πρόβλημα της 
έλλειψης προσωπικού είναι έντονο», τονίζει 
η αντιδήμαρχος Νέλλη Παπαχελά στο κουτί 
της Πανδώρας . Τι κάνει το προσωπικό 
αυτό; Με τι ασχολείται μιας και δεν 
είναι αδειοδοτημένες οι παιδικές χαρές;

Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν 
οι παιδικές χαρές του δήμου της Αθήνας. 
Καταστροφές, φθαρμένα παιχνίδια και 
παραμελημένοι χώροι χαρακτηρίζουν την 
πλειονότητα των 132 εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά 
σημεία της πόλης.

Οι 72 παρ’ ότι ήταν πλήρως αναδιαμορ-
φωμένες κι είχαν πιστοποιητικά ποιότητας 
εδώ και καιρό δεν συντηρούνται επαρκώς, 
ενώ οι υπόλοιπες 60 βρίσκονται σε ακόμη 
χειρότερη κατάσταση, καθώς ουδέποτε 
εντάχθηκαν σε πρόγραμμα αναδιοργάνωσης 
και αφέθηκαν να ρημάζουν.

«Οι παιδικές χαρές ήταν τα πρώτα «θύμα-
τα» του οικονομικού εξορθολογισμού που 
ευαγγελίζεται ο κ. Γ. Καμίνης», τονίζει ο 
Γρηγόρης Γιατράκος, αντιπρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων του Οργανισμού 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), που αποτελεί την 
εποπτεύουσα υπηρεσία. «Χαλάει μια βίδα και 
τα συνεργεία αφαιρούν όλο το παιχνίδι για 
να μη χτυπήσουν τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι 
έχουν φτάσει σε σημείο να αγοράζουν υλικά 
από την τσέπη τους για να συντηρήσουν 
τα όργανα. Εχουμε συζητήσει το θέμα των 
παιδικών χαρών υπηρεσιακά, χωρίς αποτέ-
λεσμα», καταγγέλλει.

.«Εδώ και τρία χρόνια στον ΟΠΑΝΔΑ 
δεν υπάρχει γιατρός εργασίας και τεχνικός 
ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε 
να επισκέπτονται τους χώρους που εποπτεύει 
ο Οργανισμός. Δηλαδή τόσο οι 132 παιδικές 
χαρές όσο και τα 17 γυμναστήρια και ανοιχτά 
αθλητικά κέντρα, τα 3 κολυμβητήρια αλλά 
και τα πολιτιστικά κέντρα δεν επιτηρούνται 
από αρμόδιες ειδικότητες και λειτουργούν 
ανεξέλεγκτα.

Η κ. Παπαχελά αποδέχεται εν τούτοις 
ότι το πρόβλημα στις παιδικές χαρές είναι 
υπαρκτό. Εστιάζει ιδιαιτέρως σ’ εκείνες της 
4ης και 6ης δημοτικής κοινότητας, δηλαδή 
στην Ακαδημία Πλάτωνος, τα Σεπόλια, τον 
Κολωνό καθώς και τον Αγ. Παντελεήμονα 
και την Κυψέλη αντίστοιχα, όπου υπάρχουν, 

όπως σημειώνει, υπερβολικές καταστροφές.
«Υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις στη 

φύλαξη των εγκαταστάσεων. Οι περισσότεροι 
εργαζόμενοι ήταν συμβασιούχοι που προσε-
λήφθησαν με επιλογή των προηγούμενων 
δημοτικών αρχών. Ενας αριθμός εργαζομένων 
αποχώρησε και άλλοι παρέμειναν μετά από 
δικαστικές αποφάσεις, όμως το πρόβλημα 
της έλλειψης προσωπικού είναι έντονο και 
δημιουργεί αυτή την εικόνα εγκατάλειψης». 
Από τις 130 παιδικές χαρές του Δήμου 
Αθηναίων οι μισές είναι παλαιού τύπου με 
κατεστραμμένα όργανα, επικίνδυνες για τα 
μικρά παιδιά

Με τον εφιάλτη ενός νέου ατυχήματος 
ζουν οι γονείς στον Δήμο Αθηναίων, 
καθώς οι περισσότερες παιδικές χαρές 
παραμένουν κατάλληλες. Ένα χρόνο 
μετά το δυστύχημα στο λούνα παρκ του 
Αλίμου όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένα 
13χρονο αγόρι, οι έλεγχοι που διέταξε ο 
τότε υπουργός Εσωτερικών δεν έγιναν 
ποτέ αφού δεν συστάθηκαν οι απαραί-
τητες Επιτροπές από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 

Από τις 130 παιδικές χαρές του Δήμου 
Αθηναίων οι μισές είναι παλαιού τύπου με 
κατεστραμμένα όργανα, επικίνδυνες για 
τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιπες δεν έχουν 
πιστοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή 
και χρησιμοποιούνται με την αποκλειστική 
ευθύνη των γονιών ενώ τέσσερις παιδικές 
χαρές κατασκευάστηκαν πρόσφατα αλλά 
παραμένουν κλειδωμένες γιατί δεν ελέγ-
χθηκαν ακόμη.  

Το υπουργείο Εσωτερικών και ο τότε 
υπουργός Αργύρης Ντινόπουλος κλήθηκε 
να φέρει εις πέρας το έργο που ξεκίνησε 
ο προκάτοχος του Γιάννη Μιχελάκη και 
αφορούσε τον έλεγχο καταλληλόλητας 
λειτουργίας των παιδικών χαρών και των 
παιδότοπων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ αφού 
οι επιτροπές που θα διενεργούσαν τους ελέγ-
χους θα έπρεπε να συσταθούν από την αρχή 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
Ο λόγος; Σύμφωνα με πληροφορίες του 

protothema.gr οι οχτώ τριμελείς επιτροπές 
που συστάθηκαν το 2010 για να πραγμα-
τοποιήσουν ελέγχους δεν λειτούργησαν 
αφού λόγω έλλειψης χρημάτων στα κρατικά 
ταμεία έγιναν μη αμειβόμενες και τα μέλη 
δεν δέχονταν να πάνε καλύπτοντας τα έξοδα 
εργασίας και μετακίνησης από την τσέπη τους.

Όπως λέει στο protothema.gr ο κ. Φώτης 
Ρουμελιώτης από τον Οργανισμό Πολιτισμού, 
Άθλησης και Νεολαίας «η επιτροπή συστά-
θηκε και αύριο θα γίνει ο πρώτος έλεγχος σε 
παιδικές χαρές του Δήμου. Δυστυχώς, αυτή 
η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι 
τα μέλη που ορίζονταν να συμμετέχουν στην 
επιτροπή παραιτούνταν την επόμενη μέρα. 
Πέντε φορές συστάθηκε επιτροπή όμως τα 
μέλη δεν αποδέχονταν τη θέση. Σήμερα 
ενημερωθήκαμε ότι τελικά συστάθηκε και 
αύριο ξεκινάμε τους ελέγχους». (Πηγή: 
22/10/2015 – Πρώτο Θέμα)

Εμείς συμπληρώνουμε ότι ο Ντινόπουλος 
από λόγια πήγαινε καλά. Τα παιδιά μας, όμως, 
τι φταίνε; Όσο για τους ανθρώπους που θα 
πλαισίωναν τις επιτροπές, άραγε αυτοί δεν 
έχουν παιδιά;

Κάναμε μια προσπάθεια να κατηγο-
ριοποιήσουμε μέσα από την υφιστάμενη 
Νομοθεσία, τις απαιτούμενες προδιαγρα-
φές για τις παιδικές χαρές. Την εργασία 
αυτή επιμελήθηκε ο κύριος Αθανάσιος 
Πετρογιάννης, πολιτικός μηχανικός, 
Αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ.

Λειτουργία παιδότοπων 

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
Με την Απόφαση υπ’αριθμ. 38847 (ΦΕΚ 

1354Β/22-9-2003) των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Ανάπτυξης και Υγείας καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την χορήγηση 
και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας παιδότοπων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από 
την αρχή. 

Παιδότοπος ορίζεται ο κλειστός χώρος 
στον οποίο παρέχεται ψυχαγωγία σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας (ηλικίας 
μέχρι 10 ετών) παρουσία των γονέων η 
συνοδών.

*Τροποποιήθηκε με την Απ. 28492/11-5-
2009 του Υπουργού Εσωτερικών ως εξής :

1. Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος 
δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που 
προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παι-
διών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς την 
επίβλεψη προσωπικού.

Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/
κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί 
στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι 
παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, 
καθώς και σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας 
του δήμου ή της κοινότητας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η παιδική χαρά αποτελείται από 
εξοπλισμό (όργανα - κατασκευές), ο οποίος 
είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή 
ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι 
χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο 
ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
και η υγεία όλων των παιδιών.

Άρθρο 2
Καταλληλότητα του χώρου για τη 

δημιουργία παιδικής χαράς 
Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί 

μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία 
των παιδιών :

α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προ-
καλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση 
και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
επικίνδυνα για την υγεία υλικά.

β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας 
κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. 
Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο 
που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.
γ) Κατά την επιλογή της παιδικής χαράς 

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων 
ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά 
πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών 
και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας **

**(όπως αντικαταστάθηκε με την 
48165/30-7-2009 Απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών). 

δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που 
εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, 
κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύν-
σεων κλπ.).

στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος 
ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκατα-

στάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχι-
κή υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, 
φυλακές κλπ.). 

ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση 
(πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, 
πεζοδρόμιο κλπ.).

Στον παιδότοπο πρέπει να εξασφαλίζεται 
η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών 
σε χώρο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις 
οριζόμενες στην απόφαση αυτή τεχνικές 
προδιαγραφές και το παιχνίδι και η ψυχαγωγία 
των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους.

Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και να 
εξασφαλίζεται η υγεία των παιδιών πρέπει:
▶ Οι εξοπλισμοί των παιδότοπων να είναι 
ειδικά σχεδιασμένοι με προορισμό να παίζουν 
τα παιδιά ατομικά η σε ομάδες.
▶ Τα υλικά των εξοπλισμών πρέπει να είναι 
ελεγμένα ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή 
και την ασφάλεια των παιδιών.
▶ Η επιφάνεια πτώσης πρέπει να είναι ελα-
στική (από φυσικό η συνθετικό υλικό) η 
οποία αποσβένει την ενέργεια της κρούσης 
του παιδιού, σε περίπτωση πτώσης του, υπό 
συνθήκες λογικής και προβλεπόμενης χρήσης 
των εξοπλισμών.
▶ Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις 
κατασκευές, τα τελειώματα και τα παιχνίδια, 
στο χώρο που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, 
δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνα η τοξικά 
(π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, 
απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών 
χρωμάτων, κλπ.) *** σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 71
▶ Η πρόσβαση πρέπει να είναι εύκολη για 
τα παιδιά, τις πρώτες βοήθειες και λοιπά 
χρησιμοποιούμενα μέσα σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.
▶ Ανά 25 παιδιά θα χρησιμοποιείται ένα 
άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την επί-
βλεψή τους και θα διαθέτει απαραίτητα και 
το προβλεπόμενο βιβλιάριο υγείας.
▶ Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στη 
σχεδίαση του χώρου****, ανάλογα με τον 
προορισμό και την χρήση του. Ο παιδότοπος 
πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει μία αίθουσα 
ψυχαγωγίας για παιδιά, με καλό φωτισμό και 
αερισμό, απαγορεύεται δε ο φωτισμός και 
αερισμός μέσω φωταγωγών και εμβαδόν 
2 τ.μ. ανά παιδί. Η αίθουσα δεν πρέπει να 
είναι υπόγεια και πρέπει να έχει ελεγχόμενη 
είσοδο-έξοδο στο χώρο των παιχνιδιών.

**** Απόφ. 28492 
2. Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:

▶ Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. 
Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθε-

τούνται μακριά από την είσοδο κοινού για 
λόγους ασφαλείας.
▶ Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλά-
τους 1,50μ. 
▶ Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό 
▶ Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους 
συνοδούς
▶ Βρύση με πόσιμο νερό
▶ Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον 
ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές 
χαρές άνω των 400 τμ.
▶ Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις 
για ΑΜΕΑ
▶ Καλάθια απορριμμάτων 
▶ Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντρο-
φιάς 
▶ Ζώνες πρασίνου
▶ Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα 
πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας 
της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον 
πληροφορίες : 
▶ Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδι-
κής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη)
▶ Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν 
συνοδεύουν παιδί
▶ Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, 
με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων 
με αναπηρία
▶ Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες 
προορίζεται η παιδική χαρά
▶ Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
▶ Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 
λειτουργίας της παιδικής χαράς 
▶ Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής 
παραπόνων
▶ Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας
▶ Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

3. Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται 
η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει ικανό 
σύστημα απορροής των υδάτων.

Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική 
χαρά πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες 
και τα σημεία της παιδικής χαράς να είναι 
προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Σε περίπτωση που οι είσοδοι έχουν πρόσβα-
ση σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά 
μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με 
την οποία εξέρχονται οι χρήστες.

4. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης 
και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ με 
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, 
αναφορικά με : 

α) τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό 
χώρο,

β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια 
πτώσης, 

γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο 
μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια 
των παιδιών,

δ) την προστασία του χρήστη από πτώση 
(μπάρα, φράγμα κτλ) και την καταλληλότητα 
των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, 
ράμπες κλπ.).

5. Για τον σχεδιασμό της προσβασιμότη-
τας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται 
οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για 
όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Στην παιδική χαρά πρέπει: 
α. η σχεδίαση του χώρου να αποσκο-

πεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική 
ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

β. να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των 
περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορε-
τικών ηλικιακών ομάδων χρηστών,

γ. να προβλέπεται σε κάθε παιδική χαρά 
μία θέση τουλάχιστον χρήστη ΑμεΑ ανά 10 
τουλάχιστον θέσεις χρηστών, με τις κατάλ-
ληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς 
χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
προδιαγραφές (ASTM κλπ). Σε διαφορετική 
περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να προ-
βλέπονται θέσεις ΑμεΑ στο σύνολο των 
θέσεων χρηστών όλων των παιδικών χαρών 
της περιφέρειας του δήμου ή κοινότητας.

δ. να λαμβάνονται πρόσφορα μέτρα ώστε 
να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων. 

7. Οι παιδικές χαρές, ανάλογα με την 
έκταση που καταλαμβάνουν, διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες με τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Παιδικές χαρές μέχρι 400μ2, σχε-
διασμένες κυρίως για μια ή δύο ηλικιακές 
ομάδες χρηστών.

Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής 
εγκαθίστανται τρεις τουλάχιστον τύποι εξο-
πλισμού ή ένα «συγκρότημα» που ισοδυναμεί 
με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα.

β. Παιδικές χαρές άνω των 400μ2, σχε-
διασμένες για δύο ή περισσότερες ηλικιακές 
ομάδες χρηστών.

Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής, 
εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξο-
πλισμού ή δύο τουλάχιστον «συγκροτήματα» 
ή συνδυασμός αυτών.

Παιδικές χαρές άνω των 800 μ2 μπορούν 

να διαθέτουν διακριτές περιοχές κατάλληλες 
για τροχήλατα και ομαδικά παιχνίδια. 

Οι παιδότοποι για παιδιά κάτω των 3 
ετών πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους 
χώρους για τους επιβλέποντες και να είναι 
πλήρως οριοθετημένοι από τους χώρους 
που είναι για μεγαλύτερα παιδιά.

Στον χώρο του παιδότοπου πρέπει:
▶ Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 

και παραμονή των παιδιών
▶ Προσοχή στο ύψος των κιγκλιδωμά-

των, στα ανοίγματα των παραθύρων, στις 
τζαμαρίες (τζάμια ασφαλείας η οπλισμένα 
η επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα 
κλιμακοστάσια, στην ηλεκτρική εγκατάσταση 
(θέση και είδος ρευματοδοτών, ηλεκτρικός 
πίνακας ασφαλείας, κλπ.).

▶ Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι να 
επενδύονται μέχρι 1,60 μ. τουλάχιστον με 
πλακάκια πορσελάνης.

▶ Πρέπει να διαθέτουν ευδιάκριτες και 
ευανάγνωστες Πινακίδες με πληροφορίες 
σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα 
μέτρα προφύλαξης. Στις Πινακίδες πρέπει να 
αναφέρονται τα στοιχεία και το τηλέφωνο 
του Υπεύθυνου, της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
των Πρώτων Βοηθειών. Πρέπει να τηρείται 
Βιβλίο συμβάντων και Βιβλίο κατάστασης 
παρουσίας προσωπικού.

Απαιτήσεις από κατασκευαστές 
και εισαγωγείς

 Απαγορεύεται γενικά η πώληση η ενοικία-
ση εξοπλισμού παιδότοπων που δεν πληρούν 
τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.

Ο κατασκευαστής, αντιπρόσωπος η 
εισαγωγέας πρέπει να βεβαιώνει για την 
συμμόρφωση στις απαιτήσεις ασφαλείας. 

Στον κάθε εξοπλισμό πρέπει να ανα-
γράφεται:
▶ η επωνυμία, η διεύθυνση, το έτος κατα-
σκευής και ο αριθμός σειράς.
▶ Η ελάχιστη και η μέγιστη ηλικία των παιδιών
▶ Ο μέγιστος αριθμός παιδιών, ταυτοχρόνως
▶ Αναφορά στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 *6 
*6 Απόφ. 28492  
▶ και ΕΝ 1177 η ισοδύναμα αυτών

ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από 
τον κατασκευαστή στο δήμο ή την κοινότητα 
εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης 
του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται 
πληροφορίες για:
▶ τους απαιτούμενους οπτικούς και λει-
τουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και 
των επιμέρους εξαρτημάτων του, 
▶ τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμε-
λιώσεων και των δαπέδων στήριξης του, τη 
συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

Για όλα τα Πρότυπα, ελληνικά και ευρω-
παϊκά, εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη ισχύουσα 
έκδοση.

Πρέπει να υπάρχει Φάκελος με λεπτομερή 
περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφά-
νειας πτώσης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις ασφαλείας από τον 
κατασκευαστή, εισαγωγέα η αντιπρόσωπο, 
επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, 
χώρα κατασκευής, χώρος αποθήκευσης, 
εγχειρίδιο οδηγιών για την τοποθέτηση, 
συναρμολόγηση και συντήρηση όλων των 
εξοπλισμών και επιφανειών πτώσης.

Ποιότητα υλικών κατασκευής
▶ Τα υλικά κατασκευής πρέπει να έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη συντήρηση.
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▶ Να αποφεύγονται εύφλεκτα και τοξικά 
υλικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες. 

Χώρος εγκατάστασης των εξοπλισμών
▶ Πρέπει να δοθεί προσοχή:
▶ Στον καλυπτόμενο χώρο από τον εξοπλισμό 
και στην απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια 
πτώσης.
▶ Ο απαιτούμενος, ελεύθερος από εμπόδια, 
χώρος ώστε να αποφεύγονται οι προσκρού-
σεις των παιδιών επί των εξοπλισμών.
▶ Ο απαιτούμενος χώρος μεταξύ των εξο-
πλισμών.
▶ Ο κάθε εξοπλισμός πρέπει να είναι ευδι-
άκριτα οριοθετημένος.

Προδιαγραφές ασφαλείας για 
τους επιμέρους εξοπλισμούς 

Οι κούνιες, τσουλήθρες, αεροδιάδρομοι, 
μύλοι, ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί, επιφάνειες 
πτώσης πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. 

Απαγορεύονται:
Οι επιφάνειες πτώσης που αποτελούνται 

από τούβλα, σκυρόδεμα, πέτρες, άσφαλτο, 
ξύλο η οποιοδήποτε άλλο άκαμπτο υλικό 
που δεν αποσβένει τις κρούσεις στο έδαφος.

Συντήρηση, Συνθήκες Υγιεινής, 
Συντήρηση

Πρέπει να εφαρμόζεται Πρόγραμμα 
τακτικής Συντήρησης των εξοπλισμών και 
των επιφανειών πτώσης και να εξασφαλί-
ζονται οι όροι ασφαλείας σε μόνιμη βάση 
με ευθύνη των Υπεύθυνων των παιδότοπων.

Η Συντήρηση και η γενική διαχείριση της 
λειτουργίας του παιδότοπου πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟ ΕΝ 1176-7.

α. Το τακτικό και περιοδικό πρόγραμμα 
συντήρησης πρέπει να περιλαμβάνει τον 
έλεγχο των περιφράξεων, των πάγκων, των 
εισόδων-εξόδων και όλων των εξωτερικών 
βοηθητικών εξοπλισμών.  

β. Οι υπεύθυνοι πρέπει να εξασφαλίζουν 
την ταχεία επισκευή των φθαρμένων εξοπλι-
σμών, η εάν αυτό είναι αδύνατο θα πρέπει 
να απομακρύνουν τους ελαττωματικούς 
εξοπλισμούς.

γ. Εάν είναι προς αντικατάσταση ένα 
μόνο τμήμα των εξοπλισμών, θα πρέπει τα 
παραμένοντα τμήματα και οι θεμελιώσεις 
να καλύπτονται η να προστατεύονται.  
 

δ. Πρέπει να γίνονται επιπλέον συντη-
ρήσεις στους εξοπλισμούς για τους οποίους 
υπάρχει σχετική οδηγία από τον κατασκευ-
αστή.

Βιβλίο Συντήρησης

Τηρείται από τον Υπεύθυνο του παιδό-
τοπου και περιέχει :

α. Ένα γενικό η αρχιτεκτονικό σχέδιο 
στο οποίο αποτυπώνεται η διευθέτηση και 
η θέση των εξοπλισμών βοηθητικών και μη.

β. Πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των 
εξοπλισμών, των κατασκευαστών και των 
υπεύθυνων συντήρησης.

γ. Πρόγραμμα συντήρησης, ενέργειες που 
έγιναν για την υλοποίησή του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τοπικέ3ς συνθήκες, τον εξοπλισμό, 
τη συχνότητα χρήσης και τις οδηγίες των 
κατασκευαστών.

δ. Πλήρη καταγραφή των επισκευών και 
των ελέγχων συντήρησης.

ε. Φάκελο καταγραφής όλων των ατυχη-
μάτων και των παρατηρήσεων/παραπόνων 
που έχουν διατυπωθεί εγγράφως.

Συνθήκες Υγιεινής

Οι Υπεύθυνοι του παιδότοπου πρέπει 
να εξασφαλίζουν την καθαριότητα όλου 
του χώρου. Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται όλοι 
οι εξοπλισμοί, οι επιφάνειες πτώσης και οι 
εξωτερικοί και βοηθητικοί εξοπλισμοί.

Πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω χώροι 
υγιεινής: μία (1) τουαλέτα και δύο (2) νιπτή-
ρες για κάθε εικοσιπέντε (25) παιδιά, απο-
κλειστικής χρήσης από τα παιδιά, εύκολα 
προσπελάσιμα από τον χώρο του παιχνιδιού. 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
μία (1) τουαλέτα αποκλειστικής χρήσης από 
τους συνοδούς, γονείς, υπεύθυνους, κλπ.

 Στην αίθουσα παιχνιδιού απαγορεύεται 
το κάπνισμα *7

*7 Απόφ. 28492

Άρθρο 6
Λειτουργία παιδικής χαράς 
1. Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη 

του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η δημοτική 
ή η κοινοτική αρχή λαμβάνει όλα τα απαραί-
τητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της 
παιδικής χαράς και γενικά για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Ιδίως:
α) Ορίζει τον υπεύθυνο λειτουργίας της 

παιδικής χαράς.
β) Ελέγχει την τήρηση του προγράμματος 

συντήρησης και γενικά τη σωστή λειτουργία 
της παιδικής χαράς.

γ) Λαμβάνει μέτρα για τη φύλαξη της 
παιδικής χαράς. 

δ) Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της 
παιδικής χαράς. 

2. Στην παιδική χαρά απαγορεύεται η 
είσοδος ατόμων που δεν συνοδεύουν παι-
δί καθώς και η είσοδος κατοικίδιων ζώων 
συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς 
ατόμων με αναπηρία.

3. Με ευθύνη της δημοτικής ή κοινοτικής 
αρχής λαμβάνονται μέτρα για την φύλαξη 
της παιδικής χαράς, είτε με περιοδικούς ελέγ-
χους από τη δημοτική αστυνομία ή άλλους 
υπαλλήλους του Δήμου ή της Κοινότητας, 

είτε οργανώνοντας εθελοντικές ομάδες 
φύλαξης, είτε με προσωπικό που ορίζεται 
για τον σκοπό αυτό, είτε με οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο μέσο. 

Άρθρο 7
Συντήρηση παιδικής χαράς
1. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από 

ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό 
να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό 
της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας 
και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της 
αρχικής εγκατάστασής του, καθώς και του 
ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

2. Η συντήρηση της παιδικής χαράς 
πρέπει να σχεδιάζεται και να διενεργείται 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 
– 7 ή ισοδύναμα αυτών, τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του 
εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

α. Να συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής 
συντήρησης.

β. Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερι-
νού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να 
καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος 
αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος, στην 
περίφραξη και στον χώρο γύρω από την 
παιδική χαρά. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου 
είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού και 
του περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των 
αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και 
στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι 
εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, 
τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα 
και η υπερβολική φθορά κινούμενων ή μη 
τμημάτων.

γ. Να εξασφαλίζεται η άμεση επισκευή του 
φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού 
και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμέ-
νου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής 
παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά.

δ. Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλι-
σμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να 
αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή 
του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του 
εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα 
πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακο-
λουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των 
προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας 
το σύνολο του εξοπλισμού.

Άρθρο 8

Υπεύθυνος λειτουργίας παιδικής 
χαράς 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής 
χαράς έχει την ευθύνη για τη σωστή λει-
τουργία και τη συντήρησή της. Ο υπεύθυνος 
λειτουργίας έχει τα ακόλουθα ειδικότερα 
καθήκοντα : 

1. Τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο 
προς επιθεώρηση από τον αναγνωρισμένο 
φορέα ελέγχου, ανά πάσα στιγμή, με τις 
τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. 
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α) Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού 
και της επιφάνειας πτώσης.

β) Τη βεβαίωση ελέγχου ή/και το πιστο-
ποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου 4 της 
παρούσας.

γ) Επωνυμία και διεύθυνση του κατα-
σκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της 
χώρας κατασκευής.

δ) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους 
εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης με 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρο-
νται στην τοποθέτηση, στη συναρμολόγηση 
και στη συντήρησή τους.

ε)Βεβαίωση του κατασκευαστή για την 
εφαρμογή της στατικής μελέτης στον κάθε 
εξοπλισμό.

2. Τηρεί φάκελο συντήρησης που περιέχει 
σκαρίφημα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η 
θέση του εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο, που θα αποδεικνύει τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 7 της παρούσας. 

3. Καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα 
τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και 
των επιφανειών πτώσης και εξασφαλίζει την 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
σε μόνιμη βάση.

4. Τηρεί βιβλίο συμβάντων, αριθμημένο 
και θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία 
του δήμου ή της κοινότητας, στο οποίο θα 
καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν 
ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα 
χρηστών.

5. Μεριμνά για την τήρηση της καθαριό-
τητας του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος 
χώρου της παιδικής χαράς.

6. Μεριμνά για τη μη λειτουργία της 
παιδικής χαράς σε περίπτωση διακοπής της 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 της 
παρούσας, καθώς και για την τοποθέτηση 
της απαραίτητης προειδοποιητικής σήμανσης.

Άρα παρατηρούμε ότι με την Απόφαση 
28492/9-5-2009 του Υπουργού Εσωτερικών, 
όπως τροποποιήθηκε, ουσιαστικά τροποποι-
είται κατά το μεγαλύτερο μέρος η αρχική 
Απόφαση 38847 (ΦΕΚ 1354Β/22-9-2003) 
των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και 
Υγείας με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την χορήγηση 
και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας παιδότοπων.

Μετά το δυστύχημα στον Άλιμο 
που ένα δεκατριάχρονο αγόρι έχασε 
τη ζωή του, από υποσχέσεις Υπουργών 
πήγαμε καλά.

Η διαπίστωσή μας είναι ότι ΔΥΣ-
ΤΥΧΩΣ ΚΑΜΙΑ παιδική χαρά ή παιδό-
τοπος δεν πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές.

Άραγε εισαγγελέας δεν υπάρχει;
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Οι προστατευόμενες περιοχές της 
χώρας (30% επί του συνόλου των 
περιοχών αυτών) διοικούνται από 

Φορείς Διαχείρισης. 
Η χρηματοδότηση των Φορέων γίνεται 

αποκλειστικά από πόρους του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» το οποίο τελειώνει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Από εκεί και πέρα 
το ελληνικό κράτος καλείται να διαθέσει 
ετησίως 8 εκατ. ευρώ για να συνεχίσουν 
να υφίστανται οι Φορείς.

Τα οικονομικά οφέλη που περνούν στην 
πολιτεία – πέρα από την ανυπολόγιστη 
περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία 
τους – είναι υπερπολλαπλάσια. 

Εκτιμάται πως για όλα τα κράτη της Ε.Ε. 

τα έσοδα έχουν φτάσει τα 200 δις ευρώ. 
Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλό-

γου εργαζομένων στους φορείς αυτούς, 
ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό αλλά 
ουσιαστική λύση δεν έχει βρεθεί. Το 
προσωπικό είναι ορισμένου χρόνου κι 
αυτό είναι ένα ακόμα σημείο που πρέπει 
να διευθετηθεί καθώς εργάζονται από 
το 2007 στους φορείς. Ο Σύλλογος έχει 
αποστείλει και επιστολή στον Αλ. Τσίπρα 
ζητώντας άμεση λύση.

Στον αυτόματο πιλότο οι φορείς δια-
χείρισης των «δήθεν» προστατευόμενων 
περιοχών. Το ΠΑΚΟΕ τάσσεται υπέρ της 
ενίσχυσης με επιστημονικό προσωπι-
κό των φορέων αυτών και τη συνεχή 
χρηματοδότησή τους γιατί πάρα πολ-

λές «προστατευόμενες» περιοχές έχουν 
λεηλατηθεί, καταπατηθεί, μπαζωθεί και 
χτιστεί από μεγαθήρια ξενοδοχεία δίχως 
την παρέμβαση ούτε της πολιτείας αλλά 
ούτε και της Ε.Ε.

Δεδομένου ότι περίπου 40 φορείς 
διαχείρισης είναι πραγματικά στον 
...αυτόματο πιλότο, πρέπει η Κυβέρ-
νηση να σκύψει και να λύσει το πρό-
βλημα.

Με χαρά πληροφορηθήκαμε πως 
ύστερα από παρέμβαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος το Πράσινο Ταμείο 
θα δώσει 5 εκ. ευρώ στους Φορείς 
και θα παραταθεί η λειτουργία τους 
έως το τέλος του 2016. Είναι κι αυτό 
μια αρχή...!!!

Μεγάλη δικαίωση αποτελεί 
για τους κατοίκους αλλά και 
το δήμο Πυλαίας Χορτιάτη 
η δικαστική απόφαση που 
απαγορεύει τόσο την τοποθέτηση, 
όσο και τη λειτουργία του 
σταθμού αλλά και οποιουδήποτε 
εξαρτήματος – μηχανήματος 
στο σημείο της κεραίας , στην 
περιοχή του Προφήτη Ηλία. Η 
απόφαση επίσης ορίζει πως η 
κεραία πρέπει να απομακρυνθεί 
εντός 30 ημερών. Οι κεραίες 
αποτελούν απειλή για την 
υγεία των κατοίκων και τέτοιες 
αποφάσεις και κινητοποιήσεις μας 
χαροποιούν. 
Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα 
φωνάζει στην κυριολεξία για τις 
παράνομες κι επικίνδυνες κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας. Κανενός 
το αυτί δεν ιδρώνει. Άλλωστε 
γιατί να γίνει αυτό, όταν τα θηρία 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
εισπράττουν χρήματα και πουλάνε 
… αέρα.
Το 2014 οι τζίροι των εταιρειών 
αυτών ξεπέρασαν τα 4,5 δις 
ευρώ. Έλεος!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  
ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Από Βουλγαρία και Αλβανία έρχο-
νται μεγάλες ποσότητες άλευρων, σε 
χαμηλότερη τιμή έναντι του ελληνικού 
– άρα και μικρότερο κόστος παραγωγής 
αρτοσκευασμάτων- χωρίς να έχουν 
διενεργηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι 
τόσο στις χώρες προέλευσης, όσο κι 
εδώ. Ενδέχεται να έχουν χρησιμοποι-
ηθεί λιπάσματα και φυτοφάρμακα για 
την καλλιέργεια των σιτηρών ακατάλ-
ληλα για την υγεία μας. Αυτό βάζει 
σε κίνδυνο τη ζωή των καταναλωτών 
αλλά κατά πως φαίνεται, υπάρχουν 
πάντα οι ασυνείδητοι επαγγελματίες 
που τα θυσιάζουν όλα στον βωμό 
του κέρδους.

Ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, 
λαμβάνει χώρα ένας βρώμικος διατρο-
φικός πόλεμος, καθώς οι πολυεθνικές 
εταιρείες, όπως οι Monsanto, στρα-
τολογεί επιστήμονες και έρευνες για 
να πείσει για την καταλληλόλητα των 
μεταλλαγμένων σπόρων και άλλων 
προϊόντων που θέλουν να εισάγουν 
στην αγορά. Διαθέτουν τεράστια κον-
δύλια ως δωρεές σε Πανεπιστήμια 

και ερευνητές ώστε να συντάξουν 
εκθέσεις με τις οποίες θα πείσουν 
τους αρμόδιους φορείς να δώσουν 
έγκριση διακίνησης αυτών.

ΣΙΤΑΡΙ – ΑΛΕΥΡΙ – ΨΩΜΙ
Το τρίπτυχο κάθε λαού που έχει 

προσαρμοστεί σε κοινωνίες εξαρ-
τημένες από σύνδρομα διατροφής 
που αγγίζουν αποκλειστικά το 
θρεπτικό υπόβαθρο του ατόμου. 
Ποικιλίες μεταλλαγμένες σταριού 
που παίρνουν κατά καιρούς διά-
φορες ονομασίες από αρχαίους 
θεούς μέχρι και εταιρείες σπόρων. 
Εν τούτοις, το «ψωμί» που χορταί-
νουν όλοι … οι φτωχοί, έχει γίνει 
κι αυτό προϊόν εκμετάλλευσης 
της μόνιμης απειλής, δηλαδή της 
πείνας.

Έτσι, το ΠΑΚΟΕ από το 1982, 
κατέγραψε τις αξίες των διάφο-
ρων τύπων άλευρων (70%, 100%, 
μαλακό τύπου Μ και άλλα) ούτως 
ώστε με τα κατάλοιπα μετά την 
αφαίρεση του σιμιγδαλιού, να 
τρώμε ανώφελο φουσκωτό ψωμί.

Αλεύρι από Αλβανία και Βουλγαρία – Διατροφικός πόλεμος
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ΡΩΣΙΚO ΕΜΠAΡΓΚΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Για την Ελληνική κοινωνία ήταν  ένα ώριμο αίτημα 
και κάποιοι  έπρεπε να τολμήσουν να κάνουν  το βήμα 
της υλοποίησής του. Το βήμα που δεν μπορούσαν να 
κάνουν τα συντηρητικά κόμματα το έκανε η κυβέρνηση 
με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Έτσι λύνονται μια σειρά προβλήματα κοινωνικά, 
οικονομικά και ηθικά με την αναγνώριση δικαιωμάτων 
σε ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και  
αισθάνονται Έλληνες. Η δεξιά βλέπει το πρόβλημα 
της μαζικής  μετανάστευσης   προσφύγων  προς την 
χώρα μας και την Ευρώπη,  αλλά δεν βλέπει τα αίτια 
που το προκαλούν. Ποιοι δημιούργησαν τους πολέμους 
σε Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία και ΙΡΑΚ, Αφγανιστάν; Ποιοι 
συμβάλουν στις κλιματικές αλλαγές και την ρύπανση 
ποταμών, λιμνών και θαλασσών;  

Η  μεγάλη λίμνη της Τανζανίας που έτρεφε όλη 
τη χώρα, αφού οι Ευρωπαίοι  την εκμεταλλεύτηκαν 
αλλοιώνοντας τη φυσική  ισορροπία της , την έκαναν 
σχεδόν νεκρή λίμνη. Ποιοι αρπάζουν τους φυσικούς  
πόρους από τους λαούς της Αφρικής; Εάν δεν αλλάξει 
η πολιτική του ανεπτυγμένου κόσμου και η ληστρική 
εκμετάλλευση ανθρώπων και φύσης, εκατοντάδες 
εκατομμύρια προσφύγων θα έρθουν στην Ευρώπη 
στις επόμενες δεκαετίες.

Είναι πιθανό  ότι από τον νέο αγωγό φυσικού 
αερίου από Ρωσία μέσω Τουρκίας και Ελλάδας να 
υπάρξουν μεσοπρόθεσμα κάποια   οικονομικά  οφέλη. 
Εάν δούμε όμως το θέμα κάπως ευρύτερα με επέκτα-
ση στον χρόνο, θα δούμε ότι οι αγωγοί αυτοί  είναι 
αντίθετοι στη γενική έννοια της βιωσιμότητας, Γιατί οι 
σχεδιασμοί  αυτοί  οδηγούν στην ακόμα μεγαλύτερη 

εξάρτηση από ορυκτά ή αέρια καύσιμα    και είναι  
αντίθετοι στη  γενική πολιτική της αειφορίας. Εάν 
δούμε τις  επενδύσεις αυτές πώς θα λειτουργήσουν   
μακροπρόθεσμα θα εκτιμήσουμε ότι είναι αρνητικές και 
από οικολογική και από οικονομική άποψη. Μιλάμε για 
έργα όπου για πολλά  χρόνια τα όποια δημόσια 
έσοδα θα είναι ήδη δεσμευμένα έναντι της ίδιας 
συμμετοχής της χώρας στο αρχικό κεφάλαιο.

Όχι μόνο ο ΓΓ του ΟΗΕ αλλά πρόσφατα ακόμα 
και ο Πάπας έχουν εκφράσει ακριβώς αυτήν τη θέση. 
Ταυτόχρονα τα κόστη καθαρών μορφών ενέργειας 
πέφτουν ραγδαία. Μόνο την τελευταία δεκαετία το 
κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει μειωθεί 
κατά 90%. Γιατί  να μην προχωρήσουμε, στην  προι-
κισμένη σε ήλιο και άνεμο χώρα μας, σε ένα καθαρό, 
σύγχρονο ενεργειακό  μοντέλο που θα προστατεύει τη 
φύση, το κλίμα, τη δημόσια υγεία; Που θα δημιουργεί 
δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας; Που  θα προσφέρει 
εισόδημα σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και θα είναι 
σε βάθος χρόνου σαφώς φτηνότερη επιλογή;

Η συνάντηση των  G7 βλέποντας το θέμα μακρο-
οικονομικά και με την οικονομίστικη προφανώς λογική 
και όχι με τη λογική προστασίας του πλανήτη επεξερ-
γάζεται σχέδια απεξάρτησης από τα ορυκτά  καύσιμα.  

Γιατί επεξεργάζεται τέτοια σχέδια; Γιατί γνωρίζουν  
ότι τα ορυκτά και αέρια καύσιμα τελειώνουν. Σε μερικές 
δεκαετίες θα ψάχνουν οι άνθρωποι για πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο   σε χαράδρες του πλανήτη ή τα βάθη 
του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού για τα τρακτέρ των 
καλλιεργειών και την χημική βιομηχανία.

Το ενεργειακό μοντέλο που οικοδομείται σε αυτή 

την λογική ακόμα και από την στενά  οικονομική 
άποψη είναι μακροπρόθεσμα καταδικασμένο.  Εάν 
προσθέσουμε τα δεδομένα ότι η χώρα μας έχει λόγω 
θέσης και κλίματος ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει  τώρα  να 
αλλάξουμε κατεύθυνση στον ενεργειακό μας  
σχεδιασμό.

Θα πρέπει να προωθήσουμε τεχνολογίες για τις 
ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), να κατευθύνουμε εκεί τους 
νέους επιστήμονες και την έρευνα, ώστε να γίνεται  
κατασκευή ανεμογεννητριών και  φωτοβολταϊκών  
στην Ελλάδα όπως το έχουν καταφέρει ισπανικές 
επιχειρήσεις. 

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε μικρούς και μεσαίους 
επενδυτές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
και ιδιώτες να ασχοληθούν με τις ΑΠΕ. 

Πολλοί μιλάμε για βιωσιμότητα και αειφορία 
αλλά στην πράξη τα βήματα  σ’ αυτή την κατεύθυνση 
είναι δειλά και ανεπαρκή,  οι μεγάλες επενδύσεις 
γίνονται σε μονάδες ορυκτών καυσίμων (πχ. Πτολε-
μαΐδα V)  και τώρα στους αγωγούς. Η κατασκευή των 
αγωγών έχει και μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος στις 
περιοχές που περνάει και καταστρέφει  παραγωγική 
γη. Γνωρίζουμε τις αντιδράσεις για τον αγωγό ΤΑΠ 
στη Βόρεια Ελλάδα.

Κύριε Δημαρά, ωραία μας τα λέτε. Λέμε 
συνεχώς τα ίδια ως ΠΑΚΟΕ, εδώ και 36 χρόνια. 
Αλλά πείτε μας, εσείς δεν είστε βουλευτής της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Άραγε γι’ αυτά τι λέει 
ο συνοδοιπόρος σας Τσιρώνης, αναπληρωτής 
ΠΕΚΑ κι ο Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης;

Το ρωσικό εμπάργκο στην αγορά 
ελληνικών προϊόντων έχει 
επιφέρει τεράστιες απώλειες 

σε αγρότες και παραγωγούς. Ο 
αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ 
Β. Αποστόλου, ζήτησε από την 
Κομισιόν να λάβει μέτρα για των 
περιορισμό των επιπτώσεων. 

Η ρωσική αγορά είχε κατα-
κτηθεί με μεγάλη προσπάθεια και 
είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί 
με εναλλακτικούς προορισμούς 
εξαγωγών, ιδιαίτερα για τα φθαρτά 
προϊόντα. Έτσι οι εξαγωγές στα 
ροδάκινα – νεκταρίνια μειώθηκαν 
με αποτέλεσμα να μειωθεί και 
η τιμή τους αφού παραμένουν 
απούλητα στους παραγωγούς.  
Η Ομάδα Συνεργασίας των Κοι-
νοβουλίων Ελλάδας – Ρωσίας 
αναμένεται να συνεδριάσει ώστε 
να αρθεί το εμπάργκο και να βοη-
θηθεί η ελληνική οικονομία στη 
δύσκολη αυτή περίοδο.  Επιπλέον, 
η κατάργηση των ποσοστώσεων 
προκαλεί προβλήματα και στον 
τομέα του γάλακτος και της ζάχα-
ρης. Ο Β. Αποστόλου υπερτόνισε 
την αναγκαιότητα εύρεσης άμε-
σων λύσεων καθώς τίθεται θέμα 

βιωσιμότητας λόγω των αυξα-
νόμενων εισαγωγών από χώρες 
με ανταγωνιστικότερους όρους 
προσφοράς. Ταυτόχρονα, τόνισε 
πως αναφορικά με τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς η 
Ελλάδα είναι ξεκάθαρα αντίθετη 
στην καλλιέργεια και τη χρήση τους.

Δυστυχώς, οι «κούφιες» 
υποσχέσεις του Πούτιν για 
χαλαρότητα στις εισαγωγές 
ελληνικών προϊόντων στην 
«αριστερή» κυβέρνηση Τσί-
πρα, δε βοήθησαν όπως και 
οι ανάλογες για τον αγωγό. 
Κάπως έτσι ήταν και οι ανά-
λογες υποσχέσεις στον πρώην 
ΥΠΑΠΕΝ κύριο Λαφαζάνη για 
δωρεάν αέριο και πετρέλαιο 
στις ημέρες κρίσης για να δικαι-
ολογηθούν οι εναλλακτικές 
λύσεις της αποστασίας από 
τους 22 της άλλοτε «αριστερής 
πλατφόρμας».

Όμως, το πρόβλημα συνε-
χίζει να υφίσταται παρά το 
γεγονός ότι το ΠΑΚΟΕ επα-
νειλημμένα έχει επισημάνει 
ότι πρέπει να διερευνηθούν 
και άλλες αγορές.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΩΣΙΚΟ ΑΓΩΓΟ
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369 ΤΡΙΣ. $ ΤΟ ΚOΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚHΣ ΑΛΛΑΓHΣ
Ο ΟΗΕ διοργανώνει στα τέλη Νοεμβρίου 

στο Παρίσι παγκόσμια διάσκεψη για την 
κλιματική αλλαγή και  ανεβάζει συνε-

χώς τον λογαριασμό του κόστους ( σύνολο 
369 τρις δολλάρια) που αυτή θα έχει στην 
παγκόσμια οικονομία, εάν δεν ληφθούν 
εγκαίρως μέτρα για την αντιμετώπισή της

Στα 326 τρισ. δολάρια -ή τέσσερις φορές 
το σημερινό παγκόσμιο ΑΕΠ-, στα οποία, 
σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή του 
ΟΗΕ, θα ανέλθει έως το 2200 η επιβάρυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας από την κλιματική 
αλλαγή, προστίθενται άλλα 43 τρις δολάρια 
εξαιτίας της αύξησης χρήσης κλιματιστικών 
και της απώλειας αγροτικών εκτάσεων που 
θα προκαλέσει η άνοδος της θερμοκρασίας 
και που δεν είχαν αρχικά υπολογιστεί

Επιπλέον, το λιώσιμο των πάγων της 
Αρκτικής -όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει με 
ταχύτητα διπλάσια απ' ό,τι στον υπόλοιπο 
πλανήτη- θα απελευθερώσει 1.700 γιγατόνους 
άνθρακα που είναι σήμερα εγκλωβισμένοι 
στους πάγους, και τόνους μεθανίου, διοξει-
δίου του άνθρακα και άλλων αερίων, που θα 
επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή.

Με μαθηματική ακρίβεια υπολόγισαν ότι 
το έτος 2200 το διοξείδιο του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένο κατά 75°/ο. 
Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-
μέλη του ΟΗΕ έως σήμερα δεν επαρκούν για 
να συγκρατήσουν στους 2 βαθμούς Κελσίου 
την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τι ζητούν οι CEOs για «πράσινες» 
επενδυτικές δράσεις

Έρευνα της PwC, εν όψει της υπογραφής 
μιας διεθνούς συμφωνίας για την κλιμα-

τική αλλαγή (σε 
λιγότερες από 
1 0 0  η μ έ ρ ε ς , 
στο πλαίσιο της 
Συνόδου Κορυ-
φής των Ηνωμέ-
νων Εθνών για 
το Κλίμα που θα 
πραγματοποιηθεί 
στο Παρίσι τον 
Δεκέμβριο) δια-
πιστώνει ότι ένας 
στους δυο CEOs 
προσαρμόζουν 
τις στρατηγικές 
τους επενδύσεις 
ε ν  ό ψ ε ι  τ ω ν 
ευκαιριών πρά-
σινης ανάπτυξης 
αν και ανησυχούν για τις τιμές της ενέργει-
ας και το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ για να 
αναλάβουν αποτελεσματική δράση στον 
τομέα του κλίματος θέλουν κίνητρα όπως: 
η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού 
(80%) καθώς και ένα ξεκάθαρο, σταθερό και 
μακροπρόθεσμο εθνικό πλαίσιο κυβερνητικής 
πολιτικής (77%).

Από την έρευνα προκύπτει ότι η εμπιστο-
σύνη, η φήμη και το βραχυπρόθεσμο κόστος 
είναι οι παράγοντες που κινητοποιούν τους 
διευθύνοντες συμβούλους να αναλάβουν 
δράση για την κλιματική αλλαγή. Οι μακρο-
πρόθεσμες συνέπειές της προκαλούν μικρό-
τερη ανησυχία σχετικά με ης εφοδιαστικές 
αλυσίδες (51%) και τις υποδομές (35%).

Τα αποτελέσματα της έρευνας πάντως 
αναδεικνύουν μια κατηγορία διευθυνό-

ντων συμβούλων 
που είναι βέβαιοι 
για τις ευκαιρίες 
οικονομικής ανά-
πτυξης γενικότε-
ρα και οι οποίοι 
τάσσονται υπέρ 
της ανάληψης 
δράσης εν όψει 
τ η ς  κ λ ι μ α τ ι -
κής  αλλαγής 
με κίνητρα την 
εξοικονόμηση 
του κόστους, την 
καλύτερη διαχεί-
ριση κινδύνου και 
τις νέες ευκαιρίες 
στην αγορά.

Το 58% υπο-
στηρίζει ότι οι εταιρείες τους εργάζονται από 
κοινού με προμηθευτές και επιχειρηματικούς 
συνεργάτες για να διαχειριστούν τους κινδύ-
νους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή και το 55% με τους 
καταναλωτές. Το 89% έχει πραγματοποιήσει 
βελτιώσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, 
ενώ το 74% έχει θέσει στόχους για την 
ανακύκλωση, ενώ το 61 % έχει αλλάξει τον 
τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των 
κινδύνων. Επίσης, το 49% συζητά σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου για την κλιματική 
αλλαγή τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Ο John Williams, partner της PwC στον 
τομέα Αειφορίας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Sustainability and Climate Change), σχο-
λίασε σχετικά με την έρευνα ότι το 80% των 
διευθυνόντων συμβούλων θεωρούν ότι αυτό 

που τους κινητοποιεί προσωπικά σε σχέση 
με την κλιματική αλλαγή είναι η επιθυμία 
τους να προστατεύσουν το συμφέρον των 
μελλοντικών γενεών. 

Ωστόσο, χρειάζεται αρκετοί ακόμα να 
κινητοποιηθούν από επιχειρηματικά και ηθικά 
κίνητρα και να αναγνωρίσουν τη σύνδεση 
μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των 
οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα θέματα που 
σήμερα αποτελούν βραχυπρόθεσμα προβλή-
ματα, όπως είναι το κόστος της ενέργειας 
και το ρυθμιστικό πλαίσιο, στο μέλλον θα 
αποτελέσουν μακροπρόθεσμα και στρατη-
γικά εμπόδια για την ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη. Οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής συνθέτουν μια λίστα από κρίσιμα 
επιχειρηματικά θέματα...»

Η πρόληψη, όπως έχουμε επανειλημ-
μένα τονίσει, είναι η βασική προυπόθεση 
για να λειτουργήσει σωστά το οποιοδήποτε 
ανθρωπογενές οικοσύστημα.

Έτσι, χρόνια τώρα, το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρε-
ται έντονα εντός κι εκτός της χώρας μας για 
την έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμένων 
ενεργειών, ώστε η πανάκριβη καταστολή της 
κλιματικής αλλαγής να ήταν τουλάχιστον το 
1/20 του κόστους της, εάν υπήρχε πρόληψη.

Όταν «φωνάζαμε» 20 χρόνια πριν για την 
ερημοποίηση, τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και τη βελτίωση στα συστήματα 
ψύξης, θεωρούμαστε τουλάχιστον γραφικοί.

Για να φτάσουμε στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα της σταθεροποίησης του κλίματος 
στον πλανήτη, πρέπει να αρχίσουμε έντονες 
και συντονισμένες δράσεις από ….χτες!  Έτσι, 
για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνουμε τις 
προτάσεις μας.

▶ Αποφεύγετε τις συσκευασίες μιας χρήσης.
▶ Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αμιάντου.
▶ Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
▶  Αντικαταστήστε τους κοινούς λαμπτή- ρες πυρακτώσεως με 

νέους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
▶  Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής αντί των κλιματιστικών.
▶  Χρησιμοποιήστε στα ψώνια σας μία πάνινη τσάντα αντί για 

πλαστική.
▶  Αντικαταστήστε το συμβατικό σας ντους με ένα μοντέλο 

μικρότερης ροής νερού.
▶  Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας. Δώστε 

το στο συνεργείο και μην το ρίχνετε στην αποχέτευση.
▶  Προτιμάτε να αγοράζετε αναψυκτικά σε επιστρεφόμενα 

γυάλινα μπουκάλια.
▶  Αν χρειάζεστε είδη ξυλείας απαιτείστε πιστοποιητικά που 

να βεβαιώνουν ότι δεν προέρχονται από αρχέγονα δάση.
▶  Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν φωσφο-

ρικά άλατα.
▶  Τοποθετήστε ένα πλαστικό μπουκάλι στο καζανάκι της  

τουαλέτας σας, για να μειώσετε την ποσότητα νερού που 
κατακρατείται στο καζανάκι.

▶  Τοποθετείστε ηλιακό θερμοσίφωνα.
▶  Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης: λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, ποδή-
λατα ή …περπάτημα.

▶  Υποστηρίξτε τις τοπικές αγορές αγρο- τικών προϊόντων.
▶  Χρησιμοποιήστε μη λευκασμένα φίλτρα  καφέ.
▶  Πειραματισθείτε με τα χορτοφαγικά γεύματα κατά προτίμηση 

βιολογικής προέλευσης.
▶  Μειώστε τα απορρίμματα προτού ακόμη αγοράσετε τα 

προϊόντα, προτιμώντας αυτά με μικρή και φιλική προς το 
περιβάλλον συσκευασία.

▶  Προτιμήστε τα οικονομικά “πράσινα” ψυγεία. Σώστε το όζον 

και το κλίμα της Γης.
▶  Εάν σχεδιάζετε ένα καινούργιο σπίτι, συμπεριλάβετε στα 

κατασκευαστικά σχέδια συστήματα  εξοικονόμησης  ενέργειας.
▶  Αναζητήστε το λογότυπο της ανα- κύκλωσης στα προϊόντα 

που αγοράζετε.
▶  Αποφύγετε τα χλωριωμένα πλαστικά PVC.
▶  Μαζέψτε το νερό της βροχής σε κουβάδες και χρησιμοποιήστε 

το για πότισμα των φυτών σας. Έτσι, εξοικονομείτε νερό είτε 
από το δημοτικό δίκτυο είτε από πηγάδια.

▶  Προτιμήστε τα καταστήματα που προωθούν συγκεκριμένα 
προγράμματα ανακύκλωσης.

▶  Μην αγοράζετε προϊόντα που προέρχονται από ζώα ή φυτά 
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση (www.cites.org).

▶  Τα βράδια του χειμώνα κλείνετε τα παντζούρια και τις κουρ-
τίνες για να κρατήσετε τη ζέστη στο χώρο σας.

▶  Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την 
αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε 
με αλουμινόχαρτο.

▶  Η ποδηλασία βοηθάει στη διατήρηση καλής φυσικής κατά-
στασης, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και επιβραδύνει το “φαινόμενο του θερμοκηπίου”.

▶  Φυτέψτε ένα δέντρο.
▶  Ανακυκλώστε τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
▶  Εάν αποφασίσετε να φάτε σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού 

(fastfood),
▶  ζητάτε πάντα επαναχρησιμοποιούμενα πιάτα και ποτήρια. 

Σε κάθε περίπτωση, ξανασκεφτείτε το αν βρίσκεστε στον 
κατάλληλο χώρο.

▶  Χρησιμοποιήστε λεβάντα για το σκώρο. Αποφύγετε τα τοξικά 
εντομοκτόνα.

▶  Επιλέξτε, όπου είναι δυνατόν, υδρο- χρώματα και όχι 
λαδομπογιές.

▶  Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε.

▶  Αποφύγετε τα χημικά εντομοκτόνα. Χρησιμοποιείστε λεβάντα 
για την καταπολέμηση του σκώρου.

▶  Μη ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα δεν σας χρειάζονται.
▶  Αντί για κλιματιστικές συσκευές, αξιοποιήστε τις δυνατότητες 

φυσικού δροσισμού.
▶  Προτιμάτε χαρτιά που δεν έχουν προηγουμένως υποστεί 

λεύκανση με χλώριο.
▶  Προτιμάτε να αγοράζετε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.
▶  Μην αφήνετε άσκοπα τις εστίες της ηλεκτρικής κουζίνας 

ανοιχτές.
▶  Μην αφήνετε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλες 

ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής (stand-by). 
Θα εκπλαγείτε εάν μάθετε πόση ενέργεια καταναλώνουν 
σε αυτή την κατάσταση.

▶  Μην αγοράζετε ψάρια πολύ μικρού μεγέθους. Δώστε μία 
ευκαιρία στη φύση να αναπαραχθεί.

▶  Φροντίστε για τη συντήρηση του λέβητα-καυστήρα στο σπίτι 
σας δυο φορές το χρόνο. Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα.

▶  Προτιμήστε «έξυπνα» παράθυρα με διπλά τζάμια για εξοι-
κονόμηση ενέργειας.

▶  Μειώστε, όσο αυτό είναι δυνατό, την κατανάλωση χαρτιού 
και υλικών συσκευασίας.

▶  Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στην μπανιέρα.
▶  Αν ασχολείστε με την καλλιέργεια της γης, αποφύγετε τη 

χρήση του βρωμιούχου μεθυλίου.
▶  Αποφύγετε όλα τα προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή 

παράγωγά του.
▶  Διαμαρτυρηθείτε για τις εταιρίες που προβάλλουν οικολογικό 

προσωπείο, συχνά διαφημίζοντας δήθεν «πράσινα» προϊόντα, 
ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

▶  Υποστηρίξτε τις οικολογικές ομάδες της περιοχής σας
Αυτό ας το λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους όλοι οι μεγα-
λόσχημοι σύμβουλοι CEOs

50 ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
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Τα παιδιά του Τρικερίου κατάφεραν και 
φέτος να μαζέψουν 90.000 πλαστικά 
καπάκια, συνολικού βάρους 160 

κιλών, τα οποία με ιδιαίτερη χαρά και 
ικανοποίηση παρέδωσαν στους εκπροσώ-
πους του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων 
Ν. Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ».

Η συγκεκριμένη σπουδαία πρωτοβου-
λία ξεκίνησε πέρυσι από τους μαθητές 
του Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου, 
γρήγορα μεταδόθηκε στο Νηπιαγωγείο 
και στο Γυμνάσιο - Λύκειο Τρικερίου, ενώ 
σύντομα εξαπλώθηκε με ενθουσιασμό 
σε όλη την περιοχή και έγινε καθημερινή 
συνήθεια για όλους τους Τρικεριώτες 
και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο σπόρος της κινητοποίησης και ευαι-
σθητοποίησης για την ανάγκη συλλογής 
καπακιών «φύτρωσε» στις ψυχές των 
μαθητών, μετά από σχετική ενημέρωση 
για τις ανάγκες του σωματείου «ΙΠΠΟ-

ΚΑΜΠΟΣ» που πραγματοποιήθηκε κατά 
την περσινή σχολική χρονιά. Έκτοτε, τα 
παιδιά αγκάλιασαν την προσπάθεια, 
συλλέγοντας συστηματικά και με περισσό 
ζήλο πλαστικά καπάκια. 

Πέρυσι, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 
- Δεκεμβρίου συνέλεξαν 30.000 πλαστικά 
καπάκια για τον «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ».Φέτος 
στο διάστημα των τελευταίων εννέα 
μηνών συγκέντρωσαν 90.000 καπάκια, 

αποδεικνύοντας ότι έχουν υιοθετήσει 
έμπρακτα το πνεύμα αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης στα άτομα με αναπηρίες.

Σήμα κατατεθέν και κίνητρο της δρά-
σης που ανέλαβαν οι μαθητές είναι το 
«καπακόσπιτο», μια πρωτότυπη ιδέα της 
Νένας Σιδηροπούλου, δασκάλας της 5ης 
και 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Τρικερίου, η οποία μέλλει να υιοθετηθεί 
από το σωματείο και να χρησιμοποιηθεί 
και στα υπόλοιπα σχολεία της Μαγνησί-
ας, με στόχο να ενθαρρύνει όλους τους 
μαθητές να συγκεντρώνουν συλλογικά 
τα καπάκια από τα μπουκαλάκια νερού 
που καταναλώνουν.

Η συνεισφορά των μαθητών είναι 
πολύ σημαντική, αφού όπως ενημερώνει 
ο Γεν. Γραμματέας, Πέτρος Μπέλλος: «Το 
Σωματείο εξαργυρώνει τα καπάκια σε 
τοπική εταιρεία ανακύκλωσης και με τα 
χρήματα που εξασφαλίζει έχει τη δυνα-

τότητα να αγοράσει αναπηρικά αμαξίδια, 
ορθοπεδικά είδη και λοιπά αναλώσιμα, 
τα οποία διαθέτει στα μέλη του, αλλά 
και σε ανασφάλιστους συμπολίτες που 
τα έχουν ανάγκη».

Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι, εφόσον 
χρειάζονται δεκάδες τόνοι πλαστικών 
καπακιών ώστε να εξασφαλιστεί το 
χρηματικό ποσό για την αγορά ενός 
αμαξιδίου, είναι αναγκαίο να συνεχι-
στεί συλλογικά η προσπάθεια και να 
παγιωθεί ως συνήθεια σε όλα τα σπίτια 
και τις επιχειρήσεις της Μαγνησίας. 
Ταυτόχρονα, η προσπάθεια συλλογής 
πλαστικών καπακιών συμβάλλει στην 
οικολογική και περιβαλλοντική βελτίωση 
της περιοχής μας.

Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ από το ΠΑΚΟΕ 
στα παιδιά και τους δασκάλους του 
Τρικερίου για την αξιόλογη δράση 
τους!

90.000 ΠΛΑΣΤΙΚA ΚΑΠAΚΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡA 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

Φύτρες από Έλληνες γεωπόνους
 Η Σταματίνα και ο Λευτέρης, δύο γεωπόνοι στην πρώτη γραμ-

μή της παραγωγής, δεν αρκέστηκαν στα εύκολα ή στα δημοφιλή. 
Αντίθετα, θέλησαν να ασχοληθούν με τα δύσκολα, τα απαιτητικά. 
Οδηγός αλλά και συμπαραστάτης τους στην πολύωρη προσωπική 
δουλειά στο εργαστήριό τους ήταν και παραμένει ακόμη το μεράκι 
τους. Ανταμοιβή, το αποτέλεσμα της δημιουργικής προσπάθειάς 
τους - η σειρά των προϊόντων με την ονομασία Archefytro που 
περιλαμβάνει φύτρες από σπόρους βιολογικής γεωργίας φακής 
Καστοριάς, σιταριού, alfalfa και ρεβιθιού Γρεβενών.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η 35χρονη Σταμα-
τίνα Ψυχογυιού από την Τρίπολη και ο 37χρονος Λευτέρης Χατζής 
από την Κύμη Ευβοίας ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν 
τη Foodech, μια νεοσύστατη ελληνική επιχείρηση στον χώρο της 
μεταποίησης και τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων φυτικής 
προέλευσης. Μέχρι στιγμής, η βασική ενασχόληση της εταιρείας 
αφορά την παραγωγή και διάθεση προϊόντων Archefytro, της σει-
ράς με τις φύτρες. Η κύρια επιδίωξή τους -έχοντας επενδύσει στην 
παραγωγή προϊόντων ποιότητας- ήταν και παραμένει η ικανοποίηση 
των υψηλών διατροφικών απαιτήσεων των πελατών τους.

Τα φύτρα θεωρούνται από τις πλέον ισορροπημένες και υγιεινές 
τροφές της διατροφικής αλυσίδας, καθώς αποτελούν φυσική τρο-
φή εμπλουτισμένη σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, 
αμινοξέα και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.
■ Με πικάντικη (φύτρες alfalfa), γλυκιά (φύτρες σιταριού) και 
μεστή γήινη (φύτρες φακής και ρεβιθιού) γεύση, οι φύτρες κατα-
ναλώνονται ωμές σε σαλάτες, σάντουιτς, χυμούς, smoothies, με 
γιαούρτι αλλά και ελαφρά μαγειρεμένες σε σούπες, ριζότο κ.ά. Ο 
νέος αυτός διατροφικός θησαυρός εμπλουτίζει τις συνταγές όλων 
μας, καθιστώντας τις ξεχωριστές, εύγεστες και προπάντων υγιεινές!
■ Ο συνεργάτης διατροφολόγος της εταιρείας των δύο γεωπόνων 
επιβεβαιώνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξουν δια-
τροφικά οφέλη από την κατανάλωση φύτρων είναι η ποικίλη και 
ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή.
■ Για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας και υγιεινής, κατά την 
παραγωγή, συντήρηση και διανομή των προϊόντων πραγματοποιού-
νται συνεχείς έλεγχοι (εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
των τροφίμων EN ISO22000).

Τα προϊόντα Archefytro διατίθενται σε καταστήματα βιολογικής 
διατροφής και delicatessen τροφίμων.

Η ζωή συνεχίζεται με τη θέα των τάνκερ 
που αγκυροβολούν παράνομα στον όρμο Βοιών 
στη Λακωνία. Προηγήθηκαν τα ψηφίσματα και 
οι ανακοινώσεις διαμαρτυρίας κατοίκων και 
συλλόγων της περιοχής, οι δήμοι Κυθήρων, 
Ελαφονήσου και Μονεμβασίας πήραν θέση 
υπέρ των κατοίκων, οι περιφέρειες Αττικής και 
Πελοποννήσου έχουν αποφανθεί ότι η χρήση 
του όρμου από τα πλοία πρέπει να γίνεται μόνο 
για λόγους καταφυγίου ή έκτακτης ανάγκης 
και όχι για την τέλεση εργασιών, η αρμόδια 
υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού έχει 
γνωμοδοτήσει επίσης αρνητικά, λόγω του 
υψίστης αρχαιολογικής σημασίας χώρου του 
Παυλοπετρίου που βρίσκεται στην περιοχή, 
ακολουθώντας το παράδειγμα της Περιφέρειας, 
το αποτέλεσμα, όμως, δεν άλλαξε!

Οπως καταγγέλλει ο τοπικός σύλλογος 
για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς 
«Τουλίπα Γουλιμή» το απόγευμα 21 Σεπτέμ-
βρη, από τις 3 η ώρα το απόγευμα, ο καιρός 
άρχισε με τα κύματά του να μας φέρνει 
φιλοδωρήματα μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. 
Οι ρύποι είχαν κρεμώδη υφή σαν σαντιγί και 
εναποτέθηκαν από τα κύματα στην παραλία 
όπου απορροφήθηκαν από την άμμο αφή-
νοντας ένα στρώμα κρέμας. Η ΤΟΥΛΙΠΑ, ως 
έλαβε γνώση, ευρέθη εκεί όπου φωτογραφικά 
αποτύπωσε την κατάσταση, ενώ συνέλεξε και 
δείγματα τα οποία και παραδόθηκαν σε δήμο 
και λιμεναρχείο για τα περαιτέρω. Εντελώς 
συμπωματικά, τις ίδιες ώρες στον όρμο ήταν 
αγκυροβολημένα δύο σούπερ τάνκερ και μια 
ειδική πλατφόρμα με ρυμουλκό. Στις παραλίες 
του Νερατζιώνα και του Μαγγάνου, μέχρι 
χθες έκαναν μπάνιο.

Η χρήση του λιμένα ως σημείου κατα-
φυγής για πλοία, τα οποία αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα λόγω των καιρικών συνθηκών, 
γίνεται εδώ και χρόνια. Οι κάτοικοι και οι 
φορείς δεν διαφωνούν με αυτή τη χρήση, 

ωστόσο θεωρούν ότι με την αλλαγή της 
χρήσης που επιχειρείται -όσο αυστηρή και 
αν αυτή φαίνεται στα χαρτιά- θα υπάρξουν 
παράνομες δραστηριότητες που θα έχουν 
αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά 
και στον γειτονικό αρχαιολογικό υποθαλάσσιο 
χώρο του Παυλοπετρίου, ο οποίος θεωρείται 
μοναδικός στο είδος του.

Στις 4 Ιουνίου, η Περιφέρεια Αττικής με 
την υπ’ αριθμ. 181/2015 απόφασή της -έπειτα 
από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη νήσων 
Π. Χατζηπέρου- προέβλεπε τα εξής:

● Την απαγόρευση αγκυροβολίας σε όλα 
τα πλοία πλην των επιβατικών, καθώς και 
οποιασδήποτε άλλη διαδικασία εντός του όρμου 
(εφοδιασμός, επισκευές, υφαλοκαθαρισμοί, 
καθαρισμός προπελών-καταστρωμάτων κ.α.)

● Επίσης, η εκτέλεση διαδικασιών ελευθε-
ροκοινωνίας εφόσον απαιτηθεί, λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών, σε πλοία εσωτερικού 
και ανάλογης κλάσης, θα πραγματοποιηθεί 
εφόσον εξεταστεί από το λιμεναρχείο η 
ορθότητα του αιτήματος.

ΤΑΝΚΕΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΥΣΗΣ
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Το βρετανικό περιοδικό Economist τονίζει ότι το 
κλειδί για τη διατροφική ασφάλεια δεν βρίσκεται 
στην εμπορική εκμετάλλευση των σπόρων, ούτε 
στην προσπάθεια γενετικής τροποποίησης σπόρων 
(μεταλλαγμένα), αλλά στο κοπιώδες έργο της συλλο-
γής όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποικιλίας σπόρων.

Τόσο οι άγριοι πρόγονοι των φυτών που χρησι-
μοποιούνται στη γεωργία όσο και οι παραδοσιακές 
ποικιλίες φυτών κρύβουν έναν γενετικό πλούτο 
που η ανθρωπότητα οφείλει να φυλάσσει ως κόρην 
οφθαλμού. Στο διάστημα 1900-2000 εκτιμάται ότι 
χάθηκε το 75% των ποικιλιών σπόρων στον πλανήτη, 
καθώς η βιομηχανική γεωργία εστιάστηκε σε λίγες 
ποικιλίες από κάθε φυτό – τις πιο παραγωγικές και 
εύκολες στην αποθήκευση και τη μεταφορά. Το 1800, 
στις ΗΠΑ καλλιεργούνταν 7.100 ποικιλίες μήλων, 

εκ των οποίων σήμερα έχουν μείνει 300, ενώ οι 11 
αντιπροσωπεύουν το 90% των πωλήσεων. Όμως, 
η παραγωγικότητα και η εμπορικότητα δεν είναι 
τα μόνα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις 
ποικιλίες φυτών, αν πρόκειται να διασφαλιστεί η 
διατροφική ασφάλεια. Οι μονοκαλλιέργειες είναι 
ευάλωτες σε ασθένειες που εξαπλώνονται ταχύτατα, 
ενώ η αποσταθεροποίηση του κλίματος θέτει μια 
νέα σειρά προκλήσεων.

Μία από τις τράπεζες σπόρων, η CIAT, που βρί-
σκεται στην Κολομβία, διαθέτει 36.000 ποικιλίες 
φασολιών, τις οποίες διασταυρώνει προκειμένου να 
βρει αυτές που αντέχουν στην ξηρασία ή αυτές που 
ευδοκιμούν σε άγονα εδάφη «Οι μεγάλες εταιρείες 
επίσης δημιουργούν βελτιωμένους σπόρους με τη 
βοήθεια γενετικής τροποποίησης», σημειώνει ο 

Economist. «Αλλά η διαδικασία είναι αργή και πολυ-
έξοδη, ενώ ο φόβος των “τροφών Φρανκενστάιν” 
τρομάζει τους καταναλωτές. Οι νέες ποικιλίες που 
προκύπτουν από διασταύρωση σπόρων με άγριους 
συγγενείς είναι μια λύση πιο οικονομική και λιγότερο 
αμφιλεγόμενη».

Στην Ελλάδα το ΠΑΚΟΕ εδώ και είκοσι χρόνια 
φωνάζει για την πραγματική δημιουργία «τράπεζας 
καθαρών σπόρων». Εν τούτοις, αυτό ακόμα δεν έχει 
γίνει. Χώρες της Αφρικής και της Ασίας διαθέτουν 
τέτοιες τράπεζες και η χώρα μας δυστυχώς – η 
μοναδική στην Ευρώπη – δε διαθέτει. Ντροπή μας! 
Να φαντασθεί κανείς ότι στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης υπάρχει ειδικό κονδύλι από την Ε.Ε. γι’ 
αυτόν τον σκοπό. Έλεος! Πότε θα προσαρμοσθούμε 
με τις σύγχρονες τεχνολογίες;

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με μικρότερο προσδόκιμο ζωής, 
πρόωρους θανάτους και μια 
μακρά λίστα προβλημάτων υγείας 

συνδέεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, 
όπως προκύπτει από νέα μελέτη που 
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nature, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 3,3 
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν πρόω-
ρα κάθε χρόνο, κυρίως λόγω της έκθεσής 
τους σε μικροσωματίδια PM2.5. Μόνο 
στην Κίνα 4.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε μέρα εξαιτίας της ρύπανσης του 
αέρα στους εξωτερικούς χώρους ή 1,46 
εκατομμύρια το χρόνο. Το Δελχί διατηρεί 
τη θλιβερή πρωτιά της πιο μολυσμέ-
νης πόλης του κόσμου, ενώ στην Ινδία 
645.000 άνθρωποι χάνονται πρόωρα.

Οι πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
εξωτερικού χώρου ποικίλουν ανά περιοχή. 
Στις ΗΠΑ κύριες πηγές ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι η ηλεκτροπαραγωγή και 
οι μεταφορές. Ωστόσο, στις ανατολικές 
ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ανατολική Ασία 
και τη Ρωσία ο μεγαλύτερος όγκος 
μικροσωματιδίων PM2.5 εκπέμπεται από 
τις γεωργικές δραστηριότητες. Το ένα 
πέμπτο των θυμάτων της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αποδίδεται στις εκπομπές 
αμμωνίας κυρίως από τις κτηνοτρο-
φικές μονάδες, τα ορνιθοτροφεία, τα 
χοιροστάσια και τη χρήση λιπασμάτων 
στη γεωργία. Η αμμωνία αντιδρά με τις 
εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων και 
της βιομηχανίας, παράγει μικροσωματί-
δια και έτσι αποτελεί τη σημαντικότερη 
αιτία θανάτων από τη ρύπανση του αέρα 
στις ανατολικές ΗΠΑ, την Ιαπωνία και 
την Ευρώπη.

Τα μοντέλα με βάση το αναμενόμενο 
σενάριο δείχνουν ότι η συμβολή της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξωτερικού 
χώρου στην πρόωρη θνησιμότητα θα 

διπλασιαστεί έως το 2050.Μπορεί το 
νούμερο των 3,3 εκατομμυρίων πρόω-
ρων θανάτων κάθε χρόνο να φαίνεται 
υπερβολικό, ωστόσο η ρύπανση του αέρα 
στους εσωτερικούς χώρους είναι ακόμα 
πιο θανατηφόρος, προσμετρώντας 4,3 
εκατομμύρια θύματα κάθε χρόνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) συστήνει ότι η συγκέντρωση 
αυτών των αερολυμάτων δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 20 μικρογραμμάρια ανά 
κυβικό μέτρο αέρα.

Σε κίνδυνο  
οι μεταμοσχεύσεις

Επιπλέον, οι επιστήμονες απέδειξαν 
ότι όσοι άνθρωποι έχουν κάνει μεταμό-
σχευση πνευμόνων και κατοικούν σε 
περιοχές με υψηλά επίπεδα ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης λόγω της κίνησης των 
οχημάτων, αντιμετωπίζουν αυξημένο 
κίνδυνο πρόωρου θανάτου ή απόρριψης 
του μοσχεύματος τους. 

Οι επιπτώσεις στα παιδιά
Η πρώτη αμερικανική μελέτη, του 

Νοσοκομείου Παίδων του Λος Άντζελες 
και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κολούμπια της Ν. Υόρκης, 
παρακολούθησε μια ομάδα 40 παιδιών 
από τότε που ήταν ακόμη έμβρυα στην 
κοιλιά της μητέρας τους, έως την ηλικία 
των εννέα ετών. Η μελέτη συμπεριέ-
λαβε νοητικά τεστ και απεικόνιση του 
εγκεφάλου με ειδική μαγνητική τεχνική 
(MRI). Όπως διαπιστώθηκε, στα παιδιά 
που ως έμβρυα είχαν εκτεθεί περισσό-
τερο σε πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), ο εγκέφαλος 
τους εμφάνιζε πιο αργή ταχύτητα επε-
ξεργασίας, ενώ είχαν και περισσότερα 
νευροαναπτυξιακά προβλήματα, όπως 

συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής 
προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 
καθώς και επιθετικότητας. Είχαν επίσης, 
μικρότερη λευκή ουσία εγκεφάλου, ιδίως 
στο αριστερό ημισφαίριο, πράγμα που 
σχετίζεται με πιο αργό μυαλό (όπως 
επιβεβαίωσαν τα τεστ νοημοσύνης) 
και κατοπινά προβλήματα συμπεριφο-
ράς. Έτσι, παρουσίαζαν καθυστερημένη 
ανάπτυξη στην ηλικία των τριών ετών, 
μειωμένη νοημοσύνη στα πέντε τους, 
καθώς επίσης πρόωρα συμπτώματα 
άγχους και κατάθλιψης στην ηλικία των 
επτά ετών.

 «Θανατηφόρα» 
 η ζωή στις μεγαλουπόλεις

Τα μικροσκοπικά τοξικά σωματίδια 
που, εξαιτίας της ρύπανσης της ατμό-
σφαιρας, είναι διάσπαρτα στον αέρα που 
αναπνέουμε. Η πρόσφατη μελέτη ανέλυσε 
στοιχεία για περίπου μισό εκατομμύριο 
άτομα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

τα αερολύματα που περιέχουν σωματίδια 
αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, με διάμετρο 
έως 2,5 μικρόμετρα ή εκατομμυριοστά 
του μέτρου (2,5 ΡΜ), μπορούν πράγματι 
να σκοτώσουν κάποιον πρόωρα.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως τα 
σωματίδια του αέρα είναι όντως επιβλα-
βή για την υγεία, αυξάνοντας τη γενική 
θνησιμότητα, κυρίως τους θανάτους από 
καρδιαγγειακές νόσους, καθώς και τους 
θανάτους από αναπνευστικές παθήσεις 
στους μη καπνιστές. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, τα αόρατα αερολύματα μπο-
ρούν να ξεφεύγουν από τις άμυνες του 
οργανισμού και να «τρυπώνουν» βαθιά 
στους πνεύμονες και στην κυκλοφορία 
του αίματος των ανθρώπων που εκτίθε-
νται στη ρύπανση. Μάλιστα, ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να τα αποβάλει με τον βήχα 
ή το φτάρνισμα, όπως συμβαίνει με τα 
μεγαλύτερα σωματίδια.

Οι μικροσκοπικοί «δολοφόνοι» αποτε-
λούνται συνήθως από επιβλαβείς χημικές 
ουσίες, όπως αρσενικό και υδράργυ-
ρο, ενώ μπορούν να μεταφέρουν μέσα 
στο ανθρώπινο σώμα άλλους αέριους 
ρυπαντές, όπως οξείδια του θείου και 
του αζώτου.

Το ΠΑΚΟΕ, ο πρώτος φορέας που 
το 1979 ανακάλυψε το φωτοχημικό 
νέφος στην Αθήνα και κατήγγειλε την 
αδιαφορία των αρμοδίων, δυστυχώς 
δικαιώνεται. 

Καταγγέλλει, όμως, ταυτόχρονα 
ότι μετρήσεις σωματιδίων PM2,5 , 
δεν υπάρχουν συστηματικά κι ιδιαί-
τερα από βιομηχανίες (διυλιστήρια 
κ.ά). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
παραμένει αδιάφορο, για όλα αυτά.

Οι φορείς της Τ.Α. κι όλοι εκείνοι 
που ενδιαφέρονται για ένα καθαρό 
περιβάλλον, τι κάνουν;

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
3,5 ΕΚΑΤ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
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