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3,5 δισεκατομμύρια δραχμές  
πεταμένα στην μικροκομματική υστερία  

του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ Λαλιώτη

  Μετά τις 5 Ιουνίου στο www.pakoe.gr
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☑   Οι δημότες έχουν λάβει  
ποτέ πλήρη γνώση  
για το πώς και από ποιους  
προήλθε το χρέος  
του Δήμου Ωρωπού;

☑   Με ποιο τρόπο  
θα επιστραφούν  
τα χρήματα στο Δήμο  
από αυτούς που  
τα έκλεψαν;  

☑   Πως γίνονται όλα αυτά  
και κανένας δεν ξεσηκώνεται  
επιτέλους σε αυτό  
τον βρώμικο (σκουπίδια,  
βρώμικες θάλασσες,  
μολυσμένο νερό) Δήμο;

1,5 χρόνο ακόμα...  
άραγε τι θα δούμε;

EΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
 Σελ. 6

5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Παγκόσμια μέρα 
Περιβάλλοντος
Το ΠΑΚΟΕ προτείνει τις περιοχές που μπορείτε άφοβα  
να κολυμπήσετε (μετά τις 5 Ιουνίου στο www.pakoe.gr ) 

Πως προτιμάτε τα παγωτά;  
Με ή χωρίς κολοβακτηρίδια; 

Ακατάλληλα εμφιαλωμένα 
νερά και επικίνδυνα αντηλιακά

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

ΣΤΗ ΠΕΝΤΕΛΗ !
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ  

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ  
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΕΙΛΗ ΤΟ
ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΣΧΙΣΤΟ
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Στο ίδιο έργο…  
δυστυχώς πάλι θεατές
Θερινή περίοδος του ήλιου, της θάλασσας και της πυρκαγιάς. 
Τέσσερις μαγικοί αριθμοί μας δείχνουν την εγκληματική αδιαφορία 
των «αρμοδίων» αλά και των αετονύχηδων εμπρηστών, που παρά τις 
αυστηρές δυστυχώς συστάσεις  
στο τέλος της περιόδου από του «κρατούντες» ακάθεκτοι οδηγούν  
τη χώρα στην σεληνοποίηση.
Περίοδος 1990-2000 -  Καμένη  γη 1.850.000 στρέμματα
Περίοδος 2001-2010 - Καμένη  γη 2.450.000 στρέμματα
Περίοδος 1990-2000 -  Ξοδεμένα χρήματα για πυρόσβεση  

και δασοπροστασία  685.000.000 €
Περίοδος 2001-2010 -  Ξοδεμένα χρήματα για πυρόσβεση και 

δασοπροστασία 1.075.000.000 €
Η δυσαναλογία στο μεγαλείο της. Πιο πολλά τα λεφτά που «δήθεν» 
ξοδεύουμε και δυστυχώς πιο πολλά τα δάση που καίγονται. Μάλλον 
ξεχάσαμε και τα θύματα των κατά καιρούς καταστροφικών πυρκαγιών 
(Ηλεία, Πάρνηθα, Σάμος, Εύβοια, Πεντέλη κ.α.) και φέτος χειρότερα. 

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ.
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ial

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

34 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα 
προβλήματα που δημιουργεί η ταχεία και 
απρογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου και 
αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο 
δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το 
όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολο-
γικών 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 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε 
σε ρήξη επειδή επιλέξαμε να παράγουμε σε 
πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά μας πρω-
τογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε 
κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
ιδιωτικός οργανισμός που λάβαρό του έχει 
κάνει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
απέναντι σε κάθε είδους έγκλημα. Και όχι 
μόνο οικολογικό.
 

34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα 
εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα 
πια δεν θα περιοριστούμε σε μετρήσεις 
ρύπανσης, διαχείριση δασών, απόβλητα, 
τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτι-
κών 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.
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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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Το ΠΑΚΟΕ με έγγραφό του στις 2/1/2013 καταγγέλλει στον 

ΕΦΕΤ αλλοιωμένο τρόφιμο και το αποστέλλει συσκευασμένο. 

Το εξετάζει στα εργαστήριά του το ΠΑΚΟΕ και διαπιστώνει 

επικίνδυνη αλλοίωση με κολοβακτηρίδια και σαλμονέλα. 

Η απάντηση του ΕΦΕΤ ήρθε μετά από τέσσερις μήνες στις 

25/4/2013 και δηλώνει ότι δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 

Αίσχος κύριοι του ΕΦΕΤ! 200 ειδικοί και όπως γράφαμε 

στην εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ, σας πληρώνουμε οι Έλληνες 

πολίτες μάλλον για να κοιμόμαστε! Εν τω μεταξύ όπως 

βλέπετε στο έγγραφο οι αριθμοί πρωτοκόλλου είναι τελείως 

άσχετοι με την πραγματικότητα. Με πρόσφατη επικοινωνία 

παραδέχθηκε ο ΕΦΕΤ, ότι η απάντηση που μας έστειλε 

ήταν για άλλη καταγγελία και όχι τη δική μας. Περιμένουμε 

λοιπόν κύριοι του ΕΦΕΤ τη νέα ενημέρωσή σας, ελπίζουμε 

βελτιωμένη. Δυστυχώς λάβαμε τη δεύτερη ορθή επανάληψη 

του εγγράφου, αλλά ήταν μία από τα ίδια.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ  
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ
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ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ

▶ Πασίγνωστες και γευστικές…με φυτοφάρμακα και ορμόνες!
▶ 95 εκατομμύρια  στους αετονύχηδες καλλιεργητες και εμπόρους καθαρό 

κέρδος το χρόνο από τη μεγαλύτερη μονοκαλλιέργεια – μπίζνα στην Ελλάδα!
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Δ
ε μπορεί, όλο και κάτι θα 
πήρε το αυτί σου για το τι 
συνέβη στη Μανωλάδα της 
Ηλείας με τους τσιφλικάδες 
που πυροβόλησαν τους  εργα-

ζόμενους τους, όταν οι τελευταίοι δεν 
φτάνει που είναι από το Μπαγκλαντές  
είχαν και  το θράσος να ζητήσουν τους 
οφειλόμενους μισθούς τους,  που τους 
όφειλαν οι εργοδότες τους.

Το τι συμβαίνει στην Ηλεία και πως 
καλλιεργούνται οι χρυσοφόρες φράουλες 
με 95 εκατομμύρια ευρώ καθαρό κέρ-
δος το χρόνο,  για τους γαιοκτήμονες, 
ήταν κοινό μυστικό της περιοχής και των 
δημοσιογράφων που είχαν ψιλοασχοληθέι 
με το θέμα παλιότερα (Κάποιοι έφαγαν 
και ξύλο σαν τον δημοσιογράφο Γιώργο 
Πουλιόπουλο και τον φωτορεπόρτερ 
Ιάκωβο Χατζησταύρου). Μαύροι δούλοι 
να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ για 8 ευρώ (σύμφωνα με το ΙΚ ), να 
μένουν σε τρώγλες ή παλιά θερμοκήπια 
και να «απολύονται» με παμπόνηρο τρόπο 
όταν σηκώνουν κεφάλι ή να τιμωρούνται 
παραδειγματικά όπως το μεμονομένο 
περιστατικο – όπως το χαρακτήρισαν 
τότε – του εργάτη που τον έδεσαν σε 
αγροτικο αυτοκίνητο και τον έσερναν.  
Οι έξυπνοι εργοδότες αγόραζαν ρούχα 
και παπούτσια από τα πανυγήρια της 
περιοχής. 

Το βράδυ τα έκρυβαν, γύρω από τα 
καταλύματα των δύσμοιρων εργατών τους 
και το πρωί κατήγγειλαν στην αστυνομία 
ότι «άγνωστοι» τους έκλεψαν υπάρχο-
ντα τους ! Η αστυνομία προχωρούσε σε 
έρευνα που στρεφόταν καχύποπτα κατό-
πιν παραινέσεων των θυμάτων κλοπής, 
στους ύποπτους μαύρους εργάτες από 
το Μαπγκλαντές. Η έρευνα οδηγούσε 
στα ευρήματα και από εκεί και πέρα οι 
υποτιθέμενοι κλέφτες έπαιρναν αυτό που 
τους άξιζε, βάση νόμου.

Και φτάνουμε στο τώρα, όπου οι 
απλήρωτοι εργάτες κινήθηκαν μαζικά 
για να ζητήσουν τα δεδουλευμένα τους 
και αντι για ευρώ εισέπραξαν σκάγια από 
καραμπίνες! Η είδηση θάφτηκε αρχικά από 
τα εγχώρια ΜΜΕ, αλλά όχι από το CNN 
που ανέδειξε δεύτερο στη θεματολογία 
των ειδήσεων του: τους καουμπόηδες 
της Μανωλάδας ( πρώτο θέμα ήταν η 

βομβιστική επίθεση στη Βοστόνη και 
τρίτο θέμα φωτιά σε δεξαμενή πετρε-
λαίου ). Την επόμενη μέρα τα ελληνικά 
μέσα, ανέδειξαν ως πρώτη είδηση το 
γεγονός, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Νίκος Δενδιας πήγε μαζί με τις κάμερες 
στο νοσοκομείο, οι δράστες άφαντοι 
και ανώνυμοι για μέρες (παρ’ ότι είναι 
γνωστοί στη περιοχή για τα κατορθώματα 
τους -  ένας εξ αυτών μάλιστα ξόδεψε 
ένα σκασμό ευρώ για χάρη του ντεκολτέ 
και της φωνής της βεντέτας του λαϊκού 
πάλκου Παολα όταν εκείνη επισκέφτηκε 
εκδήλωση σε κοντινό χωρίο) και άπαντες 
στα τηλεοπτικά παράθυρα να σκούζουν 
για το τι κακό μας βρήκε πάλι ! Πάνω στον 
αλαλαγμό οι μεν έψαχναν να αποδείξουν 
ότι οι πιστολέρο της Μανωλάδας είναι 
Χρυσαυγίτες και οι δε απαντούσαν ότι 
είναι παλιοί Πασοκτζίδες και νυν Συριζέοι, 
λες και δεν ξέρουμε ότι όλα τα γουρούνια 
-  που εκμεταλλεύονται την ανάγκη και 
τον κόπο του άλλου, όλα τα γουρούνια 
εγκληματίες που σκοτώνουν για το ευρώ 
- έχουν την ίδια μούρη!

 

Μέσα σε όλη αυτή τη δίνη πληροφοριών, κάποιοι 
έφτασαν και στο προκείμενο που είναι το τέλος εποχής 
στη κονόμα από τις φράουλες Μανωλάδας, οι οποίες 
στην διεθνή αγορά όπως όλοι μαρτυρούν είναι καλύτερες 
όλων ακόμα και από των Τούρκων που είναι βασικοί 
ανταγωνιστές μας  

Τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην κοινωνία έχει πέσει 
σύρμα για τις αιματοβαμμένες φράουλες Μανωλάδας 
τις οποίες, ο κόσμος δεν  αγοράζει συνειδητά στη λαϊκή 
με αποκορύφωμα το περιστατικό που συνέβη στη λαϊκή 
αγορά των Εξαρχείων όταν εξυπνάκιας παραγωγός 
ρωτήθηκε από νοικοκυρά, αν οι φράουλες που πουλά 
είναι από τη Μανωλάδα. 

«Ναι από τη Μανωλάδα είναι και καλά κάνανε και 
τους πυροβολήσανε κλπ κλπ» δεν χρειάζεται να σας πω 
τι υπόλοιπες κουβέντες του γιατί δεν πρόλαβε να πει 
και πολλές. Ο κόσμος άρχισε να τον βρίζει και κάποιοι 

νεότεροι τον έτρεψαν σε φυγή. Ο δράκος στο όλο παρα-
μύθι όμως είναι άλλος. Οι φράουλες στη Μανωλάδα, 
είναι εξαιρετικές, είναι θαυμάσιες, είναι… χίλια πράγματα 
είναι, αλλά είναι φράουλες θερμοκηπίου! Όλες τους 
καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, οπότε σίγουρα για την 
καλλιέργεια τους χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα που 
θα αυξήσουν τη παραγωγή μιας και το κόστος είναι ήδη 
«πυροβολημένο» και χαμηλό όσο το ύψος του εργάτη 
από το Μπαγκλαντές που τις μαζεύει. 

Οι παραγωγοί στη λαϊκή αγορά της Καλλιδρομίου 
πουλάνε φράουλες από τη Στροφυλιά ή τη Καλαμάτα 
όπως υποστηρίζουν και αν τους ρωτήσεις για τις φράου-
λες της Μανωλάδας θα σου που  ότι δεν τις προτιμούν 
συνειδητά, όχι μόνο λόγω της ιστορίας που τις έκανε 
δεύτερη είδηση στο CNN αλλά και  γιατί είναι τίγκα στα 
φυτοφάρμακα!

Βέβαια από την άλλη αν το καλοσκεφτείς οι παρα-

γωγοί της λαϊκής είναι παιδιά της πιάτσας, οπότε μετά το 
κακό χαμό που έχει γίνει θα ήταν ηλίθιοι να επιμένουν σε 
φράουλες Μανωλάδας. Οι φράουλες Στροφυλιάς που 
λένε ότι πουλάνε, βρίσκονται δίπλα από τη Μανωλάδα, 
καλλιεργούνται με τον ίδιο τρόπο και είναι ντόπιο μυστικό 
ότι οι κάτοικοι της περιοχής, επι χρόνια καταστρέφουν 
το δρυμό που υπάρχει, πουλάνε τα ξύλα και βάζουν 
καλλιέργειες φράουλας μιας και είναι η μεγαλύτερη 
μονοκαλλιέργεια – μπίζνα στην Ελλάδα!

Σημείωση: Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι 
το 1887 επί κυβερνήσεως Τρικούπη το ελληνι-
κό κράτος πρόσφερε ως δωρεά στο παλάτι και 
στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο τις εκτάσεις της 
Μανωλάδας περίπου 250.000 στρέμματα (1 στρέμ-
μα = 1000 τ.μ.). Το 1923, μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή η κυβέρνηση Γονατά χαρακτήρισε τα 
κτήματα εθνικά.

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΠΡΩΤΗΣ!!! ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

 Όποιος καταναλωτής θέλει να 
φάει φράουλες, να φυτέψει στη 
βεράντα του σε ζαρντινιέρες, 
αντί για λουλούδια, στο κήπο 
του …δε το συζητάμε

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 
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Βιοαέριο -Φωσφογύψος 
σε απόσταση αναπνοής

▶  Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ

ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΡΑΘΥΦΛΕΓΕΙΣ ΒΟΜΒΕΣ
►  Από το 1997 έταζαν ηλεκτρισμό από τα σκουπίδια της παλιάς χωματερής του Σχιστού αλλά δεν έγινε τίποτα

►  Η ανάπλαση της παλιάς χωματερής που κόστισε 3,5 δις δραχμές (περίπου 10 εκατ. ευρώ ) είναι ένα έρημο τοπίο που ονομάζεται 
«Περιβαλλοντικό πάρκο Σχιστού» και στη κορυφή του στέκει ένα  «ταπεινό» μοναστήρι χτισμένο με προδιαγραφές ανάκτορου!

►  Ακόμα εισπράττει ο Μητροπολίτης Αλέξιος την …αποπεράτωση του και αφήνει προμηθευτές και άλλους στη ζητιανιά.  
Άραγε τι θα κάνουν αυτό το κατασκεύασμα οι Άγιοι Πατέρες;
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Τ
ο έργο παραγωγής ηλεκτρισμού 
από τα σκουπίδια -  μέσω μηχανι-
σμών συλλογής βιοαερίου -  στη 
παλιά χωματερή του Σχιστού, 
μπορεί να ξεκίνησε ως ιδέα, να 

δαπανήθηκαν χρήματα για τη πραγματο-
ποίηση του αλλά η σημερινή του εικόνα 
με φόντο την ανυπαρξία, δεν δικαιολογεί 
τα 3,5 δις δραχμές που ξοδεύτηκαν τότε! 
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών αποφάσισε να εισχωρήσει στη 
παλιά χωματερή του Σχιστού  - βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι από το χώρο όπου βρί-
σκονται επιχωματωμένοι 20 εκατομμύρια 
τόνοι φωσφογύψου στο παλιο λατομείο 
του Σχιστού - για να διαπιστώσει το τι 
ακριβώς συμβαίνει εκεί που κάποτε έταξαν 
ανάπλαση – ανάπτυξη και άλλες γνωστές 
μπούρδες - υποσχέσεις που ακούτε από τα 
γνωστά γραββατοπνηγμένα πρόσωπα που 
φοράνε την κονκάρδα του εκπροσώπου 
της πολιτείας. 

Ο ρεπόρτερ μας Αργύρης Κωστό-
πουλος, περιγράφει τι συνάντησε στην 
πάλαι ποτέ χωματερή και νυν ιδιοκτησία 
της Εκκλησίας ( παραχωρήθηκε με τον 

2742/99  νόμο του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ λαϊκιστή  
Λαλιώτη στη Μητρόπολη Νίκαιας), όπως 
αναγράφει χαρακτηριστικά η ταμπέλα 
στην είσοδο.

ΜΕ «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ»  
ΔΕ ΒΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΓΑ

Στην χωματερή του Σχιστού δεν είχα 
πάει ποτέ, αλλά πάντα ήξερα στο περίπου 
κατά που πέφτει. Όταν πήρα το δρόμο της 
αναζήτησης καβάλα στο δίτροχο δούρειο 
ίππο μου, δεν περίμενα ότι θα έψαχνα 
τόση ώρα για να βρω το μονοπάτι που 
οδηγεί εκεί. Η παλιά χωματερή στο Σχι-
στό, ένα σύγχρονο πάρκο με ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ανάπλασης και μηχανήματα 
συλλογής βιοαερίου φάνταζε στο μυαλό 
μου ως ένα πολύ ωραίο παραμύθι για να 
είναι κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής 
πραγματικότητας που ζητιανεύει στις 
γωνιές και κοιμάται στα παγκάκια. 

Μετά μανίας έψαχνα να βρω μια 
ταμπέλα σε οποιαδήποτε πλευρά του 
δρόμου που να αναγράφει κάτι σχετικό 
( «Βιοαέριο», «Παλιά χωματερή Σχιστού», 
«Πάρκο») για να με οδηγήσει στα σίγουρα ►
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στο προορισμό αλλά μάταια είχα τα μάτια 
μου δεκατέσσερα. Ήταν ξεκάθαρο ότι το 
μέρος δεν θέλει και δεν θέλουν να το 
βρεις. Μετά από αρκετές βόλτες, πέρα 
δώθε και ερωτήσεις σε ένα καντινιέρη και 
ένα ιδιοκτήτη μάντρας παλιών κοντέινερ 
ακολούθησα τον ανηφορικό δρόμο όπου 
στην αρχή του έχει μια ταμπέλα που ανα-
γράφει «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ». 
Βοήθεια μας, αναφώνησα, κάρφωσα 
νευρικά πρώτη και δευτέρα ταχύτητα και 
συνέχισα το δρόμο μου. Μετά από λίγη 
ώρα έφτασα μπροστά σε μια επιβλητική 
είσοδο που μου θύμισε στρατιωτική πύλη. 
Κοντοστάθηκα και κοίταξα την μεγάλη 
άσπρη ταμπέλα που ξεχωρίζει και αναγρά-
φει με τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά 
της χριστιανοσύνης: « ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Πάνω από 
τη καγκελόπορτα υπήρχε μια άλλη ξύλινη 
επιγραφή που με δυσκολία κατάφερα να 
διαβάσω: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ». Εδώ είμαστε 
σκέφτηκα και κοντοζύγωσα στο φυλάκιο 
να πω μια καλημέρα. 

Στη φωνητική μου κλήση δεν αντα-
ποκρίθηκε κανείς μιας και απ ότι αντιλή-
φθηκα άμεσα δεν υπήρχε ψυχή στη γύρω 
περιοχή. Κοίταξα ξανά τη ταμπέλα που 
ανέγραφε ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ζήτησα άδεια εισόδου, 
εκείνη μου έγνεψε συγκαταβατικά και 
πέρασα τη πύλη, με ικανοποίηση. Στα 
πρώτα μέτρα συνάντησα αρκετά μικρά 
ξύλινα σπιτάκια με τα χρόνια της εγκα-
τάλειψης να είναι εμφανή στους τοίχους 
και τις πόρτες τους. 

Κατέβηκα από τη μηχανή μου να δω 
το εσωτερικό τους. Σκουπίδια, χαλάσματα, 
χώματα, μπάζα… Τίποτα και εδώ. Συνέχισα 
τη πορεία μου στ ερημικό τοπίο και σε 
μια στροφή σταμάτησα για να καμαρώσω 
τη τεμπέλα του ΥΠΕΧΩΔΕ – ξέρεις αυτή 
τη ταμπέλα που βάζουν σε κάθε έργο 

ανάπλασης οι κυβερνήσεις για να σου 
υπενθυμίζουν, πόσα από τα χρήματα που 
σου παίρνουν ξοδεύτηκαν,  ποιος έκανε 
το καθήκον του και σε ποιον οφείλεις τη 
καλυτέρευση της ζωής σου. 

Το μάτι μου έπεσε πάνω στο νούμερο 
« 3,5 δις» και στην αναγραφόμενη ατάκα: 
«ΠΑΛΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΧΙΣΤΟΥ ΟΑΣΗ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». Έβαλα τα γέλια 
στην αρχή, μετά έδωσα μια κλοτσιά στη 
σκουριασμένη βάση της και το πήρα 
απόφαση. Εδώ που ήρθα δε πρόκειται 
να βρω ούτε μηχανήματα για βιοαέριο, 
ούτε κανένα περιβαλλοντικό πάρκο για 
τους κατοίκους των γειτονικών Δήμων. 

Όλα σάπια και παρατημένα, σαν τις 
παιδικές χαρές που βρήκα πιο πάνω και 
τα ξύλινα σπιτάκια. 

Όσο συνέχιζα και ανέβαινα προς τα 
πάνω συναντούσα περίεργες κατασκευές 
που αποστελλόντουσαν από αντλίες και 
λάστιχα, διάσπαρτα μικρά βυτία – δεξα-

μενές, ώσπου ξαναείδα τη ταμπέλα «ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ». Φαντάστηκα 
ένα μικρό καμαράκι με ένα σταυρό στη 
κορυφή του με δυο παππούληδες στην 
είσοδο του να με καλωσορίζουν στο 
φτωχικό οίκο του Θεού. Φυσικά η πραγ-
ματικότητα είναι πολύ πιο χλιδάτη από τα 
«διαπραγματευμένα» και υποθηκευμένα 
όνειρα μου. 

Στη κορυφή του λόφου ένα τεράστιο 
ανάκτορο, με εκρου – κρεμ χρώμα, σεμνό 
και ταπεινό, περιφραγμένο καλά για να 
μην μπορεί να εισχωρήσει ουδείς ανεπι-
θύμητος πιστός, παρά μόνο εκείνοι που 
θα πάρουν άδεια από τη μεγάλη πύλη της 
εισόδου του. Τότε αποφάσισα που λέτε 
να πάρω το δρόμο της επιστροφής, για 
την εφημερίδα. 

Βιοαέριο δεν υπάρχει, ούτε και περι-
βαλλοντικό πάρκο όαση ζωής και πρα-
σίνου για τους κατοίκους, ούτε αύριο, 
ούτε μέλλον. 
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Έλεγαν ότι θα φυτευτούν 
35.000 δένδρα !

Έταζαν επίσης : Χώρο εκδηλώσεων, υπαίθριο κινη-
ματογράφο, θέατρο, αναψυκτήριο, κτίριο διοίκησης, 
πίστα αερομοντελισμού, παρατηρητήριο στην κορυφή 
«Ξέρξης», θα κατασκευασθεί αυτοκινητόδρομος και 
χώροι στάθμευσης οχημάτων για τους επισκέπτες.
Το 1960 ήταν η χρονιά που δημιουργήθηκε η χωματερή 
του Σχιστού η οποία σταδιακά έφτασε να δέχεται 
1.200 τόνους σκουπιδιών με αποτέλεσμα το 1985 
να έχει φτάσει στα όρια κορεσμού. Τελικά το 1990 
κλείνει και μετά από λίγα χρόνια ανακοινώνεται το 
μεγάλο έργο που θα άλλαζε τη ζωή των κατοίκων: 
Παρκο με χιλιάδες δέντρα  - παραγωγή βιοαερίου, 
αυτοκινητόδρομοι, θέατρα και άλλα πολλά «θα»

Ηλεκτρισμός από τα σκουπίδια
Μηχανισμοί συλλογής βιοαερίου στο Σχιστό και 
στα Ανω Λιόσια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  30/11/1997 
ΤΟ ΒΗΜΑ

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ενέργεια θα παραχθεί από τα παλαιά 
σκουπίδια που είναι θαμμένα στο υπέδαφος των 
χωματερών Σχιστού και Ανω Λιοσίων. Ηδη εγκα-
θίστανται μηχανισμοί συλλογής του βιοαερίου, το 
οποίο εκλύεται από τα σκουπίδια, και μετατροπής 
του σε ηλεκτρική ενέργεια. Το ΥΠΕΧΩΔΕ εκτιμά 
ότι το βιοαέριο από το Σχιστό θα αποδίδει ετησίως 
περίπου 250 κιλοβάτ ηλεκτρικού ρεύματος και από 
τα Ανω Λιόσια περίπου 500 κιλοβάτ. Η ηλεκτρική 
ενέργεια αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση 
θερμοκηπίων ή για άλλες χρήσεις.
Πρόκειται μόνο για ένα από τα οφέλη που θα προ-
κύψουν από την ανάπλαση των παλαιών χωματερών 
Σχιστού και Ανω Λιοσίων, όπου ήδη άρχισαν οι 
εργασίες με προοπτική να αποκτήσει η Αττική νέους 
πνεύμονες πρασίνου με περίπου 100.000 δένδρα.
«Η αποκατάσταση των δύο παλαιών χωματερών 
της Αττικής είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
για τα ελληνικά δεδομένα, που έχει στόχο να αντι-

μετωπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και να μετατρέψει 2.500 στρέμματα κατε-
στραμμένης και λεηλατημένης γης από 
σεληνιακό τοπίο και τριτοκοσμική εικόνα 
σε οάσεις πρασίνου, ζωής, αθλητισμού, 
πολιτισμού και υγείας», τόνισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εργων κ. Κ. Λαλιώτης.
Πράγματι, τα έργα αποκατάστασης άρχισαν 
και προχωρούν κανονικά, με χρηματοδό-
τηση από το Ταμείο Συνοχής ύψους 7,8 
δισ. δρχ. Ως τώρα κατασκευάστηκε περίπου το 
50% των προβλεπομένων εργασιών, οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 1998.
Στην παλαιά χωματερή Σχιστού είχαν αποτεθεί 8 
εκατομμύρια τόνοι σκουπίδια. 
Η παρέμβαση γίνεται σε έκταση 350 στρεμμάτων, 
όπου αποκαθίσταται το φυσικό ανάγλυφο του 
εδάφους και εν συνεχεία θα δημιουργηθούν: χώρος 
εκδηλώσεων, υπαίθριος κινηματογράφος και θέατρο, 
αναψυκτήριο, κτίριο διοίκησης, πίστα αερομοντε-
λισμού, παρατηρητήριο στην κορυφή «Ξέρξης», θα 
φυτευθούν περίπου 35.000 δένδρα με αυτόματο 
σύστημα άρδευσης και, τέλος, θα κατασκευασθεί 
αυτοκινητόδρομος και χώροι στάθμευσης οχημάτων 
για τους επισκέπτες. Κάτω από τον διαμορφωμένο 
χώρο θα παραμείνουν θαμμένα τα 8 εκατ. τόνοι 
σκουπιδιών, τα οποία θα αξιοποιηθούν: Το βιοαέριο 
θα συλλέγεται και θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Επιπλέον, για να μη μολυνθεί περαιτέρω 
ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, τοποθετούνται 
ειδικές μεμβράνες που θα συλλέγουν τα στραγγί-
σματα, τα οποία εκτιμώνται σε 5.000 κυβικά μέτρα 

ετησίως. Στην παλαιά χωματερή Ανω Λιοσίων έχουν 
αποτεθεί 15 εκατομμύρια σκουπιδιών. Η παρέμβαση 
γίνεται σε έκταση 900 στρεμμάτων. 
Η αποκατάσταση περιλαμβάνει: Σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας των 15.000 κυβικών μέτρων 
στραγγισμάτων ετησίως και χρησιμοποίησή τους για 
άρδευση. Σύστημα κάλυψης με μεμβράνη, γαιοκά-
λυψη και φυτόχωμα. Σύστημα συλλογής του βιοα-
ερίου και ενεργειακή αξιοποίησή του με παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανση θερμοκηπίου. 
Δίκτυο τηλελέγχου των εγκαταστάσεων. Θερμο-

κήπιο - φυτώριο. Εκτεταμένους χώρους 
πρασίνου. Υπολογίζεται να φυτευθούν 
πάνω από 60.000 δέντρα. Εκτεταμένο 
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Κτίριο πολ-
λαπλών χρήσεων. Με την ολοκλήρωση 
των έργων προβλέπεται η λειτουργία του 
χώρου ως πάρκου πολλαπλών χρήσεων 
και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων ανα-
ψυχής και πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτά 
θα δημιουργηθούν και 6 λίμνες.
Το σύνολο των έργων και παρεμβάσεων 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη 
χώρα ανέρχεται σε 100 δισ. δρχ. 
Για τον Νομό Αττικής διατίθενται 33 δισ. δρχ., 
ποσόν που κατανέμεται ως εξής: 13 δισ. δρχ. για το 
εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικού στα Λιόσια. 3,5 δισ. δρχ. για τον 
νέο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 2,5 
δισ. δρχ. για τον αποτεφρωτήρα. 900 εκατ. δρχ. 
για τη δεματοποίηση. 1,5 δισ. δρχ. για τη διαλογή 
χαρτιού στην πηγή, πρόγραμμα που εφαρμόζεται 
σε 52 δήμους του Λεκανοπεδίου και αφορά 2 εκατ. 
κατοίκους. Επιπλέον των έργων που προαναφέρ-
θηκαν το ΥΠΕΧΩΔΕ επιδιώκει τον περιορισμό 
του όγκου των απορριμμάτων. Στα πλαίσια αυτά 
ολοκληρώνεται το νομοσχέδιο για τη μείωση του 
όγκου των σκουπιδιών.
Ολα δείχνουν ότι λύνεται το πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων της Δυτικής Αττικής. Ωστόσο ανοικτό 
παραμένει το πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, 
όπου οι κάτοικοι δεν αποδέχονται τους προτεινό-
μενους εναλλακτικούς χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων.

ΠΩΣ ΕΙΧΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 1997
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ΦΑΚΕΛΟΣ

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Όλη η αλήθεια  
τι συμβαίνει στην Ελλάδα

▶  Χιλιάδες τόνοι ραδιενεργούς τέφρας εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα  
από τους «μαύρους» λιγνιτικούς ενεργειακούς σταθμούς της ΔΕΗ

27 ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
27 χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ, η κατάσταση δυστυχώς 

δεν είναι αισιόδοξη και ένα νέο πυρηνικό ατύχημα μοιάζει 
αναπόφευκτο. Ενώ στην Κορέα απειλείται πυρηνικός 
πόλεμος, η διαρροή ραδιενέργειας συνεχίζεται στη 
Φουκοσίμα, προκαλώντας τη μεγαλύτερη ραδιενεργό 
ρύπανση των ωκεανών, που έφθασε μέχρι την Αμερική 
και την Αυστραλία και των υπόγειων υδάτων, μολύνο-
ντας όλα τα έμβια. 

Οι επιπτώσεις από το Τσέρνομπιλ εξακολουθούν να 
προκαλούν θύματα και θα συνεχίσουν για τουλάχιστον 
60 χρόνια, όσο θα εξακολουθεί να ακτινοβολεί το Καίσιο, 
που αυτή τη στιγμή περιέχεται σε αυξημένες ποσότητες 
στα τρόφιμα όλης της Ευρώπης. 

Τα παιδιά απειλούνται περισσότερο επειδή έχουν 
μεγαλύτερη ραδιοευαισθησία και τα σώματά τους εκτί-
θενται περισσότερο σε μεγαλύτερη δόση. Και επειδή οι 
ιατρικές πράξεις ( εξετάσεις ή θεραπείες) προβάλλονται 
από τους υπέρμαχους της πυρηνικής βιομηχανίας σαν 
άλλοθι, επισημαίνουμε και τις βλάβες από τη ασύνετη 
χρήση ιατρικών τεχνικών, που εκθέτουν σε αυξημένη 
ακτινοβολία ασθενείς και κυρίως παιδιά. Τονίζουμε όμως 
ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η έκθεση είναι μετρήσιμη και 
ελεγχόμενη σε αντίθεση με την ανεξέλεγκτη ακτινοβόληση 
ως συνέπεια των επιλογών της πυρηνικής βιομηχανίας 
σε όλα τα επίπεδα από την εξόρυξη ουρανίου μέχρι την 
αποκομιδή πυρηνικών αποβλήτων. Η πυρηνική ενέργεια 
δεν είναι ούτε πράσινη, ούτε φθηνή, ούτε ασφαλής. 
Αυτό επιτέλους το κατάλαβαν κυβερνήσεις, όπως της 
Γερμανίας αι της Ιαπωνίας. 

Αντίθετα η Βρετανία εμμένει στην κατεύθυνση των 
πυρηνικών και η κυβέρνηση Ομπάμα κρατά στάση 
αναμονής. Η Τουρκία με ρωσική τεχνογνωσία συνεχίζει 
απτόητη τα σχέδια κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων, 
ενώ το δημοψήφισμα στη γειτονική Βουλγαρία (ευτυχώς 
άκυρο λόγω μη συμμετοχής του 20%) απέβη ΥΠΕΡ των 
πυρηνικών εργοστασίων.

 Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πυρηνικό δυστύχημα 
όλων των εποχών, στις σύγχρονες κατά τα άλλα εγκατα-
στάσεις 70 χλμ. από το Κίεβο, δίπλα στο χωριό Πριπέτ. 
Μισό εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν συγκλονίζοντας 
τον πλανήτη και άλλες εκατό χιλιάδες έχουν προχω-
ρημένες μορφές καρκίνου ακόμα, ενώ περίπου 2.500 
τερατογενέσεις έχουν πιστοποιηθεί

στην Ουκρανία. Πρέπει να σταματήσει αμέσως η 
χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία του Τσέρνο-

μπιλ γιατί η πυρηνική ενέργεια πέρα του ότι είναι πολύ 
επικίνδυνη, είναι και πανάκριβη. Το ΠΑΚΟΕ από τότε 
μέχρι σήμερα παρόν στις μετρήσεις, στις διαδηλώσεις, 
στην ανθρωπιστική βοήθεια.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ραδιενεργούς τέφρας 
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τους «μαύρους» 
λιγνιτικούς ενεργειακούς σταθμούς της ΔΕΗ, που κατά 

τα άλλα είναι Δημόσια Εταιρεία κοινής ωφέλειας. 
Μάλιστα, σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο, «Αποκα-
λύπτοντας το Πραγματικό Κόστος της Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης από τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της 
Ευρώπης», αποκαλύπτει ότι οι 7 λιγνιτικοί σταθμοί της 
ΔΕΗ στη χώρα μας

 δεν είναι μόνο υπεύθυνοι για την επιβάρυνση της 
ελληνικής οικονομίας ( το 2009 κατά 2,3-3,9 δισ. Ευρώ 
– ποσό που αντιστοιχεί σε 216-362 ευρώ ανά Έλληνα 
πολίτη) αλλά και για τη δημόσια υγεία ! Σύμφωνα με τον 
ΕΟΠ ο ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης, 
είναι η πιο ρυπογόνα μονάδα της Ευρώπης ανά τόνο 
εκπομπών για το 2009! ►
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Θάνατοι Χρόνια  
βρογχίτιδα

Εισαγωγές  
σε νοσοκομείο

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α 305 143 88

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 110 48 33

ΑΗΣ Καρδιάς 40 16 13

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β 4 2 1

ΑΗΣ Μελίτης 5 2 1

ΑΗΣ Πτολαιμαΐδας 39 15 10

ΑΗΣ Αμύνταιου 33 18 11

Χαμηλή εκτίμηση <> Υψηλή εκτίμηση <>

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α 692 1.609

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 629 944

ΑΗΣ Καρδιάς 393 503

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β 105 115

ΑΗΣ Μελίτης 71 84

ΑΗΣ Πτολαιμαΐδας 225 320

ΑΗΣ Αμύνταιου 216 330

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 2010-2011

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ*
ΡΜ10

(μg/m3)

PM5

(μg/m3)

SO2

(μg/m3)

NO3

(μg/m3)

1 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

 7ος

 2010
215 160 531 191

12ος

 2010
386 230 1170 125

 7ος

 2011
231 159 602 186

12ος

 2011
402 225 1245 151

2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

 7ος

 2010
386 275 686 287

12ος

 2010
605 361 1340 302

 7ος

 2011
391 201 696 547

12ος

 2011
636 387 1460 870

3 ΦΛΩΡΙΝΑ

 7ος

 2010
301 150 295 187

12ος

 2010
412 261 412 250

 7ος

 2011
317 176 299 191

12ος

 2011
429 287 426 270

ΟΡΙΟ - 50 30 80 50

*Οι μετρήσεις έγιναν 5 ημέρες κάθε μήνα(7ος -12ος – 1η, 10η, 17η, 23η, 26η). Οι ώρες που έγιναν οι μετρήσεις ήταν 06.00-09.00, 14.00-17.00, 22.00-01.00. Το σημείο που 
έγιναν οι μετρήσεις ήταν το κέντρο κάθε πόλης σε ανοιχτή πλατεία και σε ύψος 1.80 m από το έδαφος.

Από τ’ αποτελέσματα των μετρήσεων διαπιστώνεται ότι οι τιμές που μετρήθηκαν ξεπέρασαν 10 και παραπάνω φορές τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Αυτό έχει σαν συνέπεια 
την ανεξέλεγκτη επικινδυνότητα για την υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών.

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (2009)
Περιστατικά θανάτων, χρόνιας βρογχίτιδας και εισαγωγών σε νοσοκομείο για το 

2009 που οφεόλονται στη λειτουργία των αντίστιχων λιγνιτικών σταθμών εξαιτίας 
της αέριας ρύπανσης από την καύση λιγνίτη

Οικονομικό κόστος ανά σταθμό (2009)
Κόστος στην εθνική οικονομία για το 2009 από την επιβάρυνση της δημόσιας 
υγείας και τη μείωση στην απόδοση της αγροτικής παραγωγής, εξαιτίας της 

ρύπανσης από τους αντίστοιχους λιγνιτικούς σταθμούς. Σε εκατ. €
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►�20 εκατομμύρια τόνοι φωσφογύψου από το εργοστάσιο λιπασμάτων της Δραπετσώνας μετέτρεψαν  
σε ραδιενεργή χωματερή το παλιο λατομείο του Σχιστού!

►�Χωρίς αντιπλημμυρική προστασία το έργο επιχωμάτωση τους!

►�Μέρος του θαμμένου φωσφογύψου βγήκε στην επιφάνεια μετά την δυνατή βροχή του Φλεβάρη  
που έπληξε την Αττική.

►�Γρηγόρης Γουρδομιχάλης (Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας και  
Πειραιά που επιβλέπει το έργο επιχωμάτωσης) τον Απρίλιο σε συνέντευξη του στο πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ  
κ. Παν. Χριστοδουλάκη είχε πει μεταξύ άλλων: «Υπάρχει κίνδυνος»

►�Με δελτίο τύπου το Μάιο επισημαίνει: «Διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος»

►�Τελικά τι από τα δυο ισχύει;

 Δεκα φορές πάνω από τα 
επιτρεπόμενα όρια ραδιενέρ-
γειας μέτρησε το κλιμάκιο της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας σε έκτακτο έλεγχο 
που πραγματοποίησε στο Σχιστό, 
όπου είναι θαμμένα εδώ και 
χρόνια, 20 εκατομμύρια τόνοι 
φωσφογύψου! Η μη προγραμμα-
τισμένη επίσκεψη της Ελληνικής 
επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, 
προκλήθηκε μετά την επιτόπια 
επίσκεψη και έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
στις 3/4/2013.

Για όσους δεν γνωρίζουν την 
ιστορία, η περιοχή του παλιού 
λατομείου στο Σχιστό ήταν επί 
χρόνια, μια παράνομη χωμα-
τερή που εξυπηρετούσε κατά 
κύριο λόγω τις ανάγκες του 
εργοστασίου λιπασμάτων της 
Δραπετσώνας όταν αυτό λει-
τουργούσε ( έκλεισε το 1999 
)! Όταν στις αρχές του 2002, 
ο χώρος παραχωρήθηκε στην 
τοπική αυτοδιοίκηση για την 
δημιουργία τόπου φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων, αποκαλύφθη-
κε ότι μια ραδιενεργή βόμβα από 
φωσφογύψο βρίσκεται πάνω από 
τα κεφάλια των κατοίκων του 
Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, 
με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό 
για την υγεία τους καθηεμρινά. 
Με συντονισμένες ενέργειες 
αποφασίστηκε η επιχωμάτωση 
των 20 εκατομμυρίων τόνων 
φωσφογύψου ( είναι και η μονα-
δική προβλεπόμενη μέθοδος ) 
έργο το οποίο ήρθε εις πέρας 

μέσα σε μια 8ετια, κόστισε 4 
εκατομμύρια ευρώ και επιβλέ-
πεται από τον Περιβαλλοντικό 
Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας και 
Πειραιά. Στις 22 Φεβρουαρίου 
2013 μετά από την δυνατή βροχή 
που έπληξε το λεκανοπέδιο, 
πραγματοποιήθηκαν ζημιές στο 
τόπο εναπόθεσης του φωσφο-
γύψου! Το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών, μέσω 
του Προέδρου του Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη κατήγγειλε το 
γεγονός σε αρκετά Μέσα Ενη-
μέρωσης, έκρουσε το κώδωνα 
του κινδύνου για τον εκτεθειμένο 
φωσφογύψο του Σχιστού και στις 
13/4, ένα μήνα μετά τη νεροπο-
ντή, έσπευσε να μιλήσει με τον 
Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού 
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας και 
Πειραιά ( που φέρει την ευθύνη 
επίβλεψης του έργου) κ. Γρηγόρη 
Γουρδομιχάλη. 

Ο ιδιος είχε διαβεβαιώσει 

τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ με 
συνέντευξη του ( η οποία είχε 
προβληθεί από την εκπομπή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS στο τηλε-
οπτικό σταθμό Zomm και θα 
τη διαβάσετε πιο κάτω ) ότι η 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
είχε πραγματοποιήσει μετρήσεις 
πριν 2 χρόνια και δεν συνέτρεχε 
λόγος ανησυχίας για την υγεία 
των πολιτών. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ περ-
πάτησε περιμετρικά το λόφο 
όπου είναι θαμμένος ο φωσφο-
γύψος, είδε τα σημεία όπου 
έχει υποχωρήσει η άσφαλτος 
αλλά και η επιχωμάτωση, και 
παρατήρησε ότι υπήρχαν όχι 
μόνο σημεία όπου οι μεμβράνες 
έχουν βγει στην επιφάνεια αλλά 
και τμήματα όπου ο φωσφογύ-
ψος ήταν εκτεθειμένος καθώς 
δεν τον κάλυπτε χώμα! Μετά 
από μια εβδομάδα και ενώ το 
θέμα για τη ραδιενεργή χωμα-

τερή του Σχιστού άρχισε να 
αναπαράγεται και από διάφορα 
μέσα ενημέρωσης, κλιμάκιο της 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
επισκέφθηκε το Σχιστό για να 
πραγματοποιήσει μετρήσεις όπου 
τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέ-
ρως ανησυχητικά και αναφέρουν 
μεταξύ άλλων:

« Στους πρόποδες του λόφου 
του φωσφογύψου ο ρυθμός ισο-
δύναμης δόσης που μετρήθηκε 
ήταν στα επίπεδα του φυσικού 
υπόβαθρου ( 50 – 60 nSv/h). 

Σε ακάλυπτο απομονωμένο 
μέρος περιορισμένου εμβαδού 
της εναπόθεσης, η μετρημένη 
τιμή ισοδύναμης δόσης σε επαφή 
με την εναπόθεση ήταν στην 
περιοχή των 490 – 510 nSv/h !»

Από τη πλευρά του ο Πρό-
εδρος του Περιβαλλοντικού 
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας και 
Πειραιά σε δελτίο τύπου που 
εξέδωσε αναφέρει ότι δεν υπάρ-
χει λόγος ανησυχίας και φόβου 
για τα χειρότερα και αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Διαβεβαιώ-
νουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, 
γεγονός που πιστοποιείται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ως αυτοδιοίκηση, με προσπά-
θεια και υπευθυνότητα, καταφέ-
ραμε να μετατρέψουμε ένα χώρο 
με αυξημένη ραδιενέργεια, που 
δημιουργήθηκε επί είκοσι χρόνια 
ανοχή κρατικών υπηρεσιών, σε 
ένα χώρο χωρίς επικινδυνότη-
τα. Παραμένει όμως επιτακτική 
ανάγκη η κατασκευή του αντι-

πλημμυρικού έργου μεγάλης 
κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή, 
με στόχο την αποτελεσματική 
προστασία των υποδομών των 
δεκάδων επιχειρήσεων του Βιο-
μηχανικού Πάρκου Σχιστού, του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης, του 
ΠΕΣΥΔΑΠ, των επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα που δρα-
στηριοποιούνται στην περιοχή 
αλλά και της ασφάλειας των 
εργαζομένων σε αυτές.»

Για τα γραφόμενα στο Δελ-
τίο τύπου του κ. Γουρδομιχάλη 
επισημαίνουμε δυο σημεία:

Το πρώτο αναφέρεται στην 
υπευθυνότητα που φορέα που 
εκπροσωπεί για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος, πως 
όμως δεν προέβλεψε την αντι-
πλημμυρική προστασία της όλης 
προσπάθειας – πολύ βασικό 
σημείο ώστε να μην ξοδευτούν 
χρήματα των Ελλήνων πολιτών 
άσκοπα.

Το δεύτερο είναι ότι σε πολλά 
σημεία που είναι εκτεθειμένο το 
σύστημα επιχωμάτωσης δεν έγι-
νε ποτέ ένα τοιχίο αντι-στήριξης.

Γιατί κύριε Γουρδομιχάλη 
που αναφέρεσθε ότι είστε και 
ο επιβλέπων φορέας;

Δεν μπορούμε να τα κατα-
λάβουμε αυτά. 

 Σας παραθέτουμε τη συνέ-
ντευξη που είχε δώσει στον 
Προεδρο του ΠΑΚΟΕ Πανα-
γιωτη Χριστοδουλάκη πριν το 
θέμα πάρει τις διαστάσεις που 
πήρε και του αναλογούν.

ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ 
Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ 

►

Ο κ. Παν. Χριστοδουλάκης. Ο κ. Γρ. Γουρδομιχάλης. 
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 Πέιτε μας δυο λόγια για το ιστορικό 
του έργου.
«H αυτοδιοίκηση από μόνη της ενέργη-

σε με σοβαρότητα για να αποκαταστήσει 
μια πληγη στο σώμα της Αθήνας που τα 
αποτελέσματα της δεν ήταν μόνο τοπικά 
εδώ σε μια περιοχή που την κατοικούν 
σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι αλλά 
μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρο το 
λεκανοπέδιο. Είναι η μοναδική ραδιενεργή 
χωματερή της Ελλάδας! Μιλάμε για είκοσι 
εκατομμύρια τόνους . Αυτό δεν μπορούσε 
να μετακινηθεί και προτιμήθηκε η λύση της 
υγειονομικής ταφής . Υποβάλαμε μελέτες 
στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το 2003 – 2004, με Υπουρ-
γό τότε το Γιώργο Σουφλιά . Οι μελέτες 
εγκρίθηκαν από το κεντρικό συμβούλιο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και χρηματοδοτήθηκε το έργο 
σε πρώτη φάση με ένα εκατομμύριο ευρώ 
από το πρόγραμμά δημοσίων επενδύσεων

Ως ΠΕΣΥΔΑΠ εσείς πότε ήρθατε 
εδώ στο Σχιστό;
Το 2002 όταν μας έδωσαν το χώρο 

για τα αδέσποτα ζωα. Τότε διαπιστώσαμε 
τι συμβαίνει πάνω από το κεφάλι μας… 
Σημειωτέον ότι ο φωσφογύψος είναι 
εξαιρετικά όξινος και δεν επιτρέπει ούτε 
σε φυτά να αναπτυχθούν πάνω σε αυτόν. 
Στην αρχή έπρεπε να ξεπεράσουμε πολλά 
προβλήματα, να προσέξουμε την υγεία των 
εργαζομένων, δεν έπρεπε να μετακινηθεί 
ο φωσφογύψος. 

Τελικά αυτά και άλλα πολλά προβλή-
ματα ξεπεράστηκαν, ολοκληρώσαμε τη 
πρώτη φάση και είχαμε συμφωνήσει με 
τη κεντρική διοίκηση ότι το έργο πρέπει να 
γίνει σταδιακά για να βρεθούν τα χρήματα 
μιας και το έργο είχε προϋπολογισμό 4 
εκατομμύρια ευρώ. 

Στις επόμενες δυο φάσεις, κάθε 2 
χρόνια περίπου, χρηματοδοτήθηκε το 
έργο με ένα εκατομμύριο αλλά αυτή τη 
φορά από το πρόγραμμα «Θησέας» από 
την Αυτοδιοίκηση και η Τρίτη χρηματο-
δότηση έγινε με άλλο ένα εκατομμύριο 
ευρώ πάλι από το πρόγραμμα «Θησεάς». 
Το 2010 ενώ είχε ο σχεδόν ολοκληρωθεί 
το έργο – τώρα είναι κατά 98% ολοκλη-
ρωμένο – λόγω της οικονομικής κρίσης 
σταμάτησε. Χώματα παίρναμε από τις 
εκσκαφές δημιουργίας νέων οικοδομών 
όπου είχαμε παύση με συνέπεια στην 
πορεία ολοκλήρωσης του έργου. 

Πρόσφατα κάναμε μια συμφωνία με την 
«Αττικό μετρό» να φέρνουν οι ανάδοχοι 
εργολάβοι τα χώματα του μετροπόντικα για 
να ολοκληρωθεί το έργο και να σφραγιστεί. 

Εντάξει, ο φωσφογύψος καλύφθηκε 
με ειδική μεμβράνη, επιχωματώθηκε, 
όμως στο έργο υπάρχει αντιπλημ-
μυρική προστασία;
Είχαμε επισημάνει ένα κίνδυνο από τότε 

που είναι το ζήτημα της αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Ουσιαστικά την αντιπλημμυ-
ρική προστασία εδώ μας την παρέχει μια 

ρεματιά που καταλήγει στη θάλασσα. Εδώ 
το μητρικό πέτρωμα είναι ασβεστόλιθος και 
το νερό περνά κάτω σαν σουρωτήρι. Όταν 
όμως πέσουν χώματα πάνω, μειώνεται η 
ικανότητα απορρόφησης. Μπήκαν και οι 
μεμβράνες που δεν το επιτρέπουν. Το έργο 
με μια κανονική βροχή αντέχει. Όταν έπεσε 
η μεγάλη βροχή ακόμα και η άσφαλτος 
υποχώρησε. Το ζητούμενο είναι να γίνει 
το αντιπλημμυρικό έργο. Υπολογίζουμε 
το κόστος του αντιπλημμυρικού έργου 
σε 70.000 ευρω.

Η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
έχει κάνει μετρήσεις;
Εδώ είχαμε ένα περιαυτολογικό κραχ! 

Πήγαμε στην αποκατάσταση, ήρθε η Επι-
τροπή Ατομικής Ενέργειας, μέτρησε επί 
του αποκατεστημένου έργου και δεν 
μέτρησε καθόλου ραδιενέργεια. Στις αρχές 
μετρούσε 1000 μπεκερέλ με 1300 όταν 
το αποδεκτό όριο είναι τα 100 !

Οι μετρήσεις είχαν γίνει στον αέρα ή 
πάνω στην επιχωματωμένη περιοχή 
του φωσφογύψου;
Δεν γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες. 

Νομίζω επί του εδάφους, οι μετρήσεις 
ραδιενέργειας γίνονται σε κιλό χώματος

Πότε είχαν έρθει;
Πριν 2 χρόνια

Εκτός από το φωφογύψο τι άλλο 
έριχναν εδώ;

Εδώ ήταν η εύκολη λύση, ότι υπήρχε 
από τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, διαλύτες, 
ληγμένα φυτοφάρμακα, ορυκτέλαια, τα 
οποία η νομοθεσία αντιμετωπίζει ως 
εξαιρετικά επικίνδυνα, τα έριχναν εδώ ! 
Επίσης, στερεά αστικά απόβλητα, μπάζα 
από κατεδαφίσεις, παλιά έπιπλα, μια κόλαση 

ήταν εδω! Όλα αυτά καθαρίστηκαν.
Όσον αφορά το κομμάτι που δεν 
έχει αποκατασταθεί, μετρήσεις από 
την επιτροπή Ατομικής ενέργειας 
έχουν γίνει πρόσφατα;
Όχι
Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ; Δεν 
υπάρχει επικινδυνότητα;
Υπάρχει βεβαίως στο κομμάτι εκείνο !
 
Σε περίπτωση που ξαναβρέξει και 
πάλι διαφύγει φωσφογύψος στο 
περιβάλλον μέσω των τρεχούμενων 
νερών, δεν θα έχουμε πρόβλημα;
Βεβαίως. Κοιτάξτε μέχρι το 1980 το 

εργοστάσιο λιπασμάτων που λειτουργούσε 
στη Δραπετσώνα έριχνε το φωσφογύψο 
στη θάλασσα απευθείας! Μετά από κινη-
τοποίηση της αυτοδιοίκησης μίσθωσαν το 
χώρο αυτό εδώ που βρισκόμαστε, ένα παλιό 
λατομείο από το ταμείο Εθνικού στόλου, 
που γέμισε ξεχείλισε και επεκτάθηκε προς 
τα έξω! Εδώ που είμαστε στα γραφεία 
μας από κάτω υπάρχει φωσφογύψος 
αλλά από τη στιγμή που το έχεις σκεπάσει 
με χώμα και έχει καλυφτεί με τις ειδικές 
μεμεμβράνες

Από το 1980 μέχρι το 2000 που 
μεταφέρονται εδώ τα απόβλητα 
αυτά, κανένας δεν έδωσε σημασία;
Κανένας! Τα μετέφεραν μάλιστα με 

ανοιχτά φορτηγά! Δε μπορώ να βλέπω 
να γίνονται έργα βιτρίνες όπως είναι η 
αποκατάσταση πεζοδρομίων και εδώ που 
έχουμε να κάνουμε με τη δημόσια ασφάλεια 
και υγεία ανθρώπων που ζουν εδώ γύρω… 
εργαζομένων ανθρώπων, γιατί εδώ δεν 
είναι ούτε Εκάλη ή Φιλοθέη και Ψυχικό. 

Το πρόβλημα δεν το δημιούργησε η 
αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα δημιουργήθη-
κε από τον ιδιωτικό τομέα που ήθελε να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη του δεν διέθεσε 
ένα ποσό για να επεξεργαστεί τα απόβλη-
τα του και αυτό έγινε με την ανοχή του 
κράτους, άρα ευθύνεται και το κράτος.

Ποια η γνώμη σας για το εγκα-
ταλελειμμένο στη τύχη του παλιό 
εργοστάσιο λιπασμάτων στη Δρα-
πετσώνα
Έχω άποψη γιατί από εκεί ξεκίνησαν 

όλα. Πρώτα απ όλα δεν ξέρουν τη να 
κάνουν τα μηχανήματα που είναι όλα 
ρυπασμένα από το φωσφογύψο και δεν 
μπορούν αν περάσουν τον έλεγχο της 
Χαλυβουργικής, για σκραπ δηλαδή. Υπάρχει 
κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για ότι παλιοσίδερο περνάει τη πόρτα 
της υψικαμίνου πρέπει να ελέγχεται από 
μετρητή για ραδιενέργεια. 

Αν τον ρίξουν στην υψικάμινο η ραδι-
ενέργεια θα περάσει στην ατμόσφαιρα. Αν 
γίνου εκσκαφές εκεί στο χώρο του παλιού 
εργοστασίου των λιπασμάτων - γιατί 
ουσιαστικά το εργοστάσιο κατεδαφίστηκε 
και θάφτηκε – είμαι σίγουρος ότι εκεί θα 
βρουν επίπεδα ραδιενέργειας αυξημένα 
γιατί και ο φωσφογύψος εκεί έπεφτε. 

Τα μηχανήματα , οι μύλοι , οι πρέσες 
τα καμίνια, όλα ότι χρησιμοποιούσανε 
τα σιλό έχουν ρυπανθεί. Μετά τη κατάρ-
ρευση του εργοστασίου λιπασμάτων, το 
κλείσιμο και της εταιρίας Μποδοσάκη , 
αυτά πήγαν στην Εθνική Τράπεζα η οποία 
ήταν πιστωτής. 

Εμείς έχουμε πει ότι αυτό που θεωρείται 
φιλέτο είναι περίπου 100 στρέμματα πάνω 
στη θάλασσα και το προορίζουν με ένα 
σύστημα τύπου Ελληνικού - δηλαδή αντί 
να αποδοθεί στους κατοίκους - θέλουν α 

φτιάξουν ένα ναυτιλιακό 
κέντρο ή ένα χώρο υψηλής 
υποδοχής και διαμονής 
– εμείς λέμε ότι κάποιος 
πρέπει να πληρώσει και 
αφού η Εθνική Τράπεζα 
έμεινε με αυτό το φιλέτο 
να επιχορηγήσει τέτοιες 
δράσεις υπέρ του περι-
βάλλοντος. Το ζητούμενο 
είναι να γίνει πρώτα απορ-
ρύπανση της περιοχής και 
μετά να αποδοθεί υπέρ 
των κατοίκων.

«Είναι η μοναδική ραδιενεργή χωματερή της Ελλάδας»!
Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Γ. Γουρδιμιχάλη (Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων  

Αθήνας και Πειραιά) στον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ κ. Παν. Χριστοδουλάκη



οικονομίαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  / 15ΜΑΪΟΣ 2013

Η ραδιενέργεια είναι μια μορφή ιοντίζουσας ακτι-
νοβολίας, δηλαδή μια μορφή ενέργειας που εκπέμπεται 
από κάποια πηγή και διαδίδεται στο χώρο. Ο άνθρωπος 
κατά τη διάρκεια της ζωής του δέχεται συνεχώς ενέργεια 
με τη μορφή ακτινοβολίας, τόσο από το φυσικό του 
περιβάλλον (γήινο και διαστημικό) όσο και από τεχνητές 
πηγές, τις οποίες εφηύρε ο ίδιος. 

Στις φυσικές πηγές ακτινοβολίας συγκαταλέγονται 
τα συστατικά του φλοιού της γης και η κοσμική ακτινο-
βολία. Το έδαφος, το νερό και ο αέρας περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, και φυσικά ραδιενεργά στοιχεία, ενώ 
η επιφάνεια της γης προσβάλλεται συνεχώς από την 
κοσμική ακτινοβολία, με πηγές εκπομπής τον ήλιο και 
άλλες μακρινές αστρικές περιοχές. 

Η κυριότερη φυσική ραδιενέργεια, από άποψη επι-
πτώσεων στον άνθρωπο, είναι το φυσικό ραδιενεργό 
άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο ραδόνιο, το οποίο 
προέρχεται από το ουράνιο που υπάρχει στο υπέδαφος 
και τα πετρώματα της γης και στο οποίο οφείλεται το 
μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας δόσης ακτινοβολίας 
που λαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι με φυσικό τρόπο. 
Από την άλλη, ο άνθρωπος ανακάλυψε τις τεχνητές 
πηγές παραγωγής ακτινοβολιών κατά τα τέλη του 19ου 
αιώνα, πράγμα που σταδιακά οδήγησε στην εκτεταμένη 
χρήση τους. 

Οι ακτινοβολίες χρησιμοποιούνται σήμερα στην 
ιατρική (διάγνωση και θεραπεία ασθενειών όπως ο 
καρκίνος), στη βιομηχανία (ραδιογραφήσεις, ακτινοβο-
λητές για αποστείρωση υλικών, συσκευές για έλεγχο 
ποιοτικών παραμέτρων, διάφορα καταναλωτικά αγα-
θά κλπ.), στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από 
πυρηνικούς σταθμούς όπως αυτοί που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στην Ιαπωνία μετά το σεισμό και 
το τσουνάμι), στην έρευνα κ.α. 

Στις τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης του ανθρώπου 
συμπεριλαμβάνεται και η ραδιορύπανση του περιβάλλοντος 
από αλλεπάλληλες πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα, 
που έγιναν από τις μεγάλες δυνάμεις στο πλαίσιο του 
Ψυχρού Πολέμου πριν από το 1962, καθώς και από 
ορισμένα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα, με κυριότερο 
αυτό στον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ το 1986. 

Ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες 

Οι ακτινοβολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατη-
γορίες: τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες. Ιοντίζου-
σες (όπως η ραδιενέργεια) είναι οι ακτινοβολίες που 
μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, 
να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει 
βίαια τους χημικούς δεσμούς των στοιχείων και να 
προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζώντες οργανισμούς. 

Οι γνωστότερες ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι 
ακτίνες Χ που παράγονται στις λυχνίες των ακτινο-
λογικών μηχανημάτων και χρησιμοποιούνται ευρέως 
στην ιατρική, καθώς και οι ακτινοβολίες α, β, και γ που 
εκπέμπονται από τους ασταθείς πυρήνες ατόμων. Οι 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι διεισδυτικές. Η ποσότητα 
ενέργειας που μεταφέρεται από την ακτινοβολία στην 
ύλη ανά χιλιόγραμμο μάζας, καλείται δόση ακτινοβολίας. 
Η πιθανότητα βλάβης της υγείας σχετίζεται άμεσα με 
το ύψος της δόσης ακτινοβολίας. 

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι αυτές που μετα-
φέρουν σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη να προκαλέσει 
ιοντισμό, ικανή όμως να προκαλέσει ηλεκτρικές, χημικές 
και θερμικές επιδράσεις στα κύτταρα, που μπορούν να 

αποβούν άλλοτε επιβλαβείς και άλλοτε ευεργετικές για τη 
λειτουργία τους. Σε αυτές ανήκουν οι ηλεκτρομαγνητικές 
ακτινοβολίες, όπως τα στατικά και χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά 
και μαγνητικά πεδία, τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα 
των κεραιών επικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης, η 
ορατή ακτινοβολία, η υπέρυθρη κ.α. 

Ο ιοντισμός του ατόμου είναι ένα φυσικό φαινόμενο 
που ακολουθεί την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας 
υψηλής ενέργειας με την ύλη. Είναι η βίαιη εκδίωξη 
ενός ηλεκτρονίου από το άτομο, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός ζεύγους αντίθετα φορτισμένων ιόντων. 
Οι πυρήνες των ατόμων αποτελούνται από θετικά 

φορτισμένα σωματίδια, τα πρωτόνια, και από ουδέ-
τερα φορτισμένα σωματίδια, τα νετρόνια. Ορισμένα 
άτομα είναι ασταθή, δηλαδή οι πυρήνες τους έχουν 
την τάση να αλλάζουν αυθόρμητα τη δομή τους, έως 
ότου προκύψει ένας πυρήνας με σταθερή δομή. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της αλλαγής εκπέμπουν ακτινοβολία. 
Aπό τις ακτινοβολίες αυτές, οι πιο γνωστές είναι: Η 
ακτινοβολία α (εκπομπή θετικά φορτισμένου σωματιδίου 
μεγάλης μάζας), η ακτινοβολία β (εκπομπή φορτισμένου 
σωματιδίου μικρής μάζας) και η ακτινοβολία γ (εκπομπή 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) 

Η ιδιότητα των ασταθών πυρήνων να αποβάλλουν 
μάζα και ενέργεια, καλείται ραδιενέργεια ή, εναλλακτι-
κά, ραδιενέργεια ενός υλικού είναι το φυσικό μέγεθος 
που χαρακτηρίζει το ρυθμό διάσπασης των ασταθών 
πυρήνων του. 

Τα ισότοπα γνωστών σταθερών χημικών στοιχείων, 
που χαρακτηρίζονται από ασταθείς πυρήνες, ονομάζονται 
ραδιενεργά ισότοπα ή ραδιοϊσότοπα. Τα ραδιοϊσότοπα 
μπορούν να ταξινομηθούν σε: 

o Φυσικά ραδιοϊσότοπα (που είναι συστατικά του 
φλοιού της γης από τη στιγμή της δημιουργίας της). Τα 
κυριότερα είναι το ουράνιο-238 (U-238), το ουράνιο-235 
(U-235), το θόριο-232 (Th-232), το κάλιο-40 (K-40). 
Τα φυσικά ραδιενεργά στοιχεία-ραδιοϊσότοπα, εκτός 
από το έδαφος και τα ορυκτά (κυρίως το ραδιενεργό 
κάλλιο-40), ανιχνεύονται στο νερό, στον αέρα, στους 
ζώντες οργανισμούς, στις τροφές και στα οικοδομικά 
υλικά. Ειδικά η τροφική αλυσίδα αποτελεί πηγή πρό-
σληψης φυσικών ραδιενεργών στοιχείων. 

• Κοσμογενή ραδιοϊσότοπα (που παράγονται από 
την αλληλεπίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας με την 
ατμόσφαιρα). 

• Τεχνητά παραγόμενα ραδιοϊσότοπα (που παράγονται 
τεχνητά σε εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως σε 
πυρηνικούς αντιδραστήρες και επιταχυντές σωματιδίων). 
Η έκλυσή τους στο φυσικό περιβάλλον -και η διείσδυσή 
τους στον οργανισμό αρχικά άμεσα και έπειτα έμμεσα 
μέσω της τροφικής αλυσίδας- είναι πιθανό να επιφέρει 
σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.

Να επιβληθεί στους τεχνοκράτες το νομοθετημένο 
σύστημα A.L.A.R.A (δεν υπάρχει όριο)
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ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ 
ΤΗΝ CRETA FARM;

‣  Το ΠΑΚΟΕ με μετρήσεις τεκμηρίωσε την επικίνδυνη μόλυνση που παράγει ανενόχλητη η CRETA FARM 

υποστηριζόμενη από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

‣  Ασύστολα και αδιάκοπα συνεχίζει να ρυπαίνει τις παραλίες του Ρεθύμνου  η μονάδα παραγωγής κρέατος

‣  Αγωγές ύψους 2 εκ. ευρώ εκκρεμούν εναντίον του μαχητικού καθηγητή Στέλιου Λιοδάκη

‣  Στα δικαστήρια αντιμέτωποι με τη Creta Farm και οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού Πρίνος που δεν το βάζουν κάτω

Ή
ταν αρχές του 2011 όταν 
το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών είχε 
ξεσκεπάσει το σκάνδαλο 
τ η ς  χ ο ι ρ ο τ ρ ο φ ι κ ή ς 

μονάδας Creta Farm στο Ρέθυμνο, 
η οποία ρυπαίνει καθημερινά τη 
ζωή των κατοίκων του νησιού! Τότε 
λοιπόν το επιστημονικό επιτελείο του 
ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις 
και δειγματοληψίες (από 30/1/2011 
έως 6/2/2011) όπου διαπίστωσε ότι 
η κατάσταση της ατμόσφαιρας στην 
περιοχή σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από 
την Creta Farm, είναι επικίνδυνη για τη 
δημόσια υγεία! Αιωρούμενα σωματίδια 
ύποπτα για καρκινογενέσεις, αλλεργίες, 
θρομβώσεις, εγκεφαλικά, αναπνευστικά 
προβλήματα, καρδιοαγγειακά προβλή-
ματα και άκρος επικίνδυνα για τις ευπα-
θείς ομάδες! Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
δεν σταμάτησαν πραγματοποιήθηκαν 
μόνο στην ατμόσφαιρα αλλά και επί-
γεια καθώς είχε πληροφορηθεί για τη 

συστηματική ρίψη των αποβλήτων της 
Creta Farm ακόμα και στην εθνική οδό 
κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων 
στη περιοχή! 

Οι δειγματοληψίες τότε πραγματο-
ποιήθηκαν σε γεωτρήσεις, βρύσες και 
απόβλητα ( βροχικά – αστικά – χοιρο-
τροφικά) και τα αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι οι εντερόκοκκοι, τα παθογόνα 
κολοβακτηρίδια, τα αμμωνιακά ιόντα, 
τα νιτρικά και τα φωσφορικά είναι σε 
πολύ υψηλές τιμές. 

Από τότε μέχρι σήμερα το ΠΑΚΟΕ 
συνεχίζει να φωνάζει ( και θα φωνάζει 
μέχρις εσχάτων) για το μέγα σκάνδαλο 
ρύπανσης στο Ρέθυμνο από την Creta 
Farm η οποία, ναι μεν έχει χάσει όλα 
τα δικαστήρια με τους κατοίκους της 
περιοχής αλλά οι ποινές φυλάκισης 
που της επιβάλλονται, δεν έχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς απαίτηση 
των κατοίκων είναι να κλείσει η μονάδα 
( ή να μεταφερθεί ) προκειμένου ο τόπος 
να αναπνεύσει τουριστικά και να ζήσει !
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ  
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η CRETA FARM ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 
ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»

Η μη κερδοσκοπική και μη κυβερ-
νητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 
1998 και συνδυάζει εφαρμοσμένη 
επιστημονική έρευνα με δράσεις 
προστασίας, είχε στείλει στα δικα-
στήρια το 2005 την Creta Farm και 
την είχε κερδίσει. 

Σε ανακοίνωση του τότε το Αρχι-
πέλαγος τόνιζε τα εξης: «Με 1 χρόνο 
φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 ευρώ, 
για ρύπανση του περιβάλλοντος με 
πρόθεση καταδικάστηκε ο πρόεδρος 
της Creta Farm από το Τριμελές 
Πρωτοδικείο Ρεθύμνου. Η από-
φαση του δικαστηρίου που αφορά 
σε μία μόνο υπόθεση (Σεπτέμβριος 
2005), ενώ βρίσκονται σε εκκρεμο-
δικία αρκετές ακόμα, αποτελεί μία 
πρώτη δικαίωση για τους κατοίκους 
της πολύπαθης περιοχής Λατζιμά 
Ρεθύμνου, η οποία υποβαθμίζεται 
διαρκώς από τη δεκαετία του ’70 
από τη λειτουργία των χοιροτρο-
φικών μονάδων της γνωστής βιο-
μηχανίας αλλαντικών.

Η απόφαση αναδεικνύει το βάσι-
μο των ισχυρισμών του Αρχιπελά-
γους για τις διαστάσεις που έχει 
λάβει το περιβαλλοντικό έγκλημα 
στην περιοχή και αποτελεί απάντη-
ση στην αγωγή ύψους ενός εκα-
τομμυρίου ευρώ που κατέθεσε προ 
μηνών η Creta Farm εναντίον του 
Αρχιπελάγους, του κ.Τσιμπίδη, Δ/
ντή του Ινστιτούτου και του επι-
κεφαλής του εργαστηρίου Ανόρ-
γανης & Αναλυτικής Χημείας του 
ΕΜΠ, κ Λιοδάκη.

Θεωρούμε ότι μετά από αυτή 
την εξέλιξη, η οποία αποτελεί προ-
άγγελο για τις επόμενες υποθέσεις 
που εκκρεμοδικούν, οι υπεύθυνοι 
της αλλαντοβιομηχανίας θα ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους απέναντι 
στην τοπική κοινωνία, το οικοσύ-
στημα της περιοχής και θα προβούν 
στις απαραίτητες κινήσεις προκει-
μένου να αποκατασταθεί κατά το 
δυνατόν το χερσαίο και θαλάσσιο 
περιβάλλον της περιοχής.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν διακα-
τεχόμαστε από καμία εμπάθεια προς 
καμία εταιρεία και δεν επιδιώκου-
με το κλείσιμο καμίας βιομηχανίας. 
Θεωρούμε ωστόσο αυτονόητο ότι 
οι σύγχρονες βιομηχανίες – ειδικά 
εκείνες των τροφίμων – προκειμέ-
νου να είναι βιώσιμες και ανταγω-
νιστικές εντός και εκτός Ελλάδας, 
οφείλουν να σέβονται τους νόμους 
και ειδικά αυτούς που αφορούν στην 
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα 
ζωής και τη δημόσια υγεία.

Στα δικαστήρια θα βρεθούν αντιμέτωποι γι άλλη μια φορά, 
ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Χημείας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου Στέλιος Λιοδάκης και η μονάδα παραγωγής 
χοιρινού κρέατος Creta Farm (ιδιοκτησίας αδερφών Δομαζάκη) 
με αφορμή τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας που είναι επι-
βαρυντικός για την υγεία των κατοίκων της τοπικής κοινότητας 
Πρίνου στο Ρέθυμνο της Κρήτης. 

«Σε αυτό το δικαστήριο που θα γίνει την 1η Ιουλίου η 
Creta Farm έχει κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου αλλά 
περιγράφει εμένα. Έχουν γίνει κάμποσα δικαστήρια όπου στα 
τρία ήμουν μάρτυρας κατηγορίας. Κάποια έχουν γίνει και σε 
δεύτερο βαθμό όπου η Creta farm έχει καταδικαστεί για υγρή 
ρύπανση σε 12 μήνες φυλάκιση. 

Έχει καταδικαστεί και σε α βαθμό για ρύπανση κατ 
εξακολούθηση και με δόλο» μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
κ. Λιοδάκης ο οποίος θα βρεθεί στα τέλη του Μάη αλλά και στις 
17 Ιουνίου στη δικαστική αίθουσα, ως μάρτυρας κατηγορίας 
αυτή τη φορά, στη δικαστική μάχη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
της τοπικής κοινότητας Πρίνου με την Creta Farm. 

«Το θέμα είναι πως θα ζήσουμε!  
Είναι όλοι αρμόδιοι αναρμόδιοι,  
δεν ασχολείται κανένας!»

Στα χέρια μας έπεσε και μια προ διετίας επιστολή του 
προέδρου της τοπικής κοινότητας Πρίνου κ. Κιαγιά προς τον 
τότε Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Οθωνα (ο οποίος 
κατάγεται από το Ρέθυμνο), τον νυν Πρόεδρο της Προανακριτικής 
Επιτροπής της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ κ Μαρκογιαννάκη 
( βουλευτή Χανίων) τον Περιφερειάρχη Κρήτης, το Δήμαρχο 
Ρεθύμνου και τους Δημοτικούς Συμβούλους. 

Εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σας προσκαλούμε να 
έρθετε ένα βράδυ από τις 21.00 και μέχρι τις 08.00 το πρωί 
προκειμένου να διαπιστώσετε τη δυσοσμία και όχι απλά να 
συμμετέχετε σε «στημένες» συγκεντρώσεις της εταιρίας που 
θα δείτε και θα ακούστε αυτά τα οποία εκείνοι επιθυμούν να 
σας δείξουν και να σας πουν. 

Επιπλέον ο πολιτιστικός σύλλογος Πρίνου είναι διατεθειμένος 
να σας παραχωρήσει δωρεάν κατοικία για διακοπές μαζί με 
την οικογένεια σας προκειμένου να βιώσετε το πρόβλημα» 
ενώ παρακάτω τονίζει «Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε 
πολέμιοι της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου μας, όμως υπό τις 
συνθήκες που λειτουργεί η μονάδα, με ψευδή τοπογραφικά, 
πολεοδομικές παραβάσεις, δικαστικές διαμάχες απέχει μακράν 
αυτού» Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του πολιτιστικού 
Συλλόγου Πρίνου κ Νίκο Τουρνάκη για το αν ποτέ απάντησε 
κάποιος από τους αρμόδιους φορείς στις φωνές τους. « Δεν 
έχουμε λάβει καμία απάντηση από κανένα. 

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δε μας δίνουν βήμα να 
μιλήσουμε να διαμαρτυρηθούμε. Τι να πω, τι είμαστε τελικά; 
Είμαστε Έλληνες… Ντρέπομαι που είμαι από εδώ. Να κάνουμε 
αγωγές αποζημίωσης, δεν υπάρχει άλλη λύση μας έιπε ο 
εισαγγελέας αλλά το θέμα είναι το πώς θα ζήσουμε. Πως ; 
Είμαστε στα δικαστήρια με τη Creta Farm έχει καταδικαστεί 
αλλά και πάλι το ίδιο τροπάριο συνεχίζεται και ρυπαίνει. 

Τιμωρείται με 12 μήνες και τι έγινε; Εδω που ζούμε δε 
μπορείς να σταθείς από τη βρώμα. Είναι όλοι τους αρμόδιοι 
αναρμόδιοι!»

Ο κ. Λιοδάκης φυσικά και δεν ανακάλυψε την Αμερική μιας 
και στη διεθνή βιβλιογραφία το θέμα των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που έχουν οι βιομηχανικές χοιροτροφικές μονάδες 
στο περιβάλλον έχει μελετηθεί διεξοδικά. « Έχω κάνει διδακτορική 
διατριβή η οποία αποτυπώνει το πρόβλημα της περιοχής. Το 
λάθος δεν είναι της βιομηχανικής μονάδας. Αυτοί τη δουλειά 
τους κάνουν. 

Το λάθος είναι της πολιτείας που έβαλε την υπογραφή της 
να γίνει χοιροτροφική μονάδα στη καρδία του τουρισμού του 
Ρεθύμνου κα ένα χιλιόμετρο δίπλα από τη μικρη κοινότητα του 
Πρίνου.» Ο ίδιος ασχολείται τουλάχιστον πέντε χρόνια με το 
θέμα της ρύπανσης από τη Creta Farm και έχει πραγματοποιήσει 
δεκάδες μετρήσεις στη περιοχή Λατζιμά και έχει διαπιστώσει ότι 
τόσο ο υδροφόρος ορίζοντας όσο και το έδαφος έχει ρυπανθεί 
από τις δραστηριότητες της μονάδας αυτής. 

Ο ίδιος τονίζει: « Οι επιπτώσεις που έχουν οι βιομηχανικές 
χοιροτροφικές μονάδες στην υγεία των ανθρώπων είναι 
σημαντικότατες, κυρίως δημιουργούν προβλήματα στο νευρικό 
σύστημα και στη ψυχική υγεία των κατοίκων όπως επίσης και 
στο αναπνευστικό σύστημα.» 

Η συνεργασία του κ Λιοδάκη με την Ιατρική Σχολη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια της μελέτης των επιπτώσεων 
που έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της περιοχής, οι αέριοι 
ρύποι που αποβάλει η χοιροτροφική μονάδα έβγαλε αποκαρδιωτικά 
συμπεράσματα για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. 

Η μελέτη του περιελάμβανε αναλύσεις τόσο στο έδαφος 
και τον υδροφόρο ορίζοντα όσο και στον αέρα και αναφέρει 
τα εξής: 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
«Μελετώντας το σύστημα του αέρα παρατηρούμε ότι 

εκπέμπονται κυρίως αμμωνία, υδρόθειο αλλά και 430 άλλες 
οργανικές ουσίες μερικές από τις οποίες είναι πολύ επικίνδυνες 
όπως είναι οι τοξίνες ! 

Όσο αφορά τις μετρήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα έχουμε 
δει ότι οι πλησιέστερες γεωτρήσεις έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε αμμωνιακά, νιτρικά και υπερβαίνουν πολλές φορές το όριο. 
Είναι και δέκα φορές πάνω από τα όρια για πόσιμο νερό! Να 
επισημάνω ότι όσο πλησιάζουμε τη χοιροτροφική μονάδα τόσο 
η ρύπανση αυξάνεται. 

Το ίδιο ισχύει και για το έδαφος όπου παρατηρούνται 
οξύνσεις που προκαλείται από την αμμωνία που εκπέμπεται 
κυρίως από τη βιομηχανική μονάδα η οποία υπό μορφή υδρο 
- λυμάτων πέφτει πάλι στο έδαφος». 

Ο κ Λιοδάκης επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 
να λειτουργούν τόσο μεγάλες μονάδες είναι απαραίτητα να 
γίνονται σωστές μελέτες και καταλήγει: «Οι περιβαλλοντικές 
μελέτες επιπτώσεων που έχουν υποβληθεί από τη μονάδα και 
έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς είναι  επιεικώς 
ελλιπέστατες. 

Δεν δείχνουν διασπορά των ρύπων, δεν έχουν γίνει 
υδρολογικές μελέτες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα 
αυτά τα προβλήματα και κάτω από αυτές τις συνθήκες να 
δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία των 
κατοίκων». 
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Μ
ε τη γλώσσα της αλήθειας 
μιλά στην «ΟΙΚΟνομια» ο 
Δήμαρχος Πεντέλης για 
το ξακουστό βουνό της 
περιοχής και της Ελλάδας, 

που «κάποιοι» έκαψαν με δόλο και «άλλοι» 
κατέπνιξαν με υποσχέσεις! 

Ο κ. Καψάλης βάζει τέλος στα σενά-
ρια για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
στο Πεντελικό όρος με τις ευλογίες της 
εκκλησίας και ενόψει θέρους, κρούει για 
άλλη μια φορά το κώδωνα του κινδύνου 
σχετικά με τη πρόληψη υπέρ της προστα-
σίας των δασών

Ακούμε συνέχεια ότι στην Πεντέλη 
πραγματοποιούνται δενδροφυτεύ-
σεις. Είναι γεγονός ή λόγια του αέρα;
Το Πεντελικό βουνό τη τελευταία 

δεκαετία κάηκε σχεδόν καθ’ ολοκληρία 
στην Νότια και Νοτιοανατολική πλευρά 
του δύο τουλάχιστον φορές. Μια το 1998 
από φωτιά που ξεκίνησε από τη Σταμάτα 
και σταμάτησε στις κεντρικές πλατείες της 
Πεντέλης και το 2009 πάλι, από φωτιά 
που ξεκίνησε από το Γραμματικό και στα-
μάτησε πάλι στις κεντρικές πλατείες της . 
Αυτό σημαίνει ότι η φυσική αναδάσωση 
στα 200.000 στρεμ. που είναι καμένα 
δεν μπορεί πλέον να υλοποιηθεί και 
χρειάζεται δενδροφύτευση. Η οργάνωση 
της δενδροφύτευσης στο Πεντελικό είναι 
ευκαιριακή σε ότι αφορά τις κεντρικές 
υπηρεσίες του Κράτους. 

Γίνονται σπασμωδικές κινήσεις και 
ενέργειες να δενδροφυτευτούν όσα περισ-
σότερα στρέμματα μπορεί με φορέα το 
Δήμο Πεντέλης ή άλλους φορείς, οι οποίοι 
έρχονται να κάνουν δενδροφυτεύσεις. Το 
πρόβλημα  όμως δεν είναι η δενδροφύτευ-
ση, αλλά η συντήρηση αυτής, δηλαδή τα 
δύο πρώτα χρόνια μετά τη δενδροφύτευση 
είναι τελείως απαραίτητο να ποτιστούν 
τα δενδρύλλια . 

Ο Δήμος έχει επανειλημμένα  προτείνει 
προς την Κεντρική εξουσία, την αναγκαι-
ότητα σύστασης εξειδικευμένου φορέα 
δενδροφυτεύσεως, ο οποίος παίρνει τα 
δενδράκια από τα φυτώρια της Αμυγδα-

λέζας και ενεργοποιώντας τον πλούσιο 
υδροφόρα ορίζοντα που είχε, έχει και 
ελπίζω ότι θα έχει το Πεντελικό, ποτίζει 
τα δενδράκια αυτά. 

Δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία στην 
κατεύθυνση της πρότασης μας αυτής 
και έτσι όλες οι κινήσεις που γίνονται 
για την δενδροφύτευση έχουν μικρή 
αποτελεσματικότητα. 

Υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε 
το Πεντελικό όρος γεμάτο δένδρα, 
όπως το γνωρίσατε εσείς όταν 
ήσασταν παιδί;

Θεωρώ ότι το Πεντελικό βουνό ανε-
πιστρεπτί έπαψε να είναι το βουνό, με 
το υπέροχο δάσος χαλεπίου πεύκης στη 
Ν.Α πλευρά του . 

Οι επόμενες γενιές θα συνδέσουν το 
Πεντελικό σε όψη με νησιώτικο βουνό, 
δηλαδή με ένα βουνό φαλακρό. Δυστυχώς 
αυτή είναι η στυγνή πραγματικότητα και 
η επιστροφή στο κατάφυτο Πεντελικό 
βουνό δεν μπορεί να γίνει για δύο βασι-
κούς λόγους.

 Ο πρώτος λόγος είναι όπως σας 
προείπα,το ότι δεν λειτουργεί η φυσική 
αναδάσωση και ο δεύτερος λόγος είναι 

το ότι το Κράτος δεν φαίνεται να έχει το 
πρόγραμμα, το σθένος και τη δυναμική 
να δημιουργήσει ένα φορέα δενδροφυ-
τεύσεων Πεντελικού και να το στηρίξει, 
τόσο τις δενδροφυτεύσεις, όσο και τα 
ποτίσματα με την αξιοποίηση του πλού-
σιου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του 
Πεντελικού . Επιπρόσθετα στο τομέα της 
δράσης αυτής υπάρχει τεράστιο κλίμα 
Εθελοντισμού, το οποίο θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί. 

Έρχεται καλοκαίρι, ανησυχείτε 
για ενδεχόμενο πυρκαγιών στην 
Πεντέλη; 

Θα έλεγα ότι η ερώτηση αυτή που 
μου τίθεται την τελευταία εικοσαετία 
κάθε τέτοια περίοδο, παίρνει πάντα την 
ίδια απάντηση και δυστυχώς έχει τα ίδια 
αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν μπορώ απερί-
φραστα να σας πω ότι, δυστυχώς και παρά 
τις καλές προσπάθειες που γίνονται από 
την διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του 
υπουργείου Δημοσίας τάξεως, παρά τις 
κατευθύνσεις που ο πρωθυπουργός μας 
έδωσε χθες, το σύστημα είναι δυσκίνητο 
για τα αυτονόητα. 

Γιατί η φωτιά δεν αντιμετωπίζεται όταν 
εκρήγνυται, αφού η πείρα μας απέδειξε 
ότι η φωτιά που δεν προσλαβαίνεται 
σταματάει είτε στον οικιστικό ιστό, είτε 
στη θάλασσα. Η φωτιά αντιμετωπίζεται 
πριν να εκραγεί και αυτό σημαίνει Πρό-
ληψη – Πρόληψη – Πρόληψη. 

Η πρόληψη δεν είναι μια έννοια αφη-
ρημένη, είναι μια έννοια συγκεκριμένων 
ενεργειών από υπευθύνους, των οποίων 
οι ενέργειες είτε δεν γίνονται,είτε μισο-
γίνονται. Η εμπειρία μου τόσα χρόνια 
που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, μου 
απέδειξε ότι η πρόληψη εκτός από τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που πρέπει 
να γίνονται και δεν γίνονται, η διαχείριση 
των δασών του αστικού και περιαστικού 
ιστού, δεν έχει γίνει τα τελευταία δεκαπέ-
ντε είκοσι χρόνια με αποτέλεσμα τα δάση 
μας να είναι εν δυνάμει πυριτιδαποθήκες. 

Πλέον αυτού δε, όταν  έρχεται το 

Έγκλημα οι πυρκαγιές 
στη Πεντέλη!
«Το Πεντελικό δεν χωράει φωτοβολταικά»
Συνέντευξη του Δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη  Στεργίου – Καψάλη στον συνεργάτη μας Αργύρη Κωστόπουλο

▶  Χωρίς τέλος οι καταπατητές και οι παράνομες οικοδομές
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μας να είναι εν δυνάμει πυριτιδαποθήκες. 

Πλέον αυτού δε, όταν  έρχεται το 
καλοκαίρι δεν ενεργοποιούνται πλήρως 
τα παρατηρητήρια και η άμεση επέμβαση, 
για να μπορέσουν με βάση ένα πλήρως 
ελεγχόμενο σύστημα εγκαίρου προειδο-
ποιήσεως, να μας δρομολογήσουν στην 
αντιμετώπιση της φωτιάς στο πρώτο 
δεκάλεπτο που αυτή είναι αντιμετωπίσιμη. 

Αν προσθέσουμε και το ότι φέτος οι 
δασικοί μας δρόμοι, στο Πεντελικό δεν 
έχουν συντηρηθεί και είναι αδιάβατοι 
στα πυροσβεστικά οχήματα, καταλαβαί-
νεται ότι το ενδεχόμενο να ξανακαούμε 
είναι προ των πυλών, αφού μια φωτιά 
που θα πιάσει στο Πεντελικό θα φτάσει 
χωρίς καμία αντιμετώπιση στα δάση του 
οικιστικού ιστού. 

Γιατί το τραγελαφικό πλέον είναι ότι 
δεν έχουμε δάση στο βουνό, αλλά ότι 
απέμεινε, είναι δάση στον οικιστικό ιστό 
των πόλεων Πεντέλης, Ν. Πεντέλης και 
Μελισσίων, σε ότι αφορά την Ν.Α πλευρά 
του Πεντελικού.

Τι μέτρα έχουν ληφθεί μετά τις 
πυρκαγιές της Πεντέλης;
Απ΄ όσα σας προείπα, καταλαβαίνεται 

ότι χρειαζόμαστε πολύ δουλειά ακόμα για 
να υλοποιήσουμε τις εργασίες πρόληψης 
στα δάση μας. 

Τα Δασαρχεία έχουν μετατραπεί σε 
χώρους γραφειοκρατών και οι δασικοί δεν 
ζουν μέσα στο δάσος για να το στηρίζουν, 
να το καθαρίζουν, να το υποστηρίζουν, 
να το διαφυλάττουν και να συντηρήσουν 
τους δασικούς δρόμους. Η επιτήρηση και 
η άμεση επέμβαση είναι οργανωμένη και 
θα υλοποιηθεί κατά βάση από το Εθε-
λοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας 
Πεντέλης, πλήρως ελεγχόμενες από το 
Κέντρο Επιχειρήσεων που λειτουργεί επί 
24ωρου βάσεως.

Είστε ικανοποιημένος από το Κρά-
τος, έχει βοηθήσει στην προστασία 
του Πεντελικού όρους;
Μπορώ να πώ ότι είναι η πρώτη χρονιά 

που φαίνεται ότι λειτούργησε το Κράτος. 
Διότι και τα κονδύλια δόθηκαν έγκαιρα και 
το Κράτος ενέσκηψε στους Δήμους προ-
κειμένου να τους παροτρύνει. Σκεφθείτε 
ότι μέχρι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε 
κατευθύνσεις να κάνουν τα αυτονόητα, 
δηλαδή το έργο τους. 

Θα πρέπει όμως αυτές οι κατευθύνσεις 
να ακουστούν από όλες τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία 
υπηρεσία που αντιμετωπίζει τη φωτιά. 
Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες οι 
οποίες θα πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν 
σας κρύβω ότι η εμπειρία μου λέει ότι 

πολλές από τις φωτιές στο Πεντελικό, 
τις άναψαν οι πυλώνες της ΔΕΗ και 
το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το μεγάλο 
πρόβλημα φέτος στο Πεντελικό είναι οι 
δασικοί δρόμοι. 

Οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει άμεσα 
να επέμβουν. Γενικότερα μπορώ να σας πω 
ότι για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς 
πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα, 
δεν αξίζει κάθε χρόνο να κάνουμε τα 
συντονιστικά τοπικά όργανα, σε επίπεδο 
Δήμου, Περιφέρειας, Κράτους και όταν  
πιάνει η φωτιά στη Σταμάτα να έρχεται 
στην Πεντέλη κάθε χρόνο. Και ενώ εμείς 

ως Πεντελιώτες έχουμε λάβει όλα τα 
μέτρα, έχουμε βάλει δεξαμενές πλήρωσης 
των ελικοπτέρων για να μην πηγαίνουνε 
στη λίμνη του Μαραθώνα να γεμίζουν, 
να καιγόμαστε και να γλυτώνουμε τον 
οικιστικό ιστό, μόνο γιατί έχουμε δυνατό 
εθελοντισμό, οχήματα και γνώση. Αυτό 
είναι απαράδεκτο. 

Ακούστηκε ότι η Εκκλησία σκο-
πεύει να ανάψει το πράσινο φώς 
σε περιοχή που της ανήκει για να 
τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά. 
Για ποια περιοχή γίνεται λόγος; 
Είναι αλήθεια και τι σκοπεύετε να 
κάνετε;
Κατ΄ αρχήν θέλω να πω ότι με ενέρ-

γειες, πράξεις και παραλήψεις το Κράτος 
έχει τεκμηριώσει το ιδιοκτησιακό στην 
Πεντέλη. Το Πεντελικό βουνό δεν χωράει 
φωτοβολταικά. Δεν χρειάζεται να το πει 
ο Δήμαρχος Πεντέλης ή ο Πεντελιώτης, 
χρειάζεται να το πουν τα 5.000.000 Ελλή-
νων που ζουν στη Αττική, τα οποία πήραν 
από το Πεντελικό νερό επί 2 χιλιετηρίδες. 
Πήραν από το Πεντελικό ζωή, όταν η 
φυματίωση σκότωνε στην Πατρίδα μας 
και ειδικότερα στην Αθήνα, πήραν από 
το Πεντελικό λευτεριά όταν οι ομάδες 
των ανταρτών φώλιασαν σ΄ αυτό την 
δεκαετία του ΄40. Κυριότερο όμως και 
πάνω απ΄ όλα πήραν από το Πεντελικό 
μάρμαρα και έχτισαν το σύμβολο της 
Δημοκρατίας τον Παρθενώνα. 

Αξίζει σε ένα τέτοιο βουνό  σεβασμός, 
και ο σεβασμός δεν εκπέμπεται όταν 
συζητάμε σήμερα να τοποθετήσουμε 
φωτοβολταικά στο Πεντελικό, που ήδη 
οι παραλήψεις και η ανικανότητα του 
Κράτους το οδήγησαν στο σημερινό περι-
βαλλοντικό του μηδέν. Εμείς στο Πεντελικό 
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Ο ενδοκρινολόγος δεν θα φάει: 
Ντομάτα σε μεταλλική κονσέρβα
Ο Fredrick Vom Saal είναι ενδοκρινολόγος 

στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι  
και ασχολείται με τη μελέτη της 

Βισφαινόλης-Α (bisphenol-A, BPA).
  

Το πρόβλημα: 
Η συνθετική ρητί-
νη με την οποία 
είναι επενδεδυμέ-
νο το εσωτερικό 
των μεταλλικών 
κονσερβών, περιέ-
χει τη χημική ένω-
ση BPA. Η έρευνα 
έχει δείξει ότι η 
BPA, πέρα από τις 
ιδιότητες που την 
κάνουν χρήσιμη 
στη βιομηχανία 
πλαστικών, δρα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και 
ως συνθετικό οιστρογόνο, το οποίο έχει συνδεθεί με 
ένα φάσμα ασθενειών που πιάνει από αναπαραγω-
γικές δυσλειτουργίες, μέχρι καρδιοπάθειες, διαβήτη 
και παχυσαρκία. Δυστυχώς, η οξύτητα του ζωμού της 
ντομάτας, προκαλεί έκπλυση της BPA, μεταφέροντάς 
την  από τη ρητίνη μέσα στο ζωμό και, στη συνέχεια, 
μέσα στο φαγητό σας. Οι μελέτες δείχνουν ότι η BPA 
στο σώμα των περισσότερων ανθρώπων υπερβαίνει 
το κρίσιμο εκείνο μέγεθος, πέρα από το αντίστοιχο 
όπου αρχίζει να επηρεάζεται η παραγωγή σπέρματος 
και να προκαλείται χρωμοσωμική βλάβη στα ωάρια 
των πειραματόζωων. «Είναι δυνατό να ληφθούν 50 
mcg BPA ανά λίτρο, από μια κονσέρβα ντομάτας και 
αυτή είναι μια ποσότητα που θα έχει αντίκτυπο στους 
ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νεότερους», λέει ο vom 
Saal· «εγώ ούτε που πλησιάζω κονσέρβα ντομάτας».
Η λύση: Επιλέξτε ντομάτες σε γυάλινα μπουκάλια (τα 
οποία δεν περιέχουν εσωτερική επίστρωση ρητίνης). 
Μπορείτε επιπλέον, να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων 
τύπων συσκευασιών Tetra Pak.
Συμβουλή εξοικονόμησης: Εάν η συνταγή σας 
το επιτρέπει, αντί για κονσέρβα ντομάτας, χρησιμο-
ποιήστε εμφιαλωμένη σάλτσα ζυμαρικών (σε γυάλινο 
μπουκάλι). Για να είναι η γεύση της σάλτσας όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην αρχική γεύση της ντομάτας, 
ψάξτε για σάλτσες με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο 
(αλάτι) και όσο το δυνατό λιγότερα επιπρόσθετα 
μυρωδικά και άλλα υλικά, αλλιώς ίσως χρειαστεί να 
προσαρμόσετε τη συνταγή σας.

Ο κτηνοτρόφος δεν θα φάει: 
Βοδινό που έχει ανατραφεί  

με καλαμπόκι
Ο Joel Salatin είναι συνιδιοκτήτης των 

Polyface Farms, καθώς και συγγραφέας 
πολλών βιβλίων επί του θέματος της αειφόρου 

γεωργίας  
(σ.μτφ.: αρχές της αειφόρου γεωργίας).

 
Το πρόβλημα: Μέσω της εξέλιξης των ειδών στη 
Φύση, τα βοωειδή αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να τρέφονται 
με χορτάρια, όχι με σιτηρά. Στην εποχή μας όμως, οι κτη-

νοτρόφοι 
ταΐζουν τα 
ζώα τους με 
καλαμπόκι 
και σόγια, 
έτσι ώστε 
τα ζώα να 
κερδίζουν 
πιο γρήγο-
ρα βάρος, 
για να μπο-
ρούν να τα 
σ τ ε ί λ ο υ ν 
πιο σύντομα 
προς σφα-
γή.  Ωστόσο, περισσότερα χρήματα για τους κτηνο-
τρόφους (και χαμηλότερες τιμές στα καταστήματα), 
σημαίνει δυστυχώς πολύ λιγότερη θρεπτική αξία για 
εμάς. Σε μια πρόσφατη αναλυτική έρευνα που συντο-
νίστηκε από τον Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) 
και με ερευνητές του Clemson University, βρέθηκε ότι, 
σε σύγκριση με βοδινό που έχει εκτραφεί με καλα-
μπόκι, το κρέας από βοωειδή που έχουν εκτραφεί με 
χορτάρι, είναι πλουσιότερο σε βήτα-καροτίνη, βιταμίνη 

Ε, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συζευγμένο λινολεϊκό οξύ 
(CLA), ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο, ενώ ταυτόχρονα 
έχει λιγότερο από τα φλεγμονώδη ω-6 λιπαρά οξέα 
και επίσης έχει χαμηλότερα επίπεδα σε κορεσμένα 
λίπη, τα οποία έχουν συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις. 
«Οφείλουμε να σεβαστούμε το γεγονός ότι οι αγελά-
δες είναι φυτοφάγα ζώα, και αυτό δεν σημαίνει να τα 
ταΐζουμε με καλαμπόκι και κοπριά από κοτόπουλο», 
λέει ο Salatin.
Η λύση: Αγοράστε βοδινό που έχει εκτραφεί με 
χορτάρι, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε εξειδικευμένα 
κρεοπωλεία, και συνεταιρισμούς αγροτών. Συνήθως 
έχει ειδική ένδειξη, καθώς είναι λίγο ακριβότερο. Εάν 
δεν το βλέπετε εκεί, ζητήστε το από τον κρεοπώλη σας.
Συμβουλή εξοικονόμησης: Τα κομμάτια με 
κόκκαλο είναι φτηνότερα, καθώς ο τελικός κατα-
ναλωτής χρεώνεται επιπλέον για να πάρει το κρέας 
ξεκοκκαλισμένο. Επίσης, εάν έχετε πρόσβαση σε 
κάποιον κτηνοτρόφο, μπορείτε να αγοράσετε απευ-
θείας από εκείνον.

Ο τοξικολόγος δεν θα φάει: 
Popcorn στον φούρνο μικροκυμάτων

Η Olga Naidenko είναι  
υψηλόβαθμη ερευνήτρια στο Environmental 

Working Group.
 

Το πρόβλημα: 
Οι χημικές ουσί-
ες από τις οποίες 
αποτελείται η εσω-
τερική επένδυση της 
σακούλας (μεταξύ 
των οποίων είναι 
και το υπερφθο-
ρο-οκτανοϊκό οξύ 
– PFOA), ανήκουν σε 

μια κατηγορία χημικών στοιχείων τα οποία δύνανται 
να προκαλέσουν στειρότητα στον άνθρωπο, σύμφωνα 
με μια πρόσφατη μελέτη από το UCLA. Επιπλέον, σε 
δοκιμές σε ζώα, αυτές οι χημικές ουσίες προκάλεσαν 
καρκίνο του ήπατος, των όρχεων και του παγκρέατος.
Οι μελέτες δείχνουν ότι η ενέργεια των μικροκυμά-
των κάνει τις ουσίες αυτές να εξατμίζονται από την 
εσωτερική συσκευασία – και να μεταναστεύουν μέσα 
στο ποπ κορν σας. 
«Μένουν στο σώμα σας για χρόνια και η συσσώρευση 
είναι αθροιστική», λέει η Naidenko και αυτός είναι ο 
λόγος που οι ερευνητές ανησυχούν, ότι τα επίπεδα 
στον άνθρωπο θα μπορούσαν να αυξάνονται σταδιακά 
και να προσεγγίσουν τα αντίστοιχα εκείνα, πέρα από 
τα οποία προκαλούνται καρκίνοι στα πειραματόζωα. 
Η DuPont και άλλες κατασκευάστριες εταιρείες στις 
ΗΠΑ, έχουν υποσχεθεί να καταργήσουν σταδιακά τη 
χρήση του PFOA έως το 2015, ανταποκρινόμενες σε 
ένα σχέδιο εθελοντικής συμμετοχής της Υπηρεσίας 
Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US Environmental 
Protection Agency), αλλά εκατομμύρια σακούλες των 
ποπ κορν θα έχουν πωληθεί μέχρι τότε.
Η λύση: Φτιάξτε το ποπ κορν σας με τον παραδο-
σιακό τρόπο: σε μια κατσαρόλα. Για γεύση, μπορείτε 
να προσθέσετε πραγματικό βούτυρο ή αποξηραμένα 
αρτύματα.
Συμβουλή εξοικονόμησης: Το να φτιάχνετε το 
δικό σας ποπ κορν, έρχεται σχεδόν τσάμπα!

 ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ    ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ;
Παραθέτω σε ελεύθερη απόδοση στα 
Ελληνικά, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
άρθρο περί διατροφής, το οποίο 
παρουσιάστηκε στο Fox News με τον τίτλο 
7 foods you should never eat:
Επιστήμονες της βιομηχανίας των 
τροφίμων, ρίχνουν φως σε ορισμένα κατά 
τ’ άλλα καθημερινά τρόφιμα υπεράνω 
υποψίας, τα οποία, ωστόσο, στην 
πραγματικότητα είναι γεμάτα τοξίνες και 
χημικά· παράλληλα, μας δίνουν απλές 
εναλλακτικές, για μια πιο υγιεινή και 
καθαρή διατροφή.
«Καθαρή διατροφή» σημαίνει να 
επιλέγουμε φρούτα, λαχανικά και κρεατικά, 
τα οποία καλλιεργούνται, μεγαλώνουν 
και πωλούνται με την ελάχιστη δυνατή 
επεξεργασία. Συχνά αυτά είναι βιολογικά 
και μόνο σπανίως (αν ποτέ) δύνανται να 
περιέχουν πρόσθετα. Στην καθημερινότητά 
μας όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
μέθοδοι που ακολουθούνται από τους 
παραγωγούς τροφίμων δεν είναι ούτε 
καθαρές, ούτε βιώσιμες για το περιβάλλον. 
Το αποτέλεσμα είναι να βλάπτεται η υγεία 
μας, το περιβάλλον ή και τα δύο.
Αποφασίσαμε έτσι, να ρίξουμε μια 
διαφορετική ματιά στη διατροφή μας, 
μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που 
σκοπό της ζωής τους έχουν να μελετούν 
και να ανακαλύπτουν τι είναι ασφαλές — 
και τι όχι — για κατανάλωση. Τους θέσαμε 
ένα απλό και ξεκάθαρο ερώτημα: «Ποιες 
τροφές αποφεύγετε;» Δεν υποστηρίζουμε 
ότι, οι απαντήσεις τους, συνθέτουν 
μια λίστα «απαγορευμένων τροφών». 
Πιθανότατα όμως, το να επιλέξετε την 
εναλλακτική που προτείνουν, θα σας 
εξασφαλίσει καλύτερη υγεία — και 
ηρεμία.
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 ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ    ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ;
Ο διευθυντής αγροκτήματος  

δεν θα φάει: 
Συμβατικές (μη βιολογικές) πατάτες

Ο Jeffrey Moyer είναι ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων των ΗΠΑ (National Organic 
Standards Board).

  
Το πρόβλημα: Τα ριζω-
ματώδη ή βολβοειδή λαχανι-
κά (αυτά που ο καρπός τους 
γίνεται κάτω από το χώμα) 
απορροφούν ζιζανιοκτόνα, 
εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα, 
τα οποία, μετά τον ψεκασμό 
του φυτού, πάντα καταλήγουν 
στο χώμα. Ειδικά οι πατάτες (το 

δημοφιλέστερο λαχανικό) ψεκάζονται με μυκητοκτόνα 
κατά την ανάπτυξή τους και, στη συνέχεια, με ζιζανιοκτόνα 
πριν τη συγκομιδή. Αφού τις βγάλουν από το χώμα, οι 
πατάτες ψεκάζονται πάλι, με ειδικά χημικά, για να μη 
βλαστήσουν. «Δοκιμάστε αυτό το πείραμα: Αγοράστε μια 
συμβατική πατάτα από ένα οπωροπωλείο, φυτέψτε την 
και προσπαθήστε να την κάνετε να βγάλει βλαστούς. Δεν 
θα το καταφέρετε», λέει ο Moyer, ο οποίος είναι επίσης 
Διευθυντής Αγροκτήματος για το Rodale Institute (το 
οποίο ανήκει στην Rodale Inc., την εταιρεία που εκδίδει 
το Prevention). «Έχω μιλήσει με παραγωγούς πατάτας 
και αυτό που μου λένε, κατάμουτρα, είναι ότι, οι ίδιοι, δεν 
θα έτρωγαν ποτέ τις πατάτες που πουλάνε. Πάντα έχουν 
ξεχωριστά παρτέρια, στα οποία καλλιεργούν πατάτες 
για δική τους κατανάλωση, χωρίς όλα αυτά τα χημικά».
(σημ.μτφ: σκεφτείτε ότι τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο 
τις πατάτες που τρώμε στο σπίτι, αλλά και στα εστιατόρια, 
ταβέρνες, fast food, κτλ)
Η λύση: Να αγοράζετε πατάτες βιολογικής καλλιέργει-
ας. Το εξωτερικό πλύσιμο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, 
καθώς όλα αυτά τα χημικά απορροφώνται εσωτερικά, 
στην ψύχα της πατάτας.
Συμβουλή εξοικονόμησης: Οι βιολογικές πατάτες 
είναι σχετικά φτηνές και λίγο μόνο ακριβότερες από τις 
συμβατικές.

Ο εμπειρογνώμονας αλιείας  
δεν θα φάει:

Σολομό ιχθυοτροφείου

Ο Δρ David Carpenter, διευθυντής του 
Ινστιτούτου για την Υγεία και το Περιβάλλον 

στο Πανεπιστήμιο στο Albany, δημοσίευσε 
μια σημαντική μελέτη στο περιοδικό Science, 

σχετικά με τη μόλυνση στα ψάρια.
 

Το πρόβλημα: 
Δεν είναι η φυσική 
κατάσταση του σολο-
μού, να στριμώχνεται 
μέσα σε σιλό και να 
τρέφεται με σόγια, με 
απόβλητα πτηνοτρο-
φείων και υδρολυμ-
μένα φτερά κοτόπουλου. Ως αποτέλεσμα, η σάρκα του 
σολομού είναι φτωχότερη σε βιταμίνη D και περιέχει 

μεγαλύτερες ποσότητες από μολυσματικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων  καρκινογόνων ουσιών PCBs, 
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας και φυτοφαρμάκων, 
όπως η διοξίνη και το DDT. Σύμφωνα με τον Carpenter, 
τα πιο μολυσμένα ψάρια προέρχονται από τη Βόρεια 
Ευρώπη. «Για να καταναλώνετε τέτοιο είδος σολομού 
και ταυτόχρονα να μην αυξήσετε τον κίνδυνο καρκίνου, 
θα έπρεπε να τρώτε ένα δείπνο τέτοιου σολομού κάθε 
5 μήνες», λέει ο Carpenter, του οποίου η μελέτη του 
2004 για τη μόλυνση των ψαριών είχε λάβει μεγάλης 
έκτασης δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης, «…
τόσο άσχημη είναι η κατάσταση». Προκαταρκτικές επι-
στημονικές μελέτες έχουν συνδέσει επίσης το DDT με 
τον διαβήτη και την παχυσαρκία, αλλά μερικοί διατρο-
φολόγοι πιστεύουν ότι τα οφέλη των ωμέγα-3 λιπαρών 
οξέων αντισταθμίζουν τους κινδύνους. Υπάρχει επίσης 
ανησυχία για τις μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών και 
φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή 
αυτών των ψαριών. Όταν τρώτε σολομό ιχθυοτροφείου, 
παίρνετε μια καλή δόση από αυτά τα φυτοφάρμακα και 
τα αντιβιοτικά.
Η λύση: Προτιμήστε άγριο σολομό Αλάσκας. Αν στη 
συσκευασία γράφει «Ατλαντικού», τότε οπωσδήποτε 
είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν απομείνει εμπορικά 
αλιεύματα άγριου σολωμού στον Ατλαντικό.
Συμβουλή εξοικονόμησης: Ο άγριος σολωμός 
Αλάσκας, σε κονσέρβα, είναι σχετικά οικονομικότερος.
http://www.boston.com/ae/food/articles/2007/07/04/
farmed_salmon_has_raised_concern_among_
consumers/?page=full
http://www.canned-salmon.com/salmon-sustainability/
wild-salmon-vs-farmed-salmon/

Ο ερευνητής του καρκίνου,  
δεν θα πιει: 

Γάλα που παράγεται  
με τεχνητές ορμόνες

Ο Rick North είναι ο συντονιστής της δράσης 
«Εκστρατεία για την Ασφάλεια των Τροφίμων», 

της οργάνωσης «Γιατροί του Όρεγκον για 
την Κοινωνική Ευθύνη» και πρώην Δ/νων 

Σύμβουλος του παραρτήματος της Αμερικανικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας (American Cancer 

Society), στο Όρεγκον.
 

Το πρόβλημα: Οι 
γαλακτοπαραγωγοί χορη-
γούν στις αγελάδες τους 
τεχνητή αυξητική ορμόνη 
των βοοειδών (rBGH ή 
rBST, όπως είναι επίσης 
γνωστή), προκειμένου να 
αυξήσουν την παραγωγή 
γάλακτος. Ωστόσο, έχει 

βρεθεί ότι η rBGH αυξάνει επίσης λοιμώξεις του μαστού 
στις αγελάδες, προκαλώντας ακόμα και την εμφάνιση 
πύον στο γάλα. Οδηγεί επίσης στην εμφάνιση, στο 
γάλα, υψηλών επιπέδων μιας ορμόνης που ονομάζεται 
«ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα» (Insulin-like Growth 
Factor ή IGF-1). Στους ανθρώπους, αντίστοιχα, τα 
υψηλά επίπεδα του IGF-1 μπορεί να συμβάλλουν στην 
εμφάνιση καρκίνου του μαστού, του προστάτη και του 
παχέος εντέρου. «Όταν η κυβέρνηση  (σημ.μτφ.: στις ΗΠΑ) 
ενέκρινε την rBGH, θεωρήθηκε ότι η IGF-1 στο γάλα θα 

εξουδετερώνονταν μέσα στο ανθρώπινο πεπτικό σύστη-
μα», λέει ο North. Όπως αποδείχτηκε όμως, η καζεΐνη 
στο γάλα προστατεύει το μεγαλύτερο μέρος της IGF-1, 
σύμφωνα με πολλές ανεξάρτητες μελέτες. «Δεν είναι 
100% αποδεδειγμένο ότι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων 
καρκίνου στους ανθρώπους, από αυτό», παραδέχεται 
North. «Ωστόσο, η ορμόνη αυτή έχει απαγορευτεί στις 
περισσότερες βιομηχανικές χώρες».
(σημ.μτφ: η rBGH είναι απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση)
Η λύση: Μελετήστε τις ετικέτες και βεβαιωθείτε ότι 
γράφουν «rBGH-free», «rBST-free», «χωρίς τεχνητές 
ορμόνες» ή «βιολογικό γάλα». Οι ετικέτες αυτές δηλώ-
νουν προϊόν χωρίς  rBGH.

  Συμβουλή εξοικονόμησης: (σημ.μτφ: δεν 
χρειάζεται, ήδη στην Ελλάδα απαγορεύεται η χρήση 
αυτής της ορμόνης στην παραγωγή γάλακτος).

Ο εμπειρογνώμονας βιολογικών 
τροφίμων, δεν θα φάει ποτέ: 

Συμβατικά (μη βιολογικά) μήλα

Ο Mark Kastel, πρώην εκτελεστικό στέλεχος 
της αγροτικής βιομηχανίας, είναι συν-

διευθυντής στο Cornucopia Institute, έναν 
οργανισμό που αντικείμενό του έχει την 
έρευνα και διαμόρφωση της αγροτικής 

πολιτικής και ο οποίος προωθεί την ιδέα των 
βιολογικών προϊόντων.

Το πρόβλημα: Εάν 
υπήρχε διαγωνισμός για 
τα «περισσότερο ποτι-
σμένα με ζιζανιοκτόνα» 
φθινοπωρινά φρούτα, ο 
νικητής θα ήταν τα μήλα. 
Αναρωτιέστε ποιος είναι ο 
λόγος; Τα μήλα μπολιάζονται μεμονωμένα (κατάγονται 
από ένα δέντρο), έτσι ώστε κάθε ποικιλία να διατηρεί 
την ξεχωριστή γεύση της. Ως εκ τούτου, τα μήλα δεν 
αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα παράσιτα και γι’ αυτό 
χρειάζεται να ψεκάζονται συχνά. Η βιομηχανία υποστη-
ρίζει ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν είναι επιβλαβή. Αλλά ο 
Kastel ανταπαντά ότι είναι κοινή λογική να προσπαθεί 
κανείς να περιορίζει την έκθεσή του στα χημικά αυτά, 
περιορίζοντας τα πιο ραντισμένα φρούτα, τα οποία είναι 
τα μήλα. «Οι εργάτες στα αγροκτήματα εμφανίζουν 
τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης πολλών μορφών 
καρκίνου», λέει. Και, επιπλέον, ολοένα και περισσότερες 
μελέτες έχουν αρχίσει να συνδέουν την υψηλή επιβά-
ρυνση του σώματος με φυτοφάρμακα (ανεξαρτήτως 
πηγής προέλευσης) με τη Νόσο του Πάρκινσον.
 Η λύση: Αγοράστε βιολογικά μήλα.
Συμβουλή εξοικονόμησης: Εάν δεν έχετε την οικο-
νομική δυνατότητα να αγοράσετε βιολογικά, φροντίστε 
να πλένετε καλά και να ξεφλουδίζετε τα συμβατικά μήλα. 
Ωστόσο, ο Kastel προσωπικά αρνείται να συμβιβαστεί. 
«Θα προτιμούσα να συμβιβαστώ, περιορίζοντας άλλα 
πράγματα, όπως τις αγορές διάφορων ακριβών ηλε-
κτρονικών gadget», λέει. «Κάνοντας καναδυό τέτοιους 
μικρούς συμβιβασμούς, εξοικονομούν στην οικογένειά 
μου μια βιολογική διατροφή».
πηγη.http://yourdailynutritionist.blogspot.gr/, http://antirix.blogspot.gr/2012/07/7.html

Πηγή: http://www.awakengr.com/2012/11/7.html#ixzz2PTiNwupa 
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

http://www.awakengr.com/
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Γενικά χαρακτηριστικά, 
πληροφορίες

Ο Homo Consumer μοιάζει να είναι 
ένα πλάσμα που βρίσκεται σε διαρκή 
πόλεμο με τον εαυτό του, με τα ζωντανά 
οικοσυστήματα και τους πόρους που τον 
συντηρούν.

Κατοικεί συνήθως σε τεράστιες γκρίζες 
και ακαλαίσθητες τσιμεντουπόλεις με 
εκατομμύρια άλλους, πολύ θόρυβο και 
μόλυνση των σημαντικών του πόρων, 
του αέρα, του νερού, της αρδεύσιμης γης. 

Και ένα τέτοιο περιβάλλον, λόγω του 
υπερπληθυσμού, αναπαράγει και καλλι-
εργεί ένα σωρό προβλήματα σε όλους.

Ο Homo Consumer ενδιαφέρεται 
πολύ για την εξωτερική του εμφάνιση, 
την εικόνα που δείχνει, αλλά συνήθως 
είναι υπέρβαρος λόγω των διατροφικών 
του συνηθειών και του στατικού τρόπου 
ζωής του.

Η τροφή του είναι έτοιμη, βιομηχανική 
και πολύ κακής ποιότητας με αποτέλεσμα 
να έχει πολύ κακή διάθεση και μελαγχο-
λία και να υποφέρει πρόωρα από πολύ 
σοβαρές ασθένειες.

Ο Homo Consumer προτιμά να ξοδεύει 
ένα σωρό χρήματα για τελείως, πολλές 
φορές, περιττά καταναλωτικά πράγματα 
ενώ για τη διατροφή του επιλέγει τα φτη-
νότερα και χαμηλής ποιότητας τρόφιμα…

Το πνευματικό του επίπεδο είναι εξαι-
ρετικά χαμηλό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
καθώς ο τρόπος ζωής του και ο ελάχιστος 
ελεύθερος χρόνος του δεν τον βοηθά 
καθόλου να το αναπτύξει…και φυσικά 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό.

Σχεδόν ολόκληρη η ζωή του κυριαρ-
χείται από αριθμούς, ποσά, οικονομικούς 
υπολογισμούς, δείκτες, επιτόκια, στατιστι-
κές, προσθέσεις και αφαιρέσεις…

η ίδια του η ύπαρξη είναι άλλος ένας 
αριθμός… 

Η επιστημονική και τεχνολογική του 
ανάπτυξη είναι πολύ υψηλή, χρησιμο-
ποιείται όμως για τα κέρδη και τα οφέλη 
πολύ λίγων και όχι για το σύνολο του 
πληθυσμού.

Είναι αρκετά βίαιος στις συναναστρο-
φές του, εγωκεντρικός, ανταγωνιστικός 
και φοβισμένος, ενώ δεν δείχνει σχεδόν 
ποτέ και σε κανέναν το τι αληθινά είναι 
καθώς η έλλειψη αυτογνωσίας του δημι-
ουργεί ενοχές.

Η σχέση του με τη ζωή και τους άλλους 
είναι πιο πολύ εικονική…έχει εικονικούς 
«φίλους», εικονικό σεξ, εικονικά ταξίδια, 
εικονική διασκέδαση…

Ενδιαφέρεται να ακολουθεί άλλους 
παρά να ανακαλύπτει νέους δρόμους μόνος 
του. Για το λόγο αυτό είναι ευκολόπιστος 
και εύκολα διαχειρίσιμος. 

Από μικρός πηγαίνει σε σχολεία μαζικής 
παραγωγής ανθρώπινης συμπεριφοράς 
στα οποία εκπαιδεύεται αφ ενός να προ-

σαρμοστεί και να αφομοιώσει τα υπαρκτά 
κοινωνικά πρότυπα και αφ εταίρου να 
γίνει άλλο ένα άβουλο γρανάζι στην 
διαδικασία παραγωγής.

Εργάζεται σκληρά και πολλές ώρες 
μέχρι τα βαθειά του γεράματα, σε ανούσιες 
και μηχανικές δουλειές, που δεν διαλέγει 
με την καρδιά του, αλλά που απλά του 
δίνουν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση 
στα καταναλωτικά αγαθά…

Ο βαθμός της κοινωνικής του ελευ-
θερίας είναι τόσος όση η αγοραστική 
του δύναμη.

Η εργασία τον καταπονεί πολύ άσχη-
μα ψυχοσωματικά, φθείρει πάρα πολύ 
την υγεία του και του αφαιρεί πολύτιμο 
ελεύθερο χρόνο, αλλά αυτός έχει πειστεί 
ότι η εργασία είναι ακόμα δικαίωμα…

Η αλήθεια είναι ότι εργάζεται για 
να έχει χρήματα κ ιδιοκτησία ώστε από 
τη μια μεριά να καταναλώνει τα πάντα 
ασταμάτητα, ώστε να συντηρείται το ήδη 
υπάρχον κατεστημένο μοντέλο και από 
την άλλη να στηρίζει την εξουσία με τους 
φόρους που πληρώνει.

Οι δουλειές που κάνει είναι πολύ μακριά 
από τα πραγματικά του ενδιαφέροντα και 
την έμφυτη δημιουργικότητά του.

Το περιβάλλον, οι φυσικοί πόροι και 
τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης δεν 
τον ενδιαφέρουν σοβαρά παρά μόνο για 
τουριστικούς και ενημερωτικούς λόγους.

Η καθημερινή ζωή του είναι συνήθως 
αφόρητη και κοπιαστική, οι σχέσεις του με 
τους οικείους και τους φίλους του ελάχιστη, 
προτιμά να «χαλαρώνει» μπροστά σε οθό-
νες οι οποίες «φροντίζουν» να συντηρούν 
αυτό που ήδη είναι, να τον παραπλανούν, 
καθοδηγούν και αποκοιμίζουν, χωρίς 
φυσικά να το αντιλαμβάνεται σοβαρά…

Δεν ψυχαγωγείται ο Homo Consumer…
αναζητά μονάχα διαφυγές και εκτόνωση.

Ονειρεύεται διακοπές, αποδράσεις 

και υλικά αγαθά…
Αναζητά απεγνωσμένα κάθε λογής 

απολαύσεις και δεν αντέχει να είναι μόνος.
Γι αυτό έχει ανάγκη να ανήκει σε 

ομάδες. 
Και το βασικότερο ίσως όλων από τα 

παραπάνω είναι το ότι δεν μαθαίνει από τα 
παιδικά του χρόνια και δεν αναπτύσσει την 
αίσθηση της ευθύνης απέναντι στον εαυτό 
του και τον κόσμο στον οποίο ανήκει… 

Ο Homo Consumer είναι προϊόν τερά-
στιας άγνοιας…κατασκευασμένος απλά 
να καταναλώνει.

Ιστορική αναδρομή, εξέλιξη

Ο Homo Consumer έχει σήμερα εξα-
πλωθεί σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη…

…η εμφάνισή του ξεκίνησε από τον 
λεγόμενο Δυτικό κόσμο και χρονικά 
τοποθετείτε κάπου στις αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα, εκεί γύρω στην βιο-
μηχανική επανάσταση, όπου η παραγωγή 
βιομηχανικών αγαθών εκτοξεύτηκε με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ο 
κόσμος άρχισε να κατακλύζεται από κάθε 
λογής προϊόντα…

Το καπιταλιστικό μοντέλο και οι μπα-
λονένιοι «παράδεισοι» που υποσχότανε 
ήταν αρκετοί για να παραπλανηθούν οι 
άνθρωποι της εποχής εκείνης.

…μέχρι τότε είχαν βιώσει πολύ μεγά-
λες περιόδους στέρησης και φτώχειας, 
πολέμους και δυστυχία…

…κάτι το Αμερικάνικο όνειρο, κάτι η 
ανθρώπινη ματαιότητα, κάτι τα στερη-
τικά σύνδρομα τόσων χρόνων απ τους 
πολέμους, οι ελπίδες που είχαν ανάγκη 
να εκφραστούν, κάτι η απληστία που 
γεννήθηκε, η αίσθηση υπεροχής κλπ ταρα-
κούνησαν συθέμελα τον μέχρι εκείνη τη 
δεδομένη στιγμή ανθρώπινο πολιτισμό…

Οι ανθρώπινες αξίες και οι πολιτισμοί 

που είχαν αναπτυχθεί αιώνες πριν, πήγαν 
σχεδόν περίπατο μπροστά στο φανταχτερό 
περιτύλιγμα του νέου υλιστικού μοντέλου…

Οι άνθρωποι άρχισαν να αποκόπτονται 
όλο και πιο πολύ, όλο και πιο γοργά από το 
φυσικό τους περιβάλλον, από εκεί δηλαδή 
απ όπου αντλούσαν την πραγματική τους 
γνώση και κάλυπταν τις πραγματικές τους 
ανάγκες με όσα μέσα διέθεταν.

Τα ήδη μεγάλα κοινωνικά προβλήματα 
που υπήρχαν, διογκώθηκαν ακόμη περισσό-
τερο γιατί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να 
ενσωματώσουν μέσα στα κοινωνικά τους 
συστήματα τις παγκόσμιες και συμπαντικές 
αλήθειες, οι οποίες ήταν ήδη γνωστές 
από καιρό στην επιστημονική κοινότητα, 
το ότι δηλαδή

«όλα τα φυσικά συστήματα και όλοι 
οι οργανισμοί (μαζί και ο άνθρωπος) 
αποτελούν μια αδιαίρετη ενότητα, ότι 
όλα είναι ένα και η λειτουργία τους είναι 
αλληλένδετη. Ότι ο άνθρωπος διέπεται 
και αυτός από τους φυσικούς νόμους.»

Αντί αυτής της πραγματικότητας τα 
πάντα για τους Homo Consumers άρχι-
σαν να μοιάζουν, περισσότερο από ποτέ, 
συμπαγής ύλη, αντικείμενα, συσκευές, 
προϊόντα, κι άλλα προϊόντα, κι άλλα πιο 
σύγχρονα…

Η δημιουργία του Homo Consumer 
σήμανε την αρχή της καταστροφικής 
πορείας του ανθρώπου και ολόκληρου 
του πλανήτη.

Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά άρχισαν 
σιγά σιγά να εξαφανίζονται στο βωμό του 
νέου υλιστικού κόσμου που εντυπωσίαζε 
μικρούς και μεγάλους και τους έκανε να 
θέλουν ασταμάτητα να αποκτήσουν όλο 
και περισσότερα «αγαθά»…

Δίπλα στη βιομηχανική αυτή ασύστολη 
παραγωγή βρέθηκαν φυσικά όλα τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, η τηλεόραση, τα 
ραδιόφωνα, οι διαφημιστές κλπ συναφείς 
κλάδοι…

Η μαζική αυτή παραγωγή δεν υπολόγιζε 
σχεδόν τίποτα μπροστά στα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα…ούτε την κατασπατάληση 
των πόρων, τα ατελείωτα σκουπίδια στον 
πλανήτη, τα ζώα, τα φυτά, τους ίδιους 
τους ανθρώπους. 

Όλα έμοιαζαν αριθμοί, κόστη, κέρδη 
και ζημιές…

Τα πρότυπα της κοινωνίας άλλαξαν 
γρήγορα…

• το τι είσαι μπροστά στο τι έχεις δεν 
είχε πια καμία αξία….

• το ίδιο και το εμείς μπροστά στις 
διαρκώς μεγαλύτερες ανάγκες του εγώ…

…πρότυπα πλέον ήταν εκείνοι που 
εύρισκαν τους τρόπους να αποκτούν όλο 
και περισσότερα, συγκεντρώνοντας έναν 
πλούτο που δεν είχε πια και τόση σχέση 
με τις πραγματικές τους ανθρώπινες ανά-
γκες…είχε όμως σχέση με την επίδειξη, 
τη δύναμη, την εξουσία, την αλαζονεία…

…προφανώς δεν μπορούσαν όλοι να 

HOMO CONSUMER
Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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συγκεντρώνουν τον ίδιο πλούτο, να έχουν 
όλοι αγαθά, σπίτια, αυτοκίνητα, προϊόντα, 
συσκευές κλπ….

Οι τρόποι και οι μέθοδοι για να φτάσει 
κάποιος να εκπληρώσει τα υλιστικά του 
όνειρα γίνονταν όλο και πιο ανήθικοι, όλο 
και πιο σκληροί, όλο και πιο απάνθρωποι…

Έτσι άρχισε ένας αμείλικτος αντα-
γωνισμός μεταξύ των ανθρώπων για το 
ποιος θα έχει το πάνω χέρι, το συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε βάρος του άλλου, ώστε να 
μπορέσει να αποκτήσει όλα αυτά που θα 
τον έκαναν να αισθανθεί δυνατότερος…
μη σκεπτόμενος οτι κάποια άλλη στιγμή 
το συγκριτκό πλεονέκτημα μπορεί να το 
έχει ο "άλλος"...

Οι διαχωρισμοί μεταξύ των ανθρώπων 
και οι ανισότητες, που ήδη υπήρχαν στις 
κοινωνίες, πήραν γρήγορα πολύ μεγάλες 
διαστάσεις…όλοι ήθελαν να είναι με τη 
μεριά του κερδισμένου…το σύγχρονο 
αυτό παιχνίδι καθόριζε σκληρότερα από 
κάθε άλλη εποχή τους νικητές και τους 
ηττημένους…

…τα πράγματα του υλικού κόσμου, τα 
αντικείμενα και οι συσκευές άρχισαν να 
κάνουν τους ανθρώπους που τα διέθεταν 
να «αισθάνονται» καλύτερα…

Τα ανασφαλή αυτά πλάσματα πίστεψαν 
ότι συγκεντρώνοντας αλόγιστα «αγαθά» 
θα αισθάνονταν και πιο ασφαλή.

Φυσικά κάτι τέτοιο είχε δουλευτεί 
και προετοιμαστεί να συμβεί νωρίτερα, 
από αυτούς που είχαν αναλάβει την σχε-
τική προπαγάνδα και χειραγώγηση των 
ανθρώπων…

Πρώτα η εκπαίδευση κι έπειτα κάθε 
κοινωνική συναναστροφή ποτίστηκαν από 
τις νέες υλιστικές τάσεις και την επιδίωξη 
του ατομικού όφελους…

..οι άνθρωποι ακολουθούσαν τυφλω-
μένοι τα προστάγματα της κάθε λογής 
μόδας που τους σέρβιραν τα media και 
οι διαφημίσεις…

…το σύστημα αυτό σιγά σιγά άρχισε 
να κατευθύνει ξεκάθαρα τους ανθρώπους 
σε κάθε στιγμή της ζωής τους, από την 
πιο ασήμαντη μέχρι τα πιο σημαντικά γι 
αυτούς πράγματα και καταστάσεις…

…το σύστημα, τους έπειθε εύκολα για 
το τι πρέπει να τρώνε, τι πρέπει να φοράνε, 
τι να αγοράζουν, που να πηγαίνουν, πώς 
να διασκεδάζουν, τι να βλέπουν, τι να 
διαβάζουν, πώς να φέρονται, τι να τους 
ενδιαφέρει, τι να πιστεύουν και τι όχι…

Το μαγικό κουτί της τηλεόρασης από 
τη στιγμή της εμφάνισής του άρχισε να 
δίνει συμβουλές και οδηγίες για τα πάντα.

Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι κυβερνήσεις 
κοίμιζαν τις μάζες με υποσχέσεις για ένα 
ονειρεμένο και μαγευτικό αύριο…

Φυσικά για να καταφέρνουν οι άνθρω-
ποι να αποκτούν και να καταναλώνουν 
όλα αυτά τα «αγαθά» που τους σέρβιραν 
έπρεπε να διαθέτουν χρήματα και για να 
διαθέτουν χρήματα έπρεπε να εργάζονται 
όλο και περισσότερο…

…να βρουν δουλειές που θα τους 
εξασφάλιζαν όσο περισσότερα χρήματα 
γινόταν , ό,τι δουλειές νάνε, είτε τους 
άρεσαν είτε δεν τους άρεσαν δεν είχε 
καμία σημασία, ούτε φυσικά αν αυτές 
οι δουλειές είχαν κάποια σχέση με τα 
πραγματικά τους ενδιαφέροντα…δεν 
είχε σημασία μπροστά στο να έχουν ένα 

καλό μισθό…
…κι αν τα χρήματα από την εργασία 

δεν έφταναν για όλα όσα ήθελαν, και 
προφανώς ποτέ δεν έφταναν μιας και 
οι «ανάγκες» συνεχώς μεγάλωναν τότε…

τότε υπήρχαν οι τράπεζες, τα καλο-
προαίρετα αυτά ιδρύματα που ανυπομο-
νούσαν να «βοηθήσουν» τους ανθρώπους 
να πραγματοποιήσουν τα καταναλωτικά 
τους όνειρα…

Δάνεια για τα πάντα, ζεστό χρήμα 
για όλους…

πώς να αντισταθούν οι καημένοι οι 
άνθρωποι που είχαν ήδη υποστεί και όλη 
αυτή την χειραγώγηση?

Μόνο που τα δάνεια, τα σπίτια, οι 
ιδιοκτησίες και τα ατελείωτα «αγαθά» 
έγιναν η θηλιά στο λαιμό τους.

Πιάστηκαν στη φάκα που τους έστησε 
το έξυπνο αυτό σύστημα και έχασαν κάθε 
τους πραγματική ελευθερία.

Τα δάνεια και τα υλιστικά αγαθά έκαναν 
τους ανθρώπους παντοτινούς σκλάβους 
από τη μια και χρηματοδότες του κράτους 
και της διεφθαρμένης εξουσίας από την 
άλλη…

…φόροι, νόμοι, διλλήματα, εκβιασμοί, 
όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια, φόβι-
ζαν όλο και πιο πολύ τους πολίτες που 
έπρεπε συνεχώς να συμμορφώνονται, να 
υπακούουν αλλά και να νομίζουν ότι είναι 
και ελεύθεροι να επιλέγουν…κυβερνήσεις 
που θα τους εξουσιάζουν…που θα απαλύ-
νουν την δύσκολη καθημερινότητά τους.

Ο μύθος της δημοκρατίας ήταν ό,τι 
καλύτερο…μια απλή ψευδαίσθηση ότι οι 
πολίτες έχουν δικαίωμα επιλογής…

• άσχετα αν οι εκλεγμένοι «δημοκρά-
τες» δεν έκαναν ποτέ όσα υπόσχονταν…

• η δημοκρατία ήταν πάντα ένας καλός 
στόχος να τον φτάσουν οι πολίτες…το 
τυρί ναι…

Φυσικά, την πορεία αυτή του Δυτι-
κού κόσμου, με κάποια καθυστέρηση, 
ακολούθησε και ο Ανατολικός κόσμος, 
φημισμένος περισσότερο για τον πνευ-
ματισμό, τη θρησκευτικότητα και τον 
εσωτερισμό του…

όλα αυτά όμως προσαρμόστηκαν 
στις νέες υλιστικές πραγματικότητες και 
ανάγκες του μεταλλαγμένου είδους των 
Homo Consumers.

Οι Homo Consumers, έχοντας χάσει 
σχεδόν τελείως ό,τι παλιά θύμιζε 
ανθρώπινα πλάσματα, συνε-
χίζουν να περιπλανώνται 
σαν μοναχικές σκιές, σ 
έναν κόσμο που διαρ-
κώς καταστρέφεται 
όλο και περισσό-
τερο, καταδικα-
σμένοι να κάνουν 
διαρκώς φαύλους 
κύκλους μέσα στην 
ατελείωτη δυστυ-
χία του «εγώ και οι 
άλλοι», «εγώ και 
ο κόσμος»…

…η χωριστική 
αυτή αντίληψη, η 
οποία είναι προϊόν 
καθαρής άγνοιας 
μέσα σ ένα αδιαίρε-
το και αλληλένδετο 
σύμπαν, καθιστά τους 
Homo Consumers ίσως 
το πιο κρίσιμο είδος που εμφανί-
στηκε ποτέ στον πλανήτη, καθώς 
μπορεί, είτε να είναι το είδος εκείνο 
το οποίο θα οδηγήσει τον πανέμορφο 
αυτό πλανήτη στην ολική κατα-
στροφή του είτε θα κατα-
φέρει να αναγεννηθεί 
δημιουργώντας έναν 
ριζικά νέο πολιτισμό 
επάνω σε άλλες αξίες 
και δεδομένα.

Το εξαιρετικά κρίσιμο 
ερώτημα είναι το πώς, 
ο Homo Consumer, ένα 
πλάσμα φοβισμένο, χειρα-
γωγημένο, παραπλανημέ-
νο, που ζει σε τεράστια 
άγνοια, θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί το συντο-
μότερο δυνατόν σε όλα 

αυτά που απαιτούνται να κάνει.
Να πετάξει τον εγωκεντρικό του 

μανδύα, να δει τον κόσμο και τα προ-
βλήματά του παγκόσμια και ολιστικά, να 
ενσωματωθεί στο φυσικό περιβάλλον 
στο οποίο ανήκει και να αλλάξει ριζικά 
επανασχεδιάζοντας έναν πραγματικά νέο 
πανανθρώπινο και βιώσιμο πολιτισμό που 
θα σέβεται τη ζωή και το περιβάλλον στο 
οποίο οφείλει την ύπαρξή του.

Το δύσκολο κομμάτι σε όλο αυτό το 
εγχείρημα αφορά το μυαλό του, την αλλα-
γή μέσα στο νου του, καθώς τα υπόλοιπα 
δεδομένα που διαθέτει μπορούν άνετα να 
υποστηρίξουν την ριζική αυτή αλλαγή που 
απαιτείται…οι επιστημονικές του γνώσεις 
και οι τεχνολογικές του δυνατότητες 
είναι υψηλότατες ενώ ο υπέροχος αυτός 
πλανήτης, παρά τα πολύ σημαντικά του 
τραύματα από τις δραστηριότητες του 
Homo Consumer διαθέτει ακόμα πλήθος 
εναλλακτικών πόρων…

…η μάνα όλων μας, η γη, δεν σταματά 
να φροντίζει τα αχάριστα παιδιά της…

Κάποτε οφείλουν οι άνθρωποι να 
το ανταποδώσουν…και τότε θα είναι μια 
στιγμή πραγματικής ελευθερίας, απαλ-
λαγής από τα δεσμά…

Τάσος Π.
Πανγαία – Venus Project

Πηγή: Homo Consumer: Η 
μετάλλαξη του 
ανθρώπου σε 
καταναλωτή 
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Πως οι προσφορές των Σούπερ μάρκετ επιδρούν  
στο ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ του καταναλωτή

Τα σούπερ μάρκετ μας βομβαρδίζουν 
με τόσες πολλές αφίσες και πινακίδες 
προσφορών που χάνουμε τη δυνατότητα 
να διαχειριστούμε τις πληροφορίες που 
αφορούν τις τιμές των προϊόντων.

Το υποσυνείδητό μας επηρεάζεται 
από τη διαφήμιση και την προώθηση 
των προϊόντων, αλλά δεν μπορούμε να 
αντιληφθούμε τις λεπτομέρειες στην 
έκπτωση επί των τιμών τους.

Για παράδειγμα οι πωλήσεις μιας μάρ-
κας DVD που κόστιζαν £ 4,24 το καθένα, 
αυξήθηκαν όταν η πινακίδα προώθησης 
έγραφε «Δύο για £ 10 '» 

Η παρουσία της πινακίδας ήταν αρκε-
τή για την προώθηση του προϊόντος 
ακόμη και αν ο καταναλωτής πλήρωνε 
περισσότερα.

Όταν οι καταναλωτές αγόρασαν τσάι 
(φακελάκια σε κουτί) με προσφορά δύο 
κουτιά στην τιμή του ενός, η προσφορά 
προσέλκυσε πολλούς πελάτες, αλλά, 
μόνο το 45% των καταναλωτών πήρε 
το δεύτερο κουτί τσάι. Οι καταναλωτές 
συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε μια καλή 
προσφορά, αλλά δεν διέθεσαν αρκετό 
χρόνο για να καταλάβουν, ότι μπορούσαν 
να αποκτήσουν δωρεάν το δεύτερο προϊόν.

Οι πολλές προσφορές μπλοκάρουν 
το υποσυνείδητό μας και έχουμε την 
τάση να γεμίζουμε τα καρότσια μας με 
προϊόντα, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
ή όχι, καλή η τιμή τους. 

Οι πωλήσεις μπύρας, γνωστής μάρκας, 
αυξήθηκαν κατά 10%, όταν το προϊόν 
τοποθετήθηκε δίπλα σε μια πινακίδα 
που έγραφε «η κλοπή διώκεται», γιατί ο 
εγκέφαλος του καταναλωτή την εξέλαβε 

ως πινακίδα προσφοράς για τη μπύρα.
Αν και τα σούπερ μάρκετ χρησιμο-

ποιούν πολλές προσφορές BOGOF – 
δύο προϊόντα στην τιμή του ενός για 
να δελεάσουν τους καταναλωτές, οι 
ερευνητές λένε πως οι καταναλωτές δεν 
επηρεάζονται.

Ο Phillip Adcock, διευθύνων σύμ-
βουλος των αναλυτών συμπεριφοράς 
καταναλωτή SBXL (Shopping Behavior 

Xplained Ltd.) δήλωσε ότι "η έρευνα 
δείχνει πως ο καταναλωτής επηρεά-
ζεται από την διαφήμιση προώθησης 
ενός προϊόντος, αλλά είναι απίθανο να 
υπολογίσει λεπτομερώς το κέρδος του 
από την έκπτωση"

Οι πωλήσεις γνωστής μάρκας ουίσκι 
σε ένα κατάστημα αεροδρομίου αυξή-
θηκαν κατά 30% όταν στην ταμπελίτσα 
με την ονομασία και την τιμή του ποτού, 

προστέθηκε ένα κίτρινο περίγραμμα.
Ο καταναλωτής εξέλαβε την τονισμένη 

με περίγραμμα ταμπέλα ως απόδειξη 
ευκαιρίας ενώ στην πραγματικότητα δεν 
υπήρξε μείωση της τιμής. 

Η SBXL στέλνει ομάδες ερευνητών 
σε καταστήματα για να διερευνήσουν με 
πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, την αγο-
ραστική συμπεριφορά των καταναλωτών 

Ο Phillip Adcock υποστηρίζει πως 
" ο εγκέφαλός μας απλά δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό 
αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε σε 
ένα κατάστημα.

Οταν σε ένα σούπερ μάρκετ έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική 
προσφορά κάθε τρία τέταρτα του δευ-
τερολέπτου, απλά δεν μπορούμε να το 
αντιμετωπίσουμε.

Εάν βρούμε προσφορά σε 85 διαφο-
ρετικά είδη μπύρας σε έναν διάδρομο, 
ο εγκέφαλός μας αδυνατεί να εξετάσει 
αυτές τις προσφορές και επιλέγει έναν 
μικρότερο αριθμό (4-5) για να ξεκινήσει τη 
διαδικασία ανάληψης απόφασης αγοράς. 
Η διεργασία αυτή δεν γίνεται συνειδητά. 

Μελέτες έδειξαν ότι η παρουσίαση 
της προώθησης ενός προϊόντος, είναι 
πιο σημαντική από την ειδική έκπτωση 
της προσφοράς του. 

Για το κατάστημα, η καλή ανάδειξη 
του προϊόντος –τοποθέτηση, ταμπέλα 
κλπ- είναι πιο σημαντική από την ειδική 
έκπτωση που προσφέρεται. 

Για τον καταναλωτή, χρειάζεται περισ-
σότερος χρόνος για να εξετάζει με λεπτο-
μέρεια την προσφορά, στο εκπτωτικό 
προϊόν που αγοράζει. 
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ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΙΔΕΕΣ  - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ 
►  Ποια λαχανικά μπορούμε να φυτεύσουμε και τι πρέπει να προσέξουμε κατά τη φύτευση και καλλιέργεια

Δ
εν θέλει κόπο... θέλει χρόνο, 
θέλει αγάπη και μεράκι για 
τη δημιουργία ενός μικρού 
λαχανόκηπου στο μπαλόνι. 
Δεν είναι λίγοι αυτοί που τα 

τελευταία χρόνια βρίσκουν ιδιαίτερα 
ελκυστική την ιδέα και προχωρούν στην 
υλοποίησή της με την καλλιέργεια των 
κηπευτικών της αρεσκείας τους.

Ακόμα κι αν δεν υπάρχει αρκετός 
χώρος, μερικές γλάστρες στο μπαλκόνι 
θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για λίγες 
ντομάτες, αγγουράκια, πιπεριές, φρέσκα 
κρεμμυδάκια αλλά και αρωματικά φυτά 
(άνηθο, μαϊντανό, ρίγανη). 

«Αυτό που χρειάζεται να δει κάποιος 
είναι ο χρόνος του και όχι ο χώρος και 
τα χρήματα» ανέφερε στη Voria.gr ο 
Ανδροκλής Γιάτσογλου από το εργαστήρι 
«Κήπος με τα χεράκια μου», σημειώνοντας 
ότι χρειάζεται να διαθέτεις λίγη ώρα 
καθημερινά. 

Τι χρειάζεται κάποιος που θέλει να γίνει 
ένας αγρότης του μπαλκονιού; Σπόρους 
λαχανικών ή μικρά έτοιμα φυτά για μετα-
φύτευση, χώμα καλής ποιότητας, πήλινες 
ή πλαστικές γλάστρες και ζαρντινιέρες 
και νερό. Επίσης, καλλιέργεια λαχανικών 

μπορεί να γίνει πλέον και σε ειδικούς 
σάκους φύτευσης. Πάντα βέβαια πρέπει 
να λαμβάνουμε υπόψη μας το μέγεθος 
του φυτού που θα καλλιεργήσουμε με 
το μέγεθος του χώρου που χρειάζεται.

Το κόστος, σύμφωνα με τον κ. Γιάτσο-

γλου είναι μικρό. Όπως χαρακτηριστικά 
σημείωσε, αν κάποιος θέλει να καλλιεργή-
σει πέντε ντοματιές, θα χρειαστεί περίπου 
5 ευρώ για τα φυτά, ανάλογο ποσό για 
τις γλάστρες και λίγο παραπάνω για το 
χώμα. «Με περίπου 20 ευρώ μπορείς να 

ξεκινήσεις να καλλιεργείς» σημείωσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν καλό 

να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χώμα 
και να προτιμάτε από κάποιο φυτώριο, 
συσκευασμένο και όχι από κάποιο χωράφι, 
το οποίο είναι πιθανό να είναι γεμάτο με 
ζιζάνια, σπόρους και υπολείμματα άλλων 
φυτών με ασθένειες.

Απαραίτητο είναι ο επίδοξος καλλιερ-
γητής να προσέξει το πότισμα των λαχα-
νικών. Όπως ανέφερε ο κ. Γιάτσογλου δεν 
γίνεται ούτε να υπερ- ποτίζουμε τα φυτά, 
ούτε και να τα αφήνουμε απότιστα. «Η 
κηπουρική έχει κάποιους κανόνες, θέλει 
τακτικό πότισμα» υπογράμμισε, αναφέ-
ροντας παράλληλα ότι το μέρος που θα 
τοποθετηθούν τα λαχανικά θα πρέπει να 
έχει καλή ηλιοφάνεια και προστασία απο 
τον δυνατό άνεμο.

Τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται, 
προκειμένου κάποιος να δημιουργήσει το 
δικό του λαχανόκηπο μπορεί να τις αποκτή-
σει στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται 
στο Εργαστήρι κηπουρικής «Κήπος με τα 
χεράκια μου», από τη δασολόγο Αιμιλία 
Ροδοπούλου και τον Ανδροκλή Γιάτσο-
γλου, που ασχολείται με την αγροτική 
επιχειρηματικότητα. 

Από τον γεωπόνο Νίκο Παπαδό-
πουλο λάβαμε το παρακάτω κείμενο 
για να φυτεύσουμε λαχανικά βήμα 
βήμα στο μπαλκόνι του σπιτιού μας.

Για να μπορέσετε να φυτέψετε φρούτα 
και λαχανικά στην βεράντα σας, θα χρει-
αστείτε καταρχήν κεραμικά γλαστράκια, 
χώμα ειδικό για φύτευση λαχανικών 
(απευθυνθείτε σε ένα φυτώριο για το 
σωστό χώμα, το οποίο πρέπει να στραγ-
γίζει εύκολα και να αφήνει τις ρίζες των 
φυτών να απλώνονται) και ωμά αυγά 
(όχι σπασμένα όμως). Θα χρειαστείτε 
φυσικά και σπόρους (από βότανα, όπως 
φασκόμηλο, θυμάρι, βασιλικός, δενδρο-
λίβανο και από λαχανικά, όπως μαρούλι, 
πράσινα φασόλια, μπιζέλια, μελιτζάνες, 
πιπεριές και ντομάτες).

Σχετικά με τον εξοπλισμό, θα χρεια-
στείτε ταμπελάκια που θα «χώσετε» μέσα 
στο κάθε γλαστράκι για να ξεχωρίζετε 
-όταν ακόμα θα είναι καρπός- ποιο είναι 
ποιο. Θα χρειαστείτε ακόμα ένα ζευγάρι 
γάντια κηπουρικής, ένα εκφυτευτήριο 
(εργαλείο) και ένα κατσαβίδι. 
Πριν ξεκινήσετε: 

Αν τα γλαστράκια σας δεν έχουν από 
κάτω τρύπες για να στραγγίζει το νερό, 
ανοίξτε εσείς. Για να αποφασίσετε ποιο 
σημείο το μπαλκονιού είναι καλύτερο 

για να τοποθετήσετε τα γλαστράκια 
σας, παρατηρήστε τον χώρο κατά την 
διάρκεια της ημέρας: Το ιδανικό σημείο 
είναι αυτό που δέχεται το φως του ήλιου 
τουλάχιστον έξι ώρες της μέρας. Και 
αυτό γιατί όλα σχεδόν τα λαχανικά θα 
μεγαλώσουν καλύτερα όταν βρίσκονται 
πολλές ώρες στον ήλιο παρά στην σκιά 
–ωστόσο κάποια άλλα (μαρούλια, σπό-
ροι μουστάρδας) μπορούν να αντέξουν 
περισσότερο στην σκιά από κάποια άλλα 
(κρεμμύδια, ντομάτες). 
Βήμα 1: Προετοιμάστε το γλαστράκι 
σας 

Το μέγεθος που θα έχει το γλαστράκι 
σας εξαρτάται από το μέγεθος του φυτού 
σας: γλάστρες με διάμετρο 50 εκ. είναι 
ιδανικές για ντομάτες και μελιτζάνες, ενώ 
γλαστράκια με διάμετρο 10 εκ. είναι ό,τι 

πρέπει για βότανα. Γεμίστε την γλάστρα 
σας με 5 εκ. χώμα. Τοποθετήστε ένα ωμό 
αυγό με το κέλυφος στη μέση -το οποίο 
καθώς θα αποσυντίθεται θα δημιουργεί 
το ιδανικό λίπασμα για το φυτό σας- και 
συνεχίστε να το καλύπτετε με χώμα. 
Βήμα 2: Κάντε τρύπες 

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (ή 
τα δάχτυλά σας), κάντε πέντε-έξι τρύ-
πες βάθους 
2,50 εκ. Οι 
νέοι σπόροι 
έχουν την 
τ ά σ η  ν α 
φυτρώνουν 
καλύτερα 
από αυτούς 
π ο υ  σ α ς 
περίσσεψαν 
από πέρσι –έχει υπολογιστεί, μάλιστα, 
ότι φυτρώνει περίπου ένα φυτό για 
κάθε πέντε καρπούς που θα φυτευτούν. 
Βήμα 3: Τοποθετήστε τους σπόρους 

Βάλτε έναν με δύο σπόρους σε κάθε 
τρύπα που ανοίξατε και μετά καλύψτε 
τους με ένα λεπτό στρώμα χώματος. Για 
ακόμα ταχύτερα αποτελέσματα μπορείτε 
να αγοράσετε έτοιμους βλαστούς (σπό-
ρους που έχουν αρχίσει να ανθίζουν, 
δηλαδή) και να τους τοποθετήσετε ξεχω-

ρίζοντας και πιέζοντας ελαφρά τις ρίζες 
στο χώμα, ώστε να απλώσουν καλύτερα 
στο νέο χώμα. 
Βήμα 4: Περιποιηθείτε τον κήπο 

Αφού φυτέψετε τα λαχανικά και τα 
βότανά σας, φροντίστε να διατηρείτε το 
χώμα υγρό (αλλά όχι εντελώς βρεγμένο). 
Σπρώξτε με τον δείκτη των δακτύλων 
σας μέσα στο χώμα. 

Αν αυτό είναι στεγνό, ρίξτε νερό στο 
χώμα και όχι στα φύλλα των φυτών 
(γιατί τα βρεγμένα φύλλα ενισχύουν 
τις ασθένειες των φυτών). 

Προσθέστε λίπασμα στα φυτά κάθε 
δύο με τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του πακέτου που περιείχε τους 
σπόρους ή κάποιου ειδικού κηπουρού 
(το λίπασμα αυτό δεν χρειάζεται να 
είναι χημικό).

ΒήμΑ ΒήμΑ φυΤευω λΑχΑΝιΚΑ σΤο μΠΑλΚοΝι
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ΣAΠΙΑ ΦΡΟYΤΑ  
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕIΑ

Χημικές ουσίες 
και σκουλήκια σε 
φρούτα που δεν 
έχουν καθαρή προ-
έλευση και παραγωγή. 
Τα επικίνδυνα αυτά 
περιστατικά έχουν 
ήδη εντοπιστεί σε 
σχολεία της Κρήτης 
και Χαλκίδας, καθώς 
ορισμένοι ανεύθυνοι 
και επικίνδυνοι για τη 
δημόσια υγεία μικρών 
παιδιών αποφάσισαν 
να κάνουν μπίζνες και 
βρόμικες δουλειές, 
δίνοντας χαλασμένα 
φρούτα σε παιδιά του 
δημοτικού, προκει-
μένου να κατασπα-
ράξουν το «ειδικό 
χρηματοδοτούμενο σχέδιο» της ΕΕ για την προ-
ώθηση φρούτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 
καταγγελίες, η ανάδοχος εταιρία έχει προμηθευτεί 
μεταξύ άλλων δύο με τέσσερα φορτία αχλάδια από 
την Ισπανία στα οποία ανιχνεύθηκε επικίνδυνη και 
απαγορευμένη δραστική ουσία. 

Η εταιρία, άλλαξε και έστειλε άλλα δείγματα 
στο Μπενάκειο (κρατικό) το οποίο ανίχνευσε 
μικρότερη γκάμα δραστικών σε σχέση με τα δια-
πιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, δηλώνοντας 
έτσι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η ίδια κατέστρεψε τις 
επικίνδυνες παρτίδες. Δυστυχώς, το υπουργείο, αν 
και γνωρίζει όλα τα παραπάνω, κωφεύει και δεν 
έχει προχωρήσει σε καμία έγγραφη τοποθέτηση 
επι του θέματος παρά το γεγονός ότι σχολεία της 
Κρήτης και της Χαλκίδας υποστηρίζουν πως έχουν 
ενημερώσει ότι «τα φρούτα που προορίζονταν στα 
παιδιά ήταν σάπια».     

 Τσαυτάρης και Σκανδαλίδης. Αντίθετοι πολι-
τικά, συνεταιράκια όμως κερδοσκοπικά, ενάντια 
στην υγεία των παιδιών μας. Εάν αληθεύουν οι 
καταγγελίες τότε πρέπει ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σίγουρα να παραιτηθεί, 
τονίζει το ΠΑΚΟΕ και ο κύριος Σκανδαλίδης να 
τηλεφωνήσει ή να βρεί τον κύριο Τσοχατζόπουλο.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ  
ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 

«Νοθευμένα-μη ασφαλή « χαρακτηρίζει σε 
ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ τα προϊόντα ελαιολάδου 
με την επωνυμία «ΠΑΡΝΩΝΑΣ» και «ελιαγρος» , 
απαιτώντας την άμεση απόσυρση τους από την 
αγορά και καλεί τους καταναλωτές που τα έχουν 
προμηθευτεί να μην τα καταναλώσουν. Διαπιστώθηκε 
ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα που διακινούνται 
με την ένδειξη έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,  ήταν 
νοθευμένα με σογιέλαιο και ηλιέλαιο τεχνητά 
κεχρωσμένα. 

ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙ-
ΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ «ΛΑΔΙΑ» ΓΙΑΤΙ 
ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ.

ΕΦΕΤ:  

Dna  αλόγου και σε 
χοιρινή πάριζα Νίκας

Τ
ην παρουσία DNA αλόγου και σε 
αλλαντικό από χοιρινό κρέας ευρείας 
κατανάλωσης της βιομηχανίας Νίκας 
ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ. Συγκεκριμένα, 
ο ΕΦΕΤ προέβη σε δειγματοληψία 

βραστής πάριζας με την εμπορική ονομασία 
«Πάριζα Νίκας για τοστ βραστή από φρέσκο 
χοιρινό κρέας», στο οποίο μετά από εργα-
στηριακή ανάλυση ανιχνεύθηκε DNA αλόγου 
(στο σύνολο του DNA μικρότερο του 1% και 
μεγαλύτερο του 0,1%). Το δείγμα ήταν από 
συσκευασία βάρους 3,45 kg (μπαστούνι) και 
έφερε ημερομηνία λήξης 21.6.2013. 

ΑΡΑΓΕ Ο ΕΦΕΤ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
CRETA FARM ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΙΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ Η 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ 
ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ.

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗ «bute» ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Θετικά στην ουσία φαινυλο-

βουταζόνη, (γνωστή ως bute) μια 
φαρμακολογική δραστική ουσία, 
βρέθηκαν τα δείγματα αλλαντικών 
της Νίκας που έχουν αποσυρθεί 
από την αγορά. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του ΕΦΕΤ: «Μετά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων των 
εργαστηριακών ελέγχων του Γενι-
κού Χημείου του Κράτους και σε 
συνέχεια του από 8 Απριλίου δελ-

τίου τύπου, τα δύο δείγματα της 
εταιρίας Νίκας της σειράς «ΝΙΚΑΣ 
ΜΟΣΧΑΡΙ» που είχαν παρασκευασθεί 
με βόειο κρέας προέλευσης Ιταλίας 
και είχαν βρεθεί θετικά σε παρουσία 
DNA ιπποειδούς, βρέθηκαν θετικά 
και στην φαινυλοβουταζόνη». Από 
την πλευρά της, η εταιρία Νίκας 
σημειώνει μεταξύ άλλων ότι είχε 
προχωρήσει άμεσα σε προληπτική 
απόσυρση όλων των προϊόντων της 

σειράς, από όλα τα σημεία πώλη-
σης στην Ελλάδα την 22η Μαρτίου. 
Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει δια-
κόψει την παραγωγή των προϊόντων 
αυτών, ταυτόχρονα με την απόσυρση, 
μέχρις ότου διασφαλιστεί η ποιό-
τητα των εισαγόμενων πρώτων υλ.                                                                                                                                              
Τις άλλες εταιρίες που είναι πολ-
λές τις έχει ελέγξει ο ΕΦΕΤ; Στην 
προκειμένη περίπτωση η ΝΙΚΑΣ 
γιατί είναι ακόμη ανοικτή;
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ΕΦΕΤ: ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ 
DNA ΑΛΟΓΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ «ΑΒ ΠΑΡΙΖΑΚΙ»

Την προληπτική απόσυρση προϊόντος με την 
εμπορική ονομασία «ΑΒ Παριζάκι» που παράγεται και 
συσκευάζεται για την εταιρεία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.» με στοιχεία επί της επισήμανσης «ανάλωση 
πριν από τις 05/06/2013», ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, 
λόγω της ανίχνευσης DNA αλόγου. Έπειτα από 
καταγγελία, ο ΕΦΕΤ προέβη σε δειγματοληψία και 
κατόπιν εργαστηριακή ανάλυση στο προϊόν(330 
γρ.) κατά την οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου (στο 
σύνολο του DNA ποσοστό 0,1%).

ΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΒ ΠΑΝΕ ΧΕΡΙ-ΖΕΡΙ. ΕΜΕΙΣ 
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΝΤΟ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ.

ΤΑ ΛΕΦΤΑ  
ΔΕΝ ΕΦΕΡΑΝ  
ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Όταν τον Δεκέμβριο του 2003 ο όμιλος της Global 
Finance του  κ. Αγγελου Πλακόπητα αποκτούσε το 
49,92% της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας από τον 
ιδρυτή της κ. Π. Νίκα, καταβάλλοντας περίπου 55 
εκατ.ευρώ, όλοι προεξοφλούσαν λαμπρές ημέρες, 
καθώς για πρώτη φορά η Global Finance εγκα-
τέλειπε την τακτική της εξαγοράς μειοψηφικών 
συμμετοχών. Όμως οι εξελίξεις δεν δικαίωσαν 
τις προσδοκίες και η Global Finance παραμένει 
ακόμα εγκλωβισμένη στη Νίκας, έχοντας διανύσει 
μια δεκαετία με συχνές αλλαγές management, 
διατροφικά σκάνδαλα, ζημιογόνα αποτελέσματα, 
αλλά και μεταβολές στη μετοχική σύνθεση μέσω 
μετατρέψιμων ομολογιακών, από τα οποία μόνο 
κερδισμένοι δεν βγήκαν οι ομολογιούχοι δανειστές. 

Τελευταίο ζήτημα που επηρεάζει την εταιρεία 
είναι ο εντοπισμός DNA αλόγου σε αλλαντικά 
της, ενώ είχαν προηγηθεί το 2007 οι 8,5 τόνοι 
αλλοιωμένου κρέατος και αλλαντικών, που είχαν 
βρεθεί και κατασχεθεί σε αποθήκη τους. Το ερώ-
τημα πλέον είναι πώς μπορεί η ιδιοκτησία της 
Νίκας να αντιδράσει, δεδομένου ότι έχει περάσει 
στην αντεπίθεση η Creta Farms, προτάσσοντας 
την ποιότητα των προϊόντων της.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΙΤΡΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ 
ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΑΣ.

Μετά τα άλογα,  
οι αρουραίοι

Μ
έτρα κατά της πώλη-
σης «μολυσμένων 
προϊόντων κρέατος» 
ξεκίνησαν οι αρχές 
της Κίνας ύστερα από 

το νέο διατροφικό σκάνδαλο που 
ξέσπασε στη χώρα με την εξάρθρωση 
κυκλώματος το οποίο πουλούσε κρέας 
αρουραίου, αλεπούς  και νυφίτσας 
ως κρέας αρνιού. 

Το υπουργικό συμβούλιο της 
κινεζικής κυβέρνησης, κάλεσε πρό-
σφατα τις κατά τόπους κυβερνητικές 
υπηρεσίες, να εντατικοποιήσουν 
τους ελέγχους στο κρέας και στα 
επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 
και να πραγματοποιήσουν λεπτο-
μερείς ελέγχους στα εργοστάσια 
της επαρχίας, στα παρασκευαστήρια 
και στις αποθήκες καθώς και στα 
ιδιωτικά σφαγεία. 

Δημοσίευμα του Τύπου τον περα-
σμένο χρόνο αποκάλυψε την ύπαρ-
ξη υπερβολικά υψηλών επιπέδων 
ορμονών και αντιιικών φαρμάκων 

σε κρέας κοτόπουλου, με το οποίο 
προμηθευόταν το KFC, του οποίου 
μητρική εταιρεία είναι η Yum Brands 
και ταMcDonald’s. Το Πεκίνο έχει 

επανειλημμένα δώσει εντολές για 
την εντατικοποίηση των ελέγχων, 
αλλά μέχρι τώρα η προσπάθεια δεν 
έχει αποφέρει αποτέλεσμα.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ…ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΛΟΓΑ…
ΓΑΤΕΣ, ΣΚΥΛΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ. ΤΙ ΛΕΣ ΚΑΛΕ ΟΛΟΙ (ΕΝΑ ) ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΨΩΜΙ, ΑΣ ΦΑΝΕ ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΙ

«Το μήνυμα μας είναι: τρώτε έντομα, τα έντο-
μα υπάρχουν σε αφθονία, είναι μια πλούσια πηγή 
πρωτεϊνών και ιχνοστοιχείων. Τα δισεκατομμύρια 
των εντόμων, έχουν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και 
μετατροπής σε τροφή, ενώ έχουν μικρή επίδραση 
στο περιβάλλον. Περίπου 900 είδη εντόμων είναι 
βρώσιμα. Τα έντομα είναι θρεπτικά και μπορούν να 
καταναλώνονται ολόκληρα ή σε σκόνη ή σε μορφή 
πατέ και ενσωματωμένα σε άλλα τρόφιμα», δήλωσε 
η Εύα Ούρσουλα Μίλερ, εκπρόσωπος του  FAO , της 
υπηρεσίας που ανήκει στον ΟΗΕ. 

«Η κατανάλωση εντόμων ήταν ανέκαθεν διαδε-
δομένη στην παραδοσιακή κουλτούρα ορισμένων 
περιοχών της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής 
και σήμερα υπολογίζεται ότι τρέφονται με έντομα 
περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι» κατέληξε η 
κ. Μίλερ. Οι χορτασμένοι, δυστυχώς μεταξύ αυτών 
και ο ΟΗΕ, προεξοφλούν ότι οι πεινασμένοι θα 
παραμείνουν πεινασμένοι εσαεί και το μέγιστο που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κρατάμε στη ζωή, 
ταΐζοντας του αλογάκια της Παναγίας, πασχαλίτσες 
και λιβελούλες, ενώ εμείς θα καταβροχθίζουμε αρνιά 
και γουρουνόπουλα.

ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΟΥ FAO ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΙ ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣ ΤΡΟΦΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΘΕΤΙΚΑ Η 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ;ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συνολικά πάνω από 400 κιλά κρέας αλλοιωμένο 

ή χωρίς την ειδική σφραγίδα εντοπίστηκε και κατα-
σχέθηκε στη διάρκεια των αγορανομικών ελέγχων 
που πραγματοποιήθηκαν σε 180 καταστήματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, εν όψει των εορ-

τών του Πάσχα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Εντοπίστηκαν και κατεστράφησαν τετρακόσια κιλά 
διαφόρων κρεάτων, ενώ επεβλήθησαν τα νόμιμα 
πρόστιμα, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΙΟΙ 
ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
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Kατοχυρωμένος και 
συνταγματικά ο δημόσιος 
χαρακτήρας του νερού

«Μετά την ΕΥΑΘ έρχεται και η σειρά της 
ΕΥΔΑΠ» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Βαρθολομαίος. Την ίδια 
ώρα οι πολίτες αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της 
διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης και Αθήνας, χωρίς μάλιστα να είναι 
συνολικά αρνητικοί σε κάθε ιδιωτικοποίηση. Στη 
Θεσσαλονίκη η «Ένωση Πολιτών για το Νερό» 
κατέθεσε πρόταση εξαγοράς και μη κερδοσκο-
πικής διαχείρισης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Φαίνεται πως 
οι πολίτες με απλό, σχεδόν ενστικτώδη τρόπο 
αντιλαμβάνονται αυτό που αναγνώρισε η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010: «Το δικαίωμα 
στο ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και στην 
υγιεινή αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα ουσιώδες 
για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Το νερό αποτελεί εμβληματικού χαρακτήρα 
συλλογικό αγαθό. Καθετί που θέτει σε διακιν-
δύνευση την πρόσβαση σε αυτό είναι εις βάρος 
του κοινωνικού συμφέροντος. Τα ερωτήματα που 
θέτει η Πρωτοβουλία «Save Greek Water» είναι 
χαρακτηριστικά: Πώς θα αντιμετωπίζεται η ύδρευ-
ση κοστοβόρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία 

απόμακρων ή αραιοκατοικημένων περιοχών; Τι 
οικολογική επιβάρυνση θα επιφέρει η απώλεια 
κοινωνικού ελέγχου στην ποσότητα και τις πηγές 
του νερού που αντλείται; Τι ακριβώς θα πωληθεί 
και με ποια ζημία του κοινωνικού συνόλου, αφού οι 
επενδύσεις υψηλού κόστους αφορούν τις υποδομές 
που ήδη έχουν πληρώσει με έξοδα των φορολο-
γούμενων πολιτών; Σε έρευνα του Corporate Eur
ope Observatory, του Transnational Institute και 
του Municipal Services Project, παρατίθενται πολ-
λές όψεις της αποτυχίας της ιδιωτικοποίησης του 
νερού: άνιση πρόσβαση στο νερό, περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι, υγειονομικές απειλές και σκανδαλώδη 
περιθώρια κέρδους.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΕΙ 
ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΚΑΝΕΝΑΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-
ΤΙΚΑ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΝ ΣΕ 
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ.
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

Πρόκειται για έναν μύθο που αρχικά στηρίχτηκε 
στην ακαταλληλότητα δικτύων ύδρευσης, αλλά εξακο-
λουθεί να ισχύει τόσο εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου 
ζωής όσο και του καταιγισμού των διαφημιστικών 
μηνυμάτων από τη βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού. 
Το 2012, στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις του εμφιαλωμένου 
νερού αυξήθηκαν κατά περίπου 7%. 

Στη Βρετανία το εμφιαλωμένο νερό εξακολουθεί 
να προσελκύει αγοραστές σε αυξανόμενους ρυθμούς. 
«Ως έθνος πίνουμε τώρα περισσότερο εμφιαλωμένο 
νερό σε σχέση με τους χυμούς φρούτων, κρασιών και 
οινοπνευματωδών ποτών». Σε ότι αφορά έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στη Γαλλία τον Μάρτιο και αφορούσε 
αναλύσεις σε 47 ετικέτες εμφιαλωμένων νερών, 
ευρέως διαθέσιμων στη χώρα, ανακαλύφθηκε ότι 
στις 10 από αυτές υπήρχαν κατάλοιπα από φάρμακα 
ή παρασιτοκτόνα.

 Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η παρουσία της ταμο-
ξιφαίνης, μιας συνθετικής ορμόνης που χρησιμοποιείται 
στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον η 

παραγωγή των μπουκαλιών του νερού εξαρτάται από 
το πετρέλαιο. 

Από την άλλη, από τα δισεκατομμύρια των πλα-
στικών φιαλών που απορρίπτονται σε ολόκληρο τον 
κόσμο, μόνο περίπου το ένα τέταρτο ανακυκλώνονται 
με το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει σε χώρους υγει-

ονομικής ταφής-όπου το πλαστικό μπορεί να «ζήσει» 
έως και 400 χρόνια έως ότου αποσυντεθεί- ή σε 
αποτεφρωντήρες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω 
την ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ) 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ (25 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ). ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ 
ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΟΜΩΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ «ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ» ΕΙΝΑΙ ΟΞΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ 
ΥΠΑΡΧΕΙ- ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΒΕΒΑΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ –ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΣΕ-
ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΤΕΙ.

Ε
πιβαρυμένο με επι-
κίνδυνα κολοβακτη-
ρίδια και εξασθενές 
χρώμιο είναι το νερό 
που πίνουν εδώ και 

μήνες οι κάτοικοι των χωριών 
της Βόρειας Εύβοιας Κηρίνθου 
και Κρύας Βρύσης. Αυτό επιβε-
βαίωσε και η Διεύθυνση Υγείας 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας στις πρόσφατες αναλύ-
σεις από τις οποίες πραγματο-
ποίησε μετά τις καταγγελίες της 
Λαϊκής Επιτροπής της περιοχής 
στις 18 Φλεβάρη και στις 29 
Μάρτη, τόσο δημόσια, όσο και 
στη δημοτική Αρχή Κηρέως. 

Μετά τη διαπίστωση του 
προβλήματος, στις 5 Απρίλη, 
πραγματοποιήθηκε έκτακτο 
δημοτικό συμβούλιο που κατέ-
ληξε στην εξής απόφαση: «Η 
κοινότητα της Κηρίνθου και το 
χωριό της Κρύας Βρύσης να 
τροφοδοτηθούν με εμφιαλωμέ-
να νερά μέχρι να έρθουν και οι 
καινούργιες αναλύσεις από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους. Να 
τοιχοκολληθούν  ανακοινώσεις 
σχετικα με την επικινδυνότητα 
του νερού και να ενημερωθούν 
όλοι οι κάτοικοι». 

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει 
η Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς 

Ελλάδας σε ανακοίνωσή της 
«μέχρι σήμερα ο Δήμαρχος και 
οι αρμόδιοι δημοτικοί παράγο-
ντες δεν έκαναν τίποτε για την 
υλοποίησης της συγκεκριμένης 
απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Απλά, αξιοποιώντας 
απόψεις κάποιου ιδιωτικού 
εργαστηρίου επιχειρούν με 
κάθε τρόπο να αμφισβητήσουν 
την κατάσταση». 

Σε αυτά τα πλαίσια, σαν 
Λαϊκή Συσπείρωση, καλούμε 
κάθε υπεύθυνο να αναλάβει 
τις ευθύνες του και φυσικά 
να εργαστεί ια την υλοποί-
ηση της σχετικής απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Καλούμε το λαό της περιοχής 
να κατανοήσει τη σημασία του 
προβλήματος και να δράσει για 
να εξασφαλίσει όσα δικαιούται 
και του ανήκουν.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΥ 
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕ-
ΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ. ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΟΞΥ. ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙ-
ΕΥΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ(WWW.PAKOE.GR)

Aκατάλληλο προς πόση το νερό 
σε δύο χωριά της Εύβοιας
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Όλη η αλήθεια για το πώς 
λειτουργεί η εταιρία που θέλει 
να καπηλευτεί τους σπόρους

‣  Αν και το ινδικό πεπόνι είναι δηλωμένο στην παγκόσμια τράπεζα σπόρων ως παραδοσιακό ινδικό προϊόν, η απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Αρχής δίνει το δικαίωμα στην Monsanto, να το κατοχυρώσει και επομένως να απαγορεύσει στους αγρότες να 

το χρησιμοποιούν, αν δεν το αγοράσουν με τους όρους που θα θέτει η εταιρεία.

‣  Πως κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατά της Monsanto. 

Τ
ο AVAAZ είναι ένας διαδικτυα-
κός οργανισμός εθελοντών από 
όλο τον κόσμο, που παλεύουν 
για "δικαιοσύνη, ισότητα, για 
έναν καλύτερο κόσμο σε όλα 

τα επίπεδα". Αυτή τη φορά στο στόχα-
στρο του μπαίνει η Monsanto.

Εναντίον της μαζεύονται διαδικτυακές 
υπογραφές έτσι ώστε η εταιρεία να στα-
ματήσει να έχει αξιώσεις ως προς το να 

"πατεντάρει"  γεωργικά προϊόντα.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρω-

παϊκής Αρχής πνευματικών δικαιωμάτων 
το ινδικό πεπόνι, ένα είδος που έχει φυσική 
αντίσταση στον ιό CYSDV που πλήττει τις 
καλλιέργειες πεπονιού σε ολόκληρο τον 
κόσμο, κατοχυρώνεται ως ευρεσιτεχνία 
στον αμερικανικό κολοσσό Monsanto.

Αν και το ινδικό πεπόνι είναι δηλωμέ-
νο στην παγκόσμια τράπεζα σπόρων ως 

παραδοσιακό ινδικό προϊόν, η απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής δίνει το δικαίωμα 
στην Monsanto, να το κατοχυρώσει και 
επομένως να απαγορεύσει στους αγρότες 
να το χρησιμοποιούν, αν δεν το αγοράσουν 
με τους όρους που θα θέτει η εταιρεία.

Η παραπάνω απόφαση, που ελήφθη 
ένα χρόνο πριν, "άνοιξε" το δρόμο στην 
εταιρεία για να διεκδικήσει το πατεντά-
ρισμα και άλλων γεωργικών προϊόντων 

έτσι ώστε να μπορέσει να ελέγξει την 
παγκόσμια παραγωγή.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Πνευμα-
τική Κατοχύρωση ("πατέντα") αν και δεν 
επιτρέπει την κατοχύρωση της διαδικασί-
ας, επιτρέπει όμως την κατοχύρωση του 
τελικού προϊόντος, ακόμα και αν αυτό 
ανήκει στις συμβατικές καλλιέργειες. 
Δίνει δηλαδή το δικαίωμα σε μια τερά-
στια πολυεθνική να πατεντάρει την ντο-



ΜΑΪΟΣ 2013
οικονομίαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  / 31

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

μάτα ως ευρεσιτεχνία αλλά όχι τα στάδια 
της παραγωγής της. Η ισπανική Consejo 
Superior de Investigationes Cientificas 
έχει καταφέρει να κατοχυρώσει ως ευρε-
σιτεχνία το συμβατικό ηλιέλαιο καθώς 
και όλα τα προϊόντα που το περιέχουν.

Η μέθοδος της πατέντας φαίνεται ότι 
είναι κάτι το προσφιλές στη Monsanto. 
Πριν από ενάμιση χρόνο η εταιρία κατέ-
θεσε αίτηση προκειμένου να κατορθώσει 
να αποκτήσει τα δικαιώματα πατέντας στη 
μαργαρίνη και τα μπισκότα. Το σκεπτικό 
της ήταν ότι στα προϊόντα αυτά υπάρχουν 
ίχνη σόγιας, τα οποία έχουν κατοχυρω-
θεί στην εταιρία.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η 
Monsanto ζήτησε να μην επιτρέπεται 
έλεγχος για ίχνη γενετικά μεταλλαγμέ-
νων ουσιών στα προϊόντα που έχει κατο-
χυρώσει, κάτι που σημαίνει πως, έχοντας 
πατεντάρει ένα προϊόν σε τελικό στάδιο 
παραγωγής, θα έχει παράλληλα μονο-
πωλήσει και όλη τη διαδικασία παρα-
γωγής του.

Πακτωλός χρημάτων σε βάρος της 
φύσης

Στο ντοκιμαντέρ της η Μαρί-Μονίκ 
Ρομπέν εξετάζει την επικράτηση στη βιο-
μηχανία των αγροτοχημικών μιας από τις 
πιο δόλιες και ισχυρότερες επιχειρήσεις 
στον κόσμο. Παρακολουθεί τον παρα-
σκηνιακό κόσμο της διατροφικής βιο-
μηχανίας και την ανέλιξη της Monsanto 
στο επίπεδο της παγκόσμιας εμπορικής 
κυριαρχίας, καθώς κρατά τα "κλειδιά" για 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) 
στη μερίδα του λέοντος της προμήθειας 
τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι το 91% των μεταλ-
λαγμένων σπόρων παγκοσμίως, κατα-
σκευάζεται και ανήκει στη Monsanto. 
Την πολυεθνική που από την ίδρυση της, 
πριν 108 χρόνια, έχει τον τίτλο της πιο 
ρυπογόνας και επικίνδυνης στην ιστορία 
της βιομηχανίας.

Η εταιρεία κατέχει ένα ακόμη ρεκόρ: 
των περισσότερων δικαστικών αγωγών 
και μηνύσεων που έχουν ασκηθεί ποτέ 
σε βιομηχανία. Για αιτίες που αφορούν 
απόκρυψη και αλλοίωση στοιχείων για 
τα προϊόντα της, ψευδείς πληροφορίες, 
για μόλυνση ολόκληρων περιοχών ακό-
μη και πόλεων, όπως και για δωροδοκί-
ες σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για 
να παραβλέψουν τους νόμους και τους 
κανονισμούς.

Η Ουγγαρία είναι η πρώτη που αντιδρά
Τον προηγούμενο μήνα, η Ουγγαρία 

έλαβε μια τολμηρή στάση έναντι του 
βιοτεχνολογικού γίγαντα Monsanto και 
της γενετικής τροποποίηση με την κατα-
στροφή 1000 στρεμμάτων καλαμποκιού 
που βρέθηκαν να έχουν καλλιεργηθεί 
με γενετικά τροποποιημένους σπόρους, 
σύμφωνα με τον αναπληρωτή υφυπουρ-
γό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ουγγαρία Lajos Μπόγκναρ.

Σε αντίθεση με πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγαρία είναι 
μια χώρα όπου απαγορεύονται οι γενετικά 
τροποποιημένοι σπόροι. Σε μια παρόμοια 
στάση απέναντι στα γενετικώς τροποποι-
ημένα συστατικά, το Περού έχει περάσει 
επίσης μία 10ετη απαγόρευση για τα γενε-
τικώς τροποποιημένα τρόφιμα.

Τι είναι η Monsanto;

Η ίδια ισχυρίζεται στην ιστοσελίδα 
της ότι είναι μια πολυεθνική αγροτική 
εταιρεία, η οποία βοηθά τους αγρότες 
να παράγουν πιο υγιεινά τρόφιμα μειώ-
νοντας την επίδραση της γεωργίας στο 
περιβάλλον. Η μόνη αλήθεια στην παρα-
πάνω πρόταση είναι οι λέξεις πολυεθνι-
κή, αγροτική. Σ’ αυτές θα συμπλήρωνα: 

πρώην χημική, νυν βιοτεχνολογική. Για 
να αντιληφθούμε ότι η πραγματικότητα 
απέχει παρασάγγας από την παραπάνω 
δήλωση θα ξετυλίξουμε το χρονολογικό 
νήμα της εταιρείας, καθώς είναι μια λύση 
εύκολη για μένα, διασκεδαστική για εσάς.

Πράξη 2η: Τα πρώτα χρόνια.

Η Monsanto ιδρύθηκε το 1901 (τα 
έχει εκατοστήσει ήδη!) στο St. Louis του 

Missouri των ΗΠΑ από τον John Francis 
Queeny, βετεράνο φαρμακευτικής. Από 
τότε έχει αλλάξει άρδην η συμπεριφορά, 
η ισχύς και η εξάπλωση της εταιρείας. 
Πάμε, λοιπόν, να παρουσιάσουμε πολλά 
από τα προϊόντα με τα οποία «καταπιάστη-
κε» η Monsanto σε όλη τη διαδρομή της. 

Πρώτο της προϊόν υπήρξε η σακχαρί-
νη, η οποία είναι ένα τεχνητό γλυκαντικό. 
Χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αίσθη-
ση του γλυκού σε ποτά, ζαχαρωτά, κου-
λουράκια, οδοντόπαστες, φάρμακα κ.α. Το 
προϊόν είχε επιτυχία και έτσι η Monsanto 
πούλησε τη σακχαρίνη στην Coca Cola. 
Δεν είναι, όμως, τόσο αθώα όσο φαίνε-
ται. Η κατάποση γάλακτος αναμειγμένου 
με σακχαρίνη από βρέφη έχει συσχετιστεί 
με ευερεθιστότητα, υπερτονία, αϋπνίες, 
οπισθότονο και στραβισμό, που υποχωρεί 
36 ώρες μετά την κατάποση. Δύο ανέκ-
δοτες αναφορές από τυχαία υπερβολική 
δόση σε ενήλικα και παιδί καταδεικνύουν 
αντιδράσεις γενικευμένου οιδήματος, ολι-
γοουρίας και αλβουμινουρίας. Και πολύ 
εύλογα θα έρθει και θα μας κουνήσει το 
δάχτυλο ένας εκπρόσωπος της Monsanto 
λέγοντας: «Πώς περιμένεις να ξέρουμε 
εμείς πριν από έναν αιώνα περίπου ότι 
θα έχει τέτοια αποτελέσματα η σακχα-
ρίνη;» Θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια 
κατά πόσο ευσταθεί μια τέτοια ερώτηση.

Το 1919 η Monsanto εξαπλώνε-
ται στην Ευρώπη παράγοντας ασπιρί-
νη, βανιλλίνη, συνθετικό καουτσούκ και 
σαλικυλικό οξύ. Στη δεκαετία του 1920 
η εταιρεία επεκτάθηκε σε βασικά βιομη-
χανικά χημικά προϊόντα.

Τη δεκαετία του 1940 η Monsanto 
γίνεται κορυφαίος παραγωγός πλαστι-
κών με τις συνθετικές ίνες και το πολυ-
στυρένιο . Από τότε παραμένει μία από 
τις 10 μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες 
ανά τον κόσμο.

Πράξη 3η:  
Τα θανάσιμα αμαρτήματα.

Η «χρυσή» περίοδος της Monsanto 
(1940 – σήμερα) είναι στιγματισμένη 
από αποτρόπαια εγκλήματα κατά της 
ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος 
και όχι μονο.

Agent Orange  
(πορτοκαλί παράγοντας)

Ένα από τα ιδιαιτέρως διάσημα προϊ-
όντα της Monsanto σε συνεργασία με το 
αμερικανικό κράτος. Είναι εντομοκτόνο 
και αποφυλλοτικό, που χρησιμοποιήθηκε 
κατα τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Η όλη ιστορία, όμως, αρχίζει το 1944 
στο Νίτρο της Δυτικής Βιρτζίνια, όπου 
μια έκρηξη σε εργοστάσιο της εταιρείας 
προκάλεσε απρόσμενες παρενέργειες. 
228 εργάτες ανέπτυξαν μια εξαιρετι-
κά παραμορφωτική ασθένεια, την χλω-
ρακμή. Η χλωρακμή προκαλείται από τη 
διοξίνη που είναι παραπροϊόν του 2,4,5 
– Τ, ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιήθη-
κε ως κύριο συστατικό στην παρασκευή 
του Agent Orange. Δηλαδή οι κύριοι της 
Monsanto είχαν έρθει ήδη αντιμέτωποι 
με τις συνέπειες του προϊόντος. Αυτό, 
όμως, ούτε καν τους πτόησε να το ξανα-

Θα κλείσω το πρώτο μέρος του άρθρου, που περιλαμβάνει τη δράση της 
Monsanto ως κατά κόρον χημική εταιρεία με το PCB. Ιδιαίτερα γνωστό προ-
ϊόν στις ΗΠΑ, όπου έχει χρησιμοποιηθεί ως διηλεκτρικό και ψυκτικό υγρό. Η 
Monsanto τα παρήγαγε από το 1935-1972. Πού είναι το κακό με το PCB; Ας 
ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα αρχεία της ίδιας της εταιρείας για να πάρου-
με μια γεύση (για πληροφοριές σχετικά με την προέλευση και την εγκυρότη-
τα των αρχείων στείλτε μου e-mail).

1937. Έκθεση σε PCB προκαλέι τοξικά αποτελέσματα σε όλο τον οργα-
νισμό, δερματικα εξανθήματα τύπου ακμής.

1961. Δύο εργάτες αναπτύσσουν συμπτώματα ηπατίτιδας μετά από σπά-
σιμο σωλήνα με PCB.

1966. Επιστήμονες έριξαν ψάρια στο νερό του καναλιού Σνόου Κρικ (Άνι-
στον, Αλαμπάμα) όπου ρίχνονταν PCBs. Όλα τα ψάρια πέθαναν σε 3,5 λεπτά.

Η Monsanto έχει πάρει άδεια να θάβει το PCB και τα απόβλητα του στο 
Άνιστον και να τα αποχύνει επίσης στο Σνόου Κρικ.

Η εταιρεία ΗΞΕΡΕ για την τοξικότητα του προϊόντος, ειδοποίησε την πολι-
τεία, η πολιτεία δεν το είπε στους κατοίκους, η Monsanto συνέχισε να παρά-
γει PCB. What the hell is going on here (αμερικανιστί...) ??? Για να το χωνέ-
ψουμε λίγο... Η Monsanto από την «εμπειρία» της έχει δει ότι το PCB είναι 
τοξικό. Και τι κάνει; Πάει και το λέει στην πολιτεία. Της υποδεικνύει δηλαδή 
είτε να επιτεθεί στην ίδια την εταιρεία (χαζό εκ μέρους μου και μόνο που το 
αναφέρω) είτε να προτρέψει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχη!

Η πολιτεία δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Η Monsanto προειδοποίησε και 
κοιμάται «ήσυχη» το βράδυ, σκορπίζοντας κυριολεκτικά θάνατο στην περι-
οχή. Στα αρχεία της η Monsanto αναφέρει χαρακτηριστικά « Δεν μπορού-
με να χάσουμε ούτε ένα δολάριο» και είναι απόλυτα ξεκάθαρη – λόγια που 
γίνονται πράξεις. Θαυμάστε τώρα το μεγαλείο της: Στο Άνιστον οι κάτοικοι 
έχουν συγκέντρωση PCB στον οργανισμό τους 3.000-4.000 ppb με το επι-
τρεπτό όριο να είναι στα 2 ppb.

Το PCB προκαλεί καρκίνο, γεννήσεις παιδιών με χαμηλό δείκτη νοημοσύ-
νης, μείωση λειτουργίας θυρεοειδούς, διαταραχή των σεξουαλικών ορμονών. 
Και το κερασάκι στην τούρτα: ΔΕΝ είναι ικανοποιητικά βιοδιασπώμενο! Όλο ο 
πλανήτης φουλ στο PCB (σε πολυ χαμηλότερες συγκεντώσεις που αυξάνονται)!

PCBs



οικονομία 32 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΪΟΣ 2013

χρησιμοποιήσουν. 
Κτηνώδες! Στο Βιετνάμ ψεκάστηκαν 

40 εκατομμύρια λίτρα Agent Orange, τα 
οποία περιείχαν 400 κιλά καθαρή διοξίνη. 
Τρία εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Αμε-
ρικανών στρατιωτών). Σαράντα χρόνια 
μετά τον πόλεμο ο καρκίνος στην περιοχή 
θερίζει, ενώ τα παιδιά που γεννήθηκαν 
με γενετικές δυσλειτουργίες ανέρχονται 
στα πεντακόσιες χιλιάδες. Αριθμός θανά-
των και ακρωτηριασμών από τον Agent 
Orange: τετρακόσιες χιλιάδες. Και εσύ φίλε 
αναγνώστη μπορεί να το βλέπεις απλά 
σαν ένα μεγάλο αριθμό – γιατί κάπως 
έτσι έχει επιδράσει η αναισθητοποίηση 
που έχουν προκαλέσει τα ΜΜΕ με τους 
«μεγάλους» αριθμούς – όμως μια γεύση 
από την πραγματικότητα θα ήταν αρκε-
τή για να σε στιγματίσει εφόρου ζωής.

Τέλος πάντων, για να μην μακροσκε-
λίζουμε, το 1978 Αμερικανοί στρατιώτες 
βετεράνοι του Βιετνάμ κατέθεσαν μήνυ-
ση εναντίον των κατασκευαστών του 
Agent Orange. Η Monsanto χρηματοδο-
τεί τότε μελέτες για τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα της διοξίνης, χειραγωγεί 
τα δεδομένα προς το συμφέρον της και 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διοξίνη 
δεν είναι καρκινογόνος για τους ανθρώ-
πους. I beg your pardon???!!! Και όμως 
είναι αλήθεια. Η Monsanto συμπεριέλαβε 
άτομα που είχαν εκτεθεί σε διοξίνη και 
στους εκτιθέμενους και στους μη εκτιθέ-
μενους. Και εξέρχεται καμαρωτά καμα-
ρωτά η ετυμηγορία ότι ο αριθμός των 
καρκίνων και στις δύο κατηγορίες είναι 
ο ίδιος, άρα δε φταίει η διοξίνη! Τρώτε 
λάσπη αγαπητοί μου συμπολίτες, και με 
όρεξη παρακαλώ, η Monsanto φροντίζει 
για τη σωστή ενημέρωση σας.

DDT (διχλωροδιφαινυλοτριχλωρο-
αιθάνιο – δεν το έβαλα για γλωσσο-
δέτη)

Ένα από τα πιο γνωστά συνθεκτικά 
εντομοκτόνα, με μακρά, μοναδική και 
αμφιλεγόμενη ιστορία. Χρησιμοποιήθη-
κε για την καταπολέμηση της ελονοσίας 
με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτή είναι η 
θετική πλευρά του ζητήματος – είναι όμως 
σημαντική. Το DDT έχει εξαιρετικές ιδιό-
τητες για την καταπολέμηση των εντόμων, 
αλλά ως πολυχλωριωμένη ένωση είναι 
μη βιοδιασπώμενη και η τοξικότητά της 
αυξάνει με τις υψηλές συγκεντρώσεις που 
συγκεντρώνονται στους λιπώδεις ιστούς. 
Η χρήση του DDT ως χρήσιμου εντομο-
κτόνου στη γεωργία των ανεπτυγμένων 
χωρών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, αυξήθηκε 
αλόγιστα, ενώ οι επιπτώσεις στη ρύπανση 
του περιβάλλοντος εμφανίσθηκαν μόνο 
κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Τα πρώτα συμπτώματα των επιδρά-
σεων του DDT εμφανίσθηκαν στις δεκα-
ετίες του 1950-60, όπως νεκρά ψάρια σε 
ποτάμια ή λίμνες μετά από ραντίσματα, 
μείωση των χρήσιμων εντόμων και ανα-
πόφευκτα των πουλιών (που τρέφονται 
με αυτά) στις γεωργικές περιοχές. Ορνι-
θολόγοι διαπίστωσαν μείωση αρπακτικών 
πουλιών (γεράκια, αετοί) σε διάφορες 
αγροτικές περιοχές. Νεώτερες έρευνες 
έδειξαν ότι το DDT και οι μεταβολίτες του 

(όπως το DDE) επιδρούσαν στο αναπα-
ραγωγικό σύστημα, στο μεταβολισμό του 
ασβεστίου και στην εναπόθεσή του στο 
κέλυφος του αυγού των πουλιών, γεγο-
νός που προκαλούσε την εκλέπτυνση του 
κελύφους των αυγών και οδήγησε στη 
δραματική μείωση του πληθυσμού τους.

Για να είμαστε ειλικρινείς, όμως, οι 
επιδράσεις του DDT στην υγεία μας είναι 
σχετικά ασήμαντες σε σχεση με άλλες. Ναι 
έχει συνδεθεί με την πρόκληση διαβήτη 
και καρκίνου, ναι είναι σε κάποιο βαθμό 
τοξικό και σχετίζεται με ορμονικές διατα-
ραχές, αλλά η επιρροή του στον ανθρώ-

πινο οργανισμο είναι μικρής σημασίας 
(αυτό δείχνουν οι μέχρι τώρα μελέτες). 

Ωστόσο δε συμβαίνει το ίδιο και με 
το περιβάλλον και την υπόλοιπη πανί-
δα, όπως άλλωστε αναφέρεται και πιο 
πανω. Το DDT είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα περιβαλλοντικά εγκλήματα καθώς 
επειδή ακριβώς δεν είναι βιοδιασπώμε-
νο έχει εξαπλωθεί σε όλη την υφήλιο. 
Από τις κάμπιες τις Αφρικής έως τα αυγά 
των πιγκουίνων και το γάλα των πολικών 
αρκούδων της Αρκτικής. Προσθέστε, λοι-
πόν, ότι το DDT εκτός από ισχυρά τοξικό 
ειναι και παγκόσμιο. 

Αναζητείστε το στον κυβερνοχώρο, 
υπάρχει άφθονο υλικό για (παρα)πληρο-
φόρηση! Ποιος όμως παρήγαγε τεράστια 
ποσότητα του DDTκαι το προώθησε μέχρι 
εσχάτων; Η Monsanto! Bingo! Καθόλου 
απογοητευτικό βιογραφικό θα έλεγα για 
τη λαίδη των χημικο –βιοτεχνολογικών 
βιομηχανιών.

5 εκατομμύρια αγρότες μηνύουν την Μονσάντο 
ζητώντας 7,7 δις δολάρια αποζημίωση

5 εκατομμύρια αγρότες μηνύουν την Μονσάντο ζητώντας 7,7 δις δολάρια 
αποζημίωση (6,2 δις €). Εξ' ατίας της αυτοκτονεί ένας αγρότης κάθε μισή ώρα. 
Ολόκληρες αγροτικές περιοχές του πλανήτη χαρακτηρίζονται πλέον ως "ζώνες 
αυτοκτονίας" εξ' αιτίας της... Η Μονσαντο συλλέγει χρήματα απο φτωχούς αγρό-
τες ως δικαιώματα (royalties) όταν αυτοί επιχειρούν να κρατούν σπόρο προη-
γούμενων καλλιεργειών για να σπείρουν στην επόμενη.....

ΚΑΙ μ' αυτή την ευκαιρία ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που ακούει στο όνομα ΕΛΛΑΣ:

Κανένα ΜΕΓΑλο κανάλι του τόπου δεν ΣΚΑει μύτη να ρεπορτάρει τέτοια γεγο-
νότα που ταλανίζουν τόσους συνανθρώπους της αγροτιάς και κρατούν στον ύπνο 
εκατομύρια ανυποψίαστους καταναλωτές... Κανάλια και Κόμματα κλαψουρίζουν 
για το περιβάλλον και για την υγεία μας αλλά δεν τα βάζουν με τους υπαίτιους, 
ούτε το όνομά τους τολμούν να αναφέρουν για ευνόητους λόγους (η διαφθορά, 
η διαφήμιση και οι χορηγίες φιμώνουν και δηλητηριάζουν την αλήθεια). Πολ-
λάκις γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες πέφτουν στην παγίδα να συνεργάζονται 
μ' αυτούς και να κουβαλούν νερό στον μύλο της "περιβαλλοντικής" επικοινωνί-
ας χωρίς προηγούμενη ώριμη σκέψη..... Η λερναία ύδρα έχει πλοκάμια παντού. 
Τα τελευταία χρόνια στοχεύει στο να ελέγξει την παραγωγή, τα τρόφιμα και 
τα φάρμακα.... Τα ανθρώπινα ένστικτα και τα κινήματα αυτοσυντήρησης, αστι-
κής γεωργίας και λαχανοκομίας, υδροπονίας σε μικρούς χώρους βεράντες και 
κήπους, περιαστικής γεωργικής παραγωγής, επιστροφής σε ντόπιες ποικιλίες και 
παραδοσιακές πρακτικές φουντώνουν όλο και περισσότερο και καλά κάνουν... 
Η λύση έρχεται πάντοτε απο τους ασυμβίβαστους που ενδημούν παντού και δεν 
συμμαχούν με τη "νέα τάξη πραγμάτων"... Δυστυχώς, στο σχέδιο αυτό περιλαμ-
βάνεται και ο απόλυτος έλεγχος της τροφής.

Codex Alimentarius. 
Μάθε τι είναι!

Φυλάξτε παλιούς σπόρους που ξανα-
φυτεύονται και δεν ανήκουν σε εταιρείες. 
Το Codex Alimentarius βάσει του οποίου 
θα απαγορεύεται μελλοντικά η αναπα-
ραγωγή αγροτικών προϊόντων με κατο-
χυρωμένη πατέντα έκανε την εμφάνιση 
του και στην Ελλάδα... Ετοιμαστείτε για 
ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλ-
λον!  Με το Codex Alimentarius απα-
γορεύεται η φύτευση πατάτας , επειδή 
η "ράτσα" της πατάτας ανήκει μαζί με 
τα δικαιώματά της σε κάποια εταιρεία ή 
οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή της. 

Προσέξτε αυτό είναι το σχέδιο, 
ο έλεγχος των τροφίμων. 

Μόνο υβρίδια κυκλοφορούν που 
ανήκουν σε εταιρείες κι επειδή χωρίς 
λεφτά ζεις αλλά χωρίς φαγητό όχι, 
φυλάξτε παλιούς σπόρους που ξανα-
φύονται και δεν ανήκουν σε εταιρείες, 
γιατί τα υβρίδια είναι μονοετή και μολύ-
νουν το έδαφος. 

Είναι σημαντικό να ενισχυθούν όσοι 
κρατάνε παλιούς σπόρους και να προ-
σπαθήσουμε κι οι ίδιοι να τους αναπα-
ράγουμε. Το θέμα είναι ίσως από τα 
σοβαρότερα που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε από τώρα και στο εξής. 

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι τις 
πατάτες Νάξου τις έχει κατοχυρώσει 
Ολλανδική εταιρεία, οπότε για να σπεί-
ρει κάποιος πατάτες Νάξου θα πρέπει να 
αγοράσει σπόρο από τους Ολλανδούς!!! 

Ο έλεγχος του φαγητού θα βοηθή-
σει την νέα τάξη να εδραιωθεί.! 
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ΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ –
ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΙΝ  
ΑΠΟ ΜΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ!

Ολλανδός επιστήμονας δημιούργησε το πρώ-
το μπιφτέκι που είναι φτιαγμένο από μυϊκό ιστό 
μοσχαριού, ο οποίος καλλιεργήθηκε στο εργαστήριο! 
Το μπιφτέκι «φρανκεστάιν», όπως υποστηρίζει ο 
δρ Μάρκ Πόστ, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλ-
λον, δεν είναι προϊόν βάναυσης μεταχείρισης και 
δολοφονίας των ζώων, ενώ μπορεί να αποτελέσει 
και λύση στις επισιτιστικές κρίσεις. Ο δρ Ποστ 
δήλωσε ότι σε ανεπίσημες δοκιμές που έκανε ο 
ίδιος διαπίστωσε ότι το…in vitro μπιφτέκι ακόμα 
και χωρίς λίπος, «έχει αρκετά καλή γεύση».

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-
ΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ Ο ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΕΑΝ Ο ΙΣΤΟΣ 
ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΤΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΟ 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ; ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ Η ΟΧΙ;

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε σήμερα τα μέτρα 
που αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση των 
καταναλωτών όσον αφορά το ελαιόλαδο που θα 
επιτευχθεί με τη βελτίωση των ετικετών από την 
1η Ιανουαρίου 2014. Οι ετικέτες θα πρέπει να 
αναγράφουν, πιο ευδιάκριτα και ευανάγνωστα, 
την ονομασία και την προέλευση του προϊόντος. 
Στα μπουκάλια του ελαιολάδου που χρησιμοποι-
ούνται από τους πελάτες εστιατορίων θα εφαρ-
μοστεί ένα σύστημα που θα τους επιτρέπει την 
επαναχρησιμοποίηση τους αφού καταναλωθεί το 
περιεχόμενο που αναγράφεται στην ετικέτα. Άλλα 
μέτρα προβλέπουν την ένταση των ελέγχων για 
την ποιότητα του ελαιολάδου από το 2014 καθώς 
και την ενίσχυση των κυρώσεων στην περίπτωση 
νοθείας του προϊόντος.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΠΟΥ 
ΕΥΤΥΧΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΣ»

Φυτοφάρμακα σε 
φρούτα και λαχανικά

Δ
ιατροφικό σκάνδαλο 
στην Ελλάδα καταγγέλ-
λει η περιβαλλοντική 
οργάνωση Greenpeace. 
Επικίνδυνα φυτοφάρμα-

κα-ορισμένα εκ των οποίων έχουν 
απαγορευτεί  καθώς ενοχοποιούνται 
για καρκινογενέσεις και βλαπτική 
επίδραση στα έμβρυα- εντοπίστηκαν 
σε μήλα, μπανάνες, καρότα, κρεμμύ-
δια και κολοκύθια που πωλούνται 
στη χώρα μας. Ενδεικτική είναι η 
περίπτωση μιας από τις ουσίες που 
ανιχνεύθηκαν, της Flufenoxuron, η 
οποία πλέον έχει άδεια χρήσης ως 
συντηρητικό ξύλου. Ένα εξαιρετικά 
σημαντικό εύρημα, ήταν ο εντοπισμός 
επικίνδυνων φυτοφαρμάκων που 
ενώ έχουν απαγορευτεί από την ΕΕ, 
φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν με 
βάση τα παραθυράκια της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, τα οποία «νομιμοποιούν» 
παράνομες προσωρινές άδειες για 
120 ημέρες. Οι αναλύσεις πραγματο-
ποιήθηκαν σε ανεξάρτητο διαπιστευ-

μένο εργαστήριο και αφορούσαν 15 
προϊόντα ελληνικής προέλευσης και 
9 προϊόντα εισαγωγής, ενώ συνολικά 
βρέθηκαν 27 διαφορετικές χημικές 
δραστικές ουσίες.

 Όσο για τα ανώτατα επιτρεπό-
μενα όρια, η θέση της Greenpeace 
είναι σαφής. Ουσίες οι οποίες περι-
γράφονται ως ύποπτες καρκινογένε-
σης, εξαιρετικά τοξικές και οι οποίες 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και το 
περιβάλλον, δεν πρέπει να υπάρχουν 
ούτε ως ίχνη. Για τον λόγο αυτόν, 
η υπεύθυνη για θέματα Βιώσιμης 
Γεωργίας από το ελληνικό γραφείο 
τηςGreenpeace Ε.Δανάλη, ζητά από 
την κυβέρνηση και τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Α,Τσαυτάρη, «να αναλάβουν δράση 
για την προστασία των αγροτών και 
των καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκο-
νται ανυπεράσπιστοι μπροστά στην 
αισχροκέρδεια των αγροχημικών 
εταιρειών ενώ παράλληλα δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν 

επαρκώς».
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙ-
ΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜ-
ΜΥΔΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΤΕΜΙΚ(ΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΤΥΦΛΩΣΕ 4.500 
ΣΤΗΝ ΜΟΜΠΑΛ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ) 
ΚΑΙ ΣΤ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑ-
ΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΤΟΥ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ 
Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ΑΡΧΗΝ 
ΟΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ 
ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΔΕ 
ΘΑ ΕΦΤΑΝΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΤΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ «ΑΠΟΣΤΗΜΑ» 
ΤΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΟΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ.
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Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ: 
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΝΕΟΣ ΘΑ 
ΠΗΓΑΙΝΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ

Σε μια συνέντευξη 
του Μίκη Θεοδωράκη 
για το ίδιο θέμα διαβά-
σαμε τα λόγια: «Ειδικά 
για τους Έλληνες που 
έχουν την ευλογία να 
ζουν σε ένα φυσικό 
περιβάλλον θεϊκού 
κάλλους, η αγάπη, ο 
σεβασμός και η προ-
στασία της φύσης πρέ-

πει να είναι το πρώτο και σπουδαιότερο καθήκον. 
Έχω δηλώσει για το Αιγαίο ότι θα πρέπει να παρα-
μείνει αλώβητο από αναζητήσεις, εξορύξεις και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εκτιμώντας ότι 
η φυσική ομορφιά του είναι απείρως πιο πολύτιμη 
από οποιαδήποτε οικονομική ωφέλεια. Κάτω από το 
πρίσμα αυτό θεωρώ ότι στην Ιερισσό διαπράττεται 
ένα αποτρόπαιο εθνικό έγκλημα για το οποίο οι 
υπεύθυνοι κάποτε θα δώσουν λόγο. Επισυνάπτω 
την μελέτη μου με θέμα την «Λαϊκή Επιτροπή» 
που είναι αποκύημα της προσωπικής μου πείρας 
ως Βουλευτή της Β’ Πειραιώς. 

Στην Δραπετσώνα από το εργοστάσιο τσιμέντου 
και στο Κερατσίνι από την Ηλεκτρική που εξέπε-
μπε δηλητηριώδη αέρια. Δώσαμε σκληρές μάχες, 
συχνά σώμα με σώμα με τις διωκτικές δυνάμεις. 
Και τελικά νικήσαμε! Στα 1965, δηλαδή σε πολύ 
δύσκολους καιρούς. 

Πώς να μη χαιρετήσω το γεγονός ότι η Ιερισσός 
έγινε μια τεράστια Λαϊκή Επιτροπή με θάρρος, 
πίστη, δυναμισμό και αυτοθυσία; Γι΄ αυτό και έχει 
λυσσάξει κυριολεκτικά η εξουσία. Εάν ήμουν νέος, 
θα πήγαινα να αγωνιστώ μαζί τους».

Λάδι στη φωτιά που  
καίει στις Σκουριές
Κ

υριακή 12 Μαΐου. Εδώ 
και καιρό μακριά από την 
«πολιτική σκηνή», ο Χρή-
στος Παπουτσής και ο Γιάν-
νης Ραγκούσης κάθονται 

αναπαυτικά μπροστά από την οθόνη 
της τηλεόρασης λίγο πριν την έναρξη 
των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των 
οκτώ. Πρώτο θέμα , ακόμα μια φορά, 
τα σοβαρά επεισόδια στις Σκουριές της 
Χαλκιδικής. Ο συνήθης απολογισμός 
κάνει λόγο για προσαγωγές διαδηλω-
τών, καθώς και τον τραυματισμό οκτώ 
αστυνομικών από σκάγια κυνηγετικής 
καραμπίνας! 

Οι κάτοικοι της Ιερισσού και της 
Κάτω Παναγιάς μιλούν για προβο-
κάτσια, που σκοπό έχει να πλήξει το 
δίκαιο αγώνα τους ενάντια στην επερ-
χόμενη περιβαλλοντική καταστροφή 
από τη λειτουργία του εργοταξίου 
της «Ελληνικός Χρυσός». Την αρχική 
χαλαρή διάθεση των κυρίων Παπουτσή 
και Ραγκούση διαδέχεται ένα έντονο 
σφίξιμο στο στομάχι και η μνήμη του 
μπαίνει στη «μηχανή του χρόνου» 
επιστρέφοντας στο πρώτο τεράμηνο 
του 2011. 

Τότε που οι… «Γαλάτες της Κερα-
τέας» όρθωσαν το ανάστημά τους 
μπροστά στα κοινά σχέδια πολιτείας 
και επιχειρηματιών για τη δημιουργία 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-

μάτων (ΧΥΤΥ) στον αρχαιολογικό χώρο 
του Οβριοκάστρου. Έπειτα από 140 
μέρες οδομαχιών, στις 19 Απριλίου 
2011, με πρωτοβουλία του τότε υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου 
Παπουτσή, οι αστυνομικές δυνάμεις 
αποχώρησαν από την Κερατέα, συμφω-
νώντας σε μια άτυπη εκεχειρία με τον 
δήμαρχο Λαυρεωτικής Κώστα Λεβέ-
ντη και τον μητροπολίτη Μεσογαίας 
Νικόλαο. Εκείνη η πρωτοβουλία του 
Παπουτσή δεν άρεσε καθόλου στον 
–τότε υπουργό Εσωτερικών- Ραγκού-
ση, ο οποίος επέμενε στη δυναμική 
παρουσία των ΜΑΤ στην περιοχή. 
«Θυσία» κατ’αρχήν στον… βωμό της 
«υλοποίησης μιας επένδυσης ιδιαί-
τερα συμφέρουσας για την ελληνική 

οικονομία», όπως είχε αποφανθεί το 
Συμβούλιο της Επικρατείας στις 24 
Ιουλίου του 2012, απορρίπτοντας την 
προσφυγή των κατοίκων της Ιερισσού 
και της Μ. Παναγιάς, που ζητούσαν τη 
διακοπή των έργων εκμετάλλευσης των 
μεταλλείων χρυσού, ως δραστηριότητα 
επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία. «Θυσία» όμως και στον… 
βωμό τον πολιτικών φιλοδοξιών του 
υπουργού Δημόσιας Τάξης, ο οποίος 
σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να 
στιγματιστεί η εικόνα του στο Μεγα-
ρο Μαξίμου ,ως του υπουργού που 
απέτυχε να προστατέψει μια επένδυση 
δισεκατομμυρίων ευρώ, «ανάσα» για 
τη μαστιζόμενη από την κρίση ελληνική 
οικονομία.



οικονομία  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  / 35ΜΑΪΟΣ 2013

Χαλκιδική, Γαλικία, Ρόσα Μοστάνα. 
Τρείς περιοχές σε ευρωπαϊκό έδα-
φος που δέχονται σφοδρή επίθεση 
σύγχρονων χρυσοθήρων. Τρεις περι-
οχές-θύματα της διαπλοκής και της 
απόλυτης κερδοσκοπίας πολυεθνικών, 
στις οποίες οι κάτοικοι έχουν ξεση-
κωθεί για τις περιβαλλοντοκτόνες 
εξορύξεις χρυσού και δηλώνουν 
αποφασισμένοι να υπερασπιστούν 
τον τόπο τους από τη βέβαιη κατα-
στροφή που τους υπόσχονται με 
αντάλλαγμα μερικές θέσεις εργασίας 
τους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Εν 
μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης και 
ύφεσης, με την τιμή του χρυσού να 
παραμένει στα ύψη, η επιδημία των 
εξορύξεων χτυπά την Ελλάδα, την 
Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, 
τη Σουηδία και άλλες χώρες. 

Για τα σχέδια της Ελληνικός Χρυ-
σός στις Σκουριές, τις επιπτώσεις 
του στο περιβάλλον, στην υγεία των 
κατοίκων της Β.Α. Χαλκιδικής, αλλά 
και για το ιστορικό της εν λόγω «επέν-
δυσης» που κρύβει μεγάλη διαπλοκή 
και αδιαφάνεια, μίλησαν αναλυτικά 
η βουλευτής Χαλκιδικής Κατερίνα 
Ιγγλέζη, ο καθηγητής εδαφολογίας 
Κυριάκος Παναγιωτόπουλος, ο χημικός 
μηχανικός και μέλος της επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ που συνέταξε την 
αρνητική γνωμοδότηση για περιβαλ-
λοντική μελέτη της επένδυσης Νίκος 
Μοσχούδης, η χημικός της ΠΚΜ Αθηνά 
Παναγιώτου, ο δημοτικός σύμβουλος 
δήμου Αριστοτέλη Κώστας Ευθυμίου 
και οι κάτοικοι, μέλη του κινήματος 
ενάντια στα μεταλλεία χρυσού Τόσκας 
Λάζαρος, Μελαχρινή Λιάκου και Λένα 
Παναγιωτοπούλου. Μίλησαν για το 
αρχέγονο δάσος του Κάκκαβου, για 
τα αιωνόβια δέντρα που ξεριζώνονται 
και θάβονται, τις μάχες με τα ΜΑΤ, 
τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις με 
χαλκευμένα στοιχεία. 

Μίλησαν για το «δόγμα του σοκ» 
που εφαρμόζεται στη Χαλκιδική, για 
τους 84 τόνους του θανατηφόρου 
κυανίου ετησίως που θα συγκεντρώ-
νονται στις τεράστιες λίμνες απο-

βλήτων κ.α. 
Στη συνέχεια, μίλησαν κάτοικοι 

της Γαλικίας, που αντιμετωπίζουν 
αντίστοιχα προβλήματα στο Κοσκουέ-
στο και στη Ριμπέιρα. Μπορεί Ισπανοί 
και Έλληνες να μιλάνε διαφορετικές 
γλώσσες, όμως η περιγραφή των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
εξαιτίας των εξορύξεων χρυσού ήταν 
η ίδια. 

Η Α. Μιράντα, ευρωβουλευτής 
των Πρασίνων, τόνισε, ότι το θέμα 
της εξόρυξης χρυσού δεν αφορά μόνο 
την Ελλάδα και την Ισπανία, αλλά 
«πρόκειται για θέμα οικονομικής και 
στρατηγικής. Εξαγοράζουν ανθρώπους 
προσφέροντάς τους εργασία». Τ

ο παρών στην εκδήλωση έδωσε 
και ο Ρουμάνος σοσιαλιστής ευρω-
βουλευτής Β.Μποστινάρι, οποίος 
αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ρόσα 
Μοστάνα στη χώρα του. 

Ο ευρωβουλευτής και εισηγητής 
της γνωμοδοτικής έκθεσης για τις 
πρώτες ύλες Ρ. Μποτικόφερ αναφέρ-

θηκε στις κοινωνικές συγκρούσεις που 
άρχισαν πλέον και στη νότια Σουηδία 
για την επέκταση των εξορύξεων. 
Από το κόμμα των Πρασίνων έλαβε 
το λόγο και ο Έλληνας ευρωβουλευ-
τής Ν.Χρυσόγελος, που τόνισε την 
ανάγκη ολιστικής προσέγγισης του 
προβλήματος των εξορύξεων.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ 
ΩΜΗ ΒΙΑ ΑΠ’ ΟΠΟΥ Κ ΝΑ ΠΡΟ-
ΕΡΧΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ- ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΜΟΥΘ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΤΟ 
ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΤΟΥ 
«ΒΟΛΕΥΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ» ΗΤΑΝ 
ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ- ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ- 100% ΜΕΙΟΝ…ΚΑΤΙΤΙ 
ΠΟΥΛΑΝΕ- ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΩΝ Κ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΙΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Επεισοδιακή υπήρξε άλλη μια επίσκεψη 
κατοίκων της Ιερισσού, που αντιδρούν στην 
εξόρυξη χρυσού, στις Σκουριές Χαλκιδικής. 
Οι κάτοικοι ζήτησαν να μην προχωρήσει η 
αποψίλωση του δάσους στο ρέμα Καρατζά 
υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σχετικές 
άδειες του δασαρχείου, και βρέθηκαν αντιμέ-
τωποι με τα ΜΑΤ. Σύμφωνα με τους κατοίκους, 
οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν την πορεία 
κάνοντας χρήση χημικών. Από την πλευρά της 
αστυνομίας υποστηρίχθηκε ότι οι κάτοικοι 
πέταξαν πέτρες και δυο βόμβες μολότοφ και 

γι’ αυτό εκείνοι απάντησαν με ρίψη χημικών. 
Πάντως το θέμα της αποψίλωσης του δάσους 
στο συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί να εγείρει 
ερωτήματα, καθώς παρότι πήραν τη δέσμευση 
του δασαρχείου σχετικά με την αδειοδότηση 
της εταιρίας, δεν έχουν παρουσιαστεί άδειες 
για την κοπή των δένδρων.

ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗ. 
ΜΑΣ ΓΥΡΝΑΕΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΗΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ 
ΚΑΙ ΤΟΤΕ.

Η ΕΥΡΩΠΗ «ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ» ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

ΣΚΟΥΡΙΕΣ: ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΤ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ 
ΧΡΥΣΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ;

Η Εξόρυξη του χρυσού γίνεται 
με τη μέθοδο της κυάνωσης. Η 
κυάνωση είναι μια μέθοδος, η 
οποία χρησιμοποιείται περίπου 
από το 1870 μ.Χ. στην 
Αφρική, από όπου παίρνουν τα 
χρυσοφόρα ορυκτά, ολόκληρα 
βουνά καταπίνουν, τα αλέθουν 
έως ότου γίνουν πούδρα 
και στη συνέχεια ξεπλένουν 
αυτήν την πούδρα με υδατικό 
διάλυμα κυανιούχου νατρίου. 
Με τη μέθοδο αυτή θα 
πάρουν 1 γραμμάριο χρυσού 
ανά τόνο πετρωμάτων και 
στην καλύτερη περίπτωση 
μπορεί να πάρουν 2-3 
γραμμάρια στον τόνο. Η 
κυάνωση όμως δεν απορροφά 
μόνο τον χρυσό, αλλά και 
ότι άλλα μέταλλα υπάρχουν 
στα πετρώματα, ακόμα και 
μέταλλα που προστίθενται 
στο νερό της βροχής που στη 
συνέχεια πίνουμε μαζί με το 
δηλητήριο κυάνιο!                                                                                                                                         
 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΗΤΑΝ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΛΑ 
ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ.
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ΤΟ ΝΕΦΟΣ  
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ  
ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ  
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η έκθεση των παιδιών στην περι-
βαλλοντική ρύπανση που δημιουργείται 
λόγω της κίνησης των οχημάτων στους 
δρόμους, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης αντίστασης στην ινσουλίνη, 
η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην 
εμφάνιση διαβήτη. Οι ερευνητές με 
επικεφαλής τους Δρ Ελίζαμπεθ Τίρινγκ 
και Γιοακίμ Χάινριχ μελέτησαν τις περι-
πτώσεις περίπου 400 10χρονων παιδιών 
που ζούσαν κοντά σε πολυσύχναστους 
δρόμους και διαπίστωσαν ότι για κάθε 
500 μέτρα πιο κοντά στις πηγές ρύπανσης 
αυξάνεται κατά 7% η αντίσταση στην 
ινσουλίνη. 

Οι χημικές ουσίες (όπως το διοξείδιο 
του αζώτου) και τα αιωρούμενα μικροσω-
ματίδια που εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
από τους κινητήρες αυτοκινήτων, δρουν 
οξειδωτικά στον οργανισμό και επιδρούν 
αρνητικά στα λιπίδια και τις πρωτεΐνες 
του αίματος. 

Σύμφωνα με τον Δρ Χάινριχ «Το 
οξειδωτικό στρές που προκαλεί η 
ρύπανση του αέρα, μπορεί να παίξει 
ρόλο στην ανάπτυξη αντίστασης στην 
ινσουλίνη». Άλλοι, πάντως, Βρετανοί 
ειδικοί, εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, 
θεωρώντας ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθα-
ριστεί με βεβαιότητα η σχέση ανάμεσα 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στον 
κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη και 
τον διαβήτη στα παιδιά.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ. Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΕΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΟΥ ΕΔΩ 
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ «ΦΩΝΑΖΕΙ» 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Έπεσαν χθες το πρωί στο Διοικητήριο, παρουσία του 
υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρου Καράογλου, οι 
υπογραφές για την αναβάθμιση της μονάδας κατεργασίας 
αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης από 
τις διοικήσεις των ΕΤΒΑ, ΒΙΠΕ ΑΕ και ΕΥΑΘ Παγίων. Το 
ποσό που εξασφαλίστηκε για το έργο είναι 3.500.000 
€ και η ολοκλήρωσή του δε θα υπερβεί τους 36 μήνες. 
«Βάζουμε στόχο να ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες, 

ίσως και στον μισό χρόνο που απαιτείται από το τελικό 
χρονοδιάγραμμα» σημείωσε ο κ.Καράογλου. 

Ο υπουργός τόνισε ότι «Με την ολοκλήρωση του 
έργου συμβάλλουμε στον καθαρισμό και στην προστασία 
του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και όλης της ευρύτε-
ρης περιοχής αυτού του ιδιαίτερου οικοσυστήματος. 
Λύνονται πρακτικά λειτουργικά προβλήματα της ΒΙΠΕΘ 
και παρέχονται τα εχέγγυα για να αναπτυχθούν νέες 

επιχειρηματικές δράσεις σε αυτήν και να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η λειτουργία της».

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕ-
ΣΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΗΔΗ ΜΕΤΡΑΕΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Η «ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

3.500.000 € ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΠΕΘ

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι της Φινλανδίας 
επέδειξε ότι τα φυτά πρωτοστατούν στη μάχη κατά της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη καθώς αποβάλλουν αέρια σωματίδια 
τα οποία λειτουργούν καταλυτικά στον σχηματισμό σύννεφων. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Πασαλί Παασίνεν, μελέτησαν 
επί ένα χρόνο δεδομένα από 11 τοποθεσίες στη Γή και δια-
πίστωσαν ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία της γής, τόσο τα 
φυτά του πλανήτη μας απελευθερώνουν αέρια και βοηθούν 
στο να σχηματίζονται σύννεφα στον ουρανό, αναχαιτίζοντας 
έτσι την ηλιακή ακτινοβολία. Στα χαμηλότερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας τα σωματίδια και τα αέρια αναμιγνύονται αποτε-
λεσματικά δρώντας σαν ασπίδα κατά της υπερθέρμανσης. Τα 
αέρια των φυτών βγαίνοντας στην ατμόσφαιρα δημιουργούν 
σωματίδια τα οποία σταδιακά μεγαλώνουν σε μέγεθος απο-
τελώντας τελικά τη βάση για το σχηματισμό των σταγονιδίων 
των σύννεφων.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΦΥΤΙΚΗ 
ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Περισσότεροι αγρότες  
στη μείωση νιτρικών

Σ
ε Βόρεια Ελλάδα και Πελο-
πόννησο επεκτείνονται οι 
ζώνες που κινδυνεύουν από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης, ανοίγοντας το 

δρόμο σε περισσότερους αγρότες να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα μείωσης 
νιτρικών. Τη διεύρυνση του καταλόγου 
των ζωνών που είναι ευπρόσβλητες σε 
νιτρορύπανση ορίζει η τελευταία Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, που υπογράφηκε 
από τους υπουργούς Εσωτερικών- Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων- Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Υγεί-
ας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οι περιοχές που προστίθενται είναι 
το νότιο τμήμα του ποταμού Έβρου, το 
πεδίο της λίμνης Βιστωνίδας, του ποτα-
μού Αγγίτη και της Βόρειας Κορινθίας 
και τα υπόγεια νερά του Οροπεδίου 
Τρίπολης, των Φιλιατρών Κυπαρισσίας, 
της Λαρισσου Αχαΐας, του Λεωνιδίου 
Αρκαδίας, του Μαραθώνα Αττικής και 
της Μεσογαίας Αττικής. Σκοπός αυτής 
της απόφασης είναι η τροποποίηση των 
παραγράφων Α και Β του Άρθρου 2 της 
19652/1906/1999 ΚΥΑ, που έχει εκδοθεί 
κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 4 παρ.1 και 
2 της 16190/1335/1997 ΚΥΑ και τρο-
ποποιήθηκε με τις 20419/2522/2001 
και 106253/2010 ΚΥΑ ,με τον προσδι-

ορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών 
που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από 
τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται 
με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, 
ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα 
και αποτελεσματικά η προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΣΥ-
ΔΟΤΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑ-
ΤΩΝ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΑΦΡΟΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ, 
ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗΣ-
ΤΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ «ΔΗΘΕΝ» ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟ-
ΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ. ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ 
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩ-
ΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 
ΜΕ «ΔΗΘΕΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΜΦΙΒΑΛΟΥΜΕ ΕΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΔΟΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
↘ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10€   □20€    □30€    □50€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ
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ΗΤΑΝ ΤΟ BACKLOADING 
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;

Στις 16 Απριλίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
με ψήφους 334 έναντι 315 και 60 αποχές, απέρριψε 
το σχέδιο για απόσυρση από την αγορά 900 εκατομμυ-
ρίων τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
και την επαναφορά τους τη διετία 2019-2020, ένα 
σχέδιο γνωστό με το όνομα backloading. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα παραμένει θολός στο ευρύ 
κοινό. Την ιδέα της χρήσης δυνάμεων της αγοράς για 
να ελεγχθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

εισηγήθηκαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διαβου-
λεύσεων για τη σύνοδο του Κιότο το 1997.

 Η ιδέα συνίσταται στο εξής: καθορίζονται αυστηρά 
ανώτατα όρια εκπομπής CO2 και εκδίδονται δικαιώ-
ματα- τίτλοι μέχρι του συγκεκριμένου ορίου. Βιομη-
χανίες που δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό τίτλων 
για να καλύψουν τις εκπομπές τους αντιμετωπίζουν 
βαρύτατα πρόστιμα. 

Βιομηχανίες που εκπέμπουν λιγότερο, μπορούν 
να αποταμιεύσουν τα δικαιώματά τους για να χρη-
σιμοποιήσουν στο μέλλον ή να τα πωλήσουν. Στην 
προσπάθεια να επανεκκινηθεί η αγορά, προτάθηκε- και 
τελικά απορρίφθηκε- το backloading. 

Θα διόρθωνε αυτό την κατάσταση; Πριν απαντή-

σουμε να ξαναδούμε γιατί γίνονται όλα αυτά. 
Δεν είναι αυτοσκοπός η δημιουργία μια αγοράς 

ανταλλαγής ρύπων. Στόχος είναι να αντιστραφεί το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Ένα φαινόμενο που σε βάθος χρόνου θα έχει τερά-
στιο οικολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό 
κόστος. Το προταθέν backloading θα αποτελούσε μια 
καλή βοήθεια αλλά δε θα έλυνε το πρόβλημα. Υπάρχει 
άλλος δρόμος που οδηγεί στον ίδιο στόχο; Σαφώς και 
υπάρχει, αλλά είναι λιγότερο ρεαλιστικός: η υιοθέτηση 
ενός «φόρου εκπομπής CO2».

ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ «ΡΥΠΑΝΤΕΣ».

Συνωστισμός στις Αττικές ακτές
Σ

την Αττική το 2012 οι ακτές 
δέχτηκαν δυσανάλογα μεγά-
λο αριθμό λουομένων,  καθώς 
μεγάλο κομμάτι των Αθηναίων 
παρέμειναν λόγω κρίσης, «εντός 

των πυλών». «Πέρυσι οι λουόμενοι στις 
ακτές μας πολλαπλασιάστηκαν, με αποτέ-
λεσμα να αυξηθούν και τα προβλήματα. Η 
μεγαλύτερη πρόκληση για έναν παραλιακό 
δήμο είναι η τήρηση της καθαριότητας. 
Οι δήμοι δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια 
να κάνουν προσλήψεις προσωπικού. Οι 
δε εποχιακοί είναι πολύ περιορισμένοι. 

Αν σε αυτό προσθέσετε και τις καλο-
καιρινές άδειες, καταλαβαίνετε ότι ειδικά 
τα Σαββατοκύριακα δεν μπορούμε να 
έχουμε το προσωπικό που θα έπρεπε 
στην υπηρεσία καθαριότητας», λέει ο 
δήμαρχος Μαραθώνα-Νέας Μάκρης 
Ιορδάνης Λουίζος. Ανάλογο είναι και το 
πρόβλημα στο δήμο Ωρωπού. «Ο δήμος 
δημιουργήθηκε από τη συνένωση εννέα 
ανομοιογενών περιοχών. Για παράδειγ-
μα, το ένα τρίτο του δήμου δεν διέθετε 
υπηρεσία καθαριότητας, καθώς την είχε 
εκχωρήσει σε ιδιώτες», λέει ο δήμαρχος 
Γιάννης Οικονομάκος. 

Όπως επισημαίνουν οι δήμαρχοι, η 
νοοτροπία του κόσμου σε σχέση με την 
καθαριότητα των ακτών δείχνει να βελτι-
ώνεται. Τα προβλήματα όμως είναι ακόμα 
μεγαλύτερα σε δήμους της μητροπολιτικής 
Αθήνας, όπως ο Δήμος Βάρης-Βούλας- 

Βουλιαγμένης, στους οποίους η πρόσβαση 
γίνεται εύκολα μέσω συγκοινωνίας. «Τοπο-
θετούμε χημικές τουαλέτες, καθαρίζουμε 
την άμμο με μηχανήματα, αλλά από εκεί 
και έπειτα πρέπει και ο κόσμος να λει-
τουργεί πιο υπεύθυνα. Η νοοτροπία έχει 
αρχίσει να αλλάζει, θέλουμε όμως πολλά 
βήματα ακόμα» λέει ο δήμαρχος Σπύρος 

Πανάς. Αντίθετα με τη μητροπολιτική 
Αθήνα, στους δήμους της ΒΑ Αττικής 
δεν έχει κλείσει ακόμα το ζήτημα της 
διαχείρισης των λυμάτων. Τόσο ο Δήμος 
μαραθώνα-Ν.Μάκρης, όσο και ο Δήμος 
Ωρωπού προσπαθούν να εντάξουν στο 
τρέχον ΕΣΠΑ τις μελέτες για βιολογικούς 
καθαρισμούς, ώστε να περιλάβουν την 

κατασκευή τους στο επόμενο κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΕΙ 
ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑ Ο 
ΛΑΟΣ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑ-
ΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ-
ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ.

Δυναμικά παρεμβαίνει η Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου προκειμένου να εφαρμοστούν με αυστηρότητα 
οι νόμοι  για την προστασία του περιβάλλοντος και 
να τιμωρηθούν όσοι ρυπαίνουν παραλίες, αιγιαλούς, 
δάση, επιχειρώντας ταυτόχρονα να περιορίσει και το 
φαινόμενο της ηχορύπανσης εν όψει της τουριστικής 
περιόδου. Σε σχετικό έγγραφο ο εισαγγελέας ΑΠ Ιω. 
Τεντές επισημαίνει εν όψει της θερινής περιόδου ότι 
με την αυξημένη τουριστική κίνηση παρατηρούνται 
συχνότερα προσβολές περιβαλλοντικών αγαθών και 
κοινόχρηστων πραγμάτων. Γι’ αυτό ζητεί να διώκονται 
άμεσα οι παραβάτες και να εφαρμόζονται αυστηρά οι 
νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος από την 

ηχορύπανση, κάθε είδους απόβλητα κλπ. καθώς και 
για την προστασία των αιγιαλών, των παραλιών, των 
δασών, αλλά και κάθε δημόσιας κτήσης.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ-
ΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΕΝΤΕ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ 
ΒΑΛΟΥΝ ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΣΥΔΟΤΟΥΣ «ΔΗΘΕΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ. 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Σε παράνομη χωματερή με την ανοχή της 
Δημοτικής Αρχης Μαρκοπουλου,  έχει μετατραπεί 
οικόπεδο που βρίσκεται στους πρόποδες του 
λόφου όπου βρίσκονται τα  νταμάρια της περιοχής! 

Μπάζα, σκουπίδια, σίδερα και λύματα συν-
θέτουν το τοπίο του απέραντου σκουπιδότοπου 
που συνάντησε ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ Πανα-
γιώτης Χριστοδουλάκης μαζί με το επιτελείο του 
Πανελληνίου Κέντρου Οικολογιών Ερευνών, που 
βρέθηκε στη περιοχή μετά από καταγγελία του 
εκδότη της εφημερίδας «Εξ Ανατολής» Στέργιου 
Κοπτερίδη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ο Δήμος Μαρ-
κόπουλου εδώ και καιρό κωφεύει μπροστά στον 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της 
περιοχής, όπως και η ΕΥΔΑΠ για τον σπασμέ-
νο αγωγό της που γειτνιάζει με την παράνομη 
χωματερή (μπορεί ακόμα και αυτή τη στιγμή που 
διαβάζετε αυτές τις αράδες η ζημιά στο σπασμένο 
αγωγό να μην έχει αποκατασταθεί, - μακάρι να 
βγούμε ψεύτες.)

«ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ»  
ΟΙ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ

Μεγάλη μείωση κατέγραψαν την περασμένη 
χρονιά οι ποσότητες τω αποβλήτων συσκευασίας 
που ανακυκλώθηκαν μέσω του συστήματος των 
μπλε κάδων. Το 2012 ανακυκλώθηκαν συνολικά 
11% λιγότερες συσκευασίες σε σχέση με το 2011, 
ενώ το 31% έφθασε η μείωση συγκριτικά με το 
2008. 

Η εταιρεία αποδίδει τη σημαντική μείωση στην 
οικονομική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε μείωση 
της κατανάλωσης. 

Ωστόσο, την κατάσταση επιδεινώνει η έλλειψη 
ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση 
που έχει ως αποτέλεσμα  την «επιμόλυνση» των 
μπλε κάδων με συμβατικά απορρίμματα, αλλά και 
η άνιση κατανομή των μπλε κάδων στις γειτονιές. 
Σήμερα το σύστημα του μπλε κάδου έχει αναπτυ-
χθεί σε 24 νησιά εκτός από την Κρήτη, και έως 
το τέλος του 2012 συνολικά με το σύστημα ήταν 
συμβεβλημένοι 240 ΟΤΑ και 1.720 επιχειρήσεις. 

Οι κάδοι έχουν φτάσει τους 138.000 και τα 
οχήματα ανακύκλωσης τα 400. Επιπρόσθετα στο 
τέλος του 2012 λειτουργούσαν 28 Κέντρα Δια-
λογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ). 

Ο γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ, Γιάννης Ρίζος, 
τόνισε ότι «Η καθημερινή υιοθέτηση της ορθής 
συμμετοχής στην ανακύκλωση πρέπει να αποτελεί 
συνειδητή ατομική επιλογή κάθε πολίτη που τον 
ενδιαφέρει το μέλλον του και φροντίζει το φυσικό 
περιβάλλον. Χρειάζεται προσπάθεια απ’όλους μας 
για να γίνει καλύτερος ο κόσμος που θα ζήσουμε 
εμείς και τα παιδιά μας».

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΉΜΑΤΟΣ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΜΗΠΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; 
ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: 

«Φυτευουν» νέους Χυτά για  
να εξυπηρετήσουν εργολάβους

Ο
ικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό σκάνδα-
λο χαρακτηρίζουν 37 
βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΕΚΜ το κυβερνητικό 

σχέδιο για τις ΣΔΙΤ στη διαχείριση 
των απορριμμάτων στη χώρα μας. 
Υπογραμμίζουν ότι «ακολουθούνται 
κοντόφθαλμες, ευκαιριακές πολιτικές, 
που αποκλείουν τον κοινωνικό έλεγχο 
και τη συμμετοχή των πολιτών, ενώ 
οι σχεδιασμοί δεν έγιναν με γνώμονα 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
του δημόσιου συμφέροντος, αλλά με 
βάση μικροκομματικές σκοπιμότητες 
και υπολογισμούς, που καθοδηγήθη-
καν από εργολαβικά συμφέροντα». 

Σημειώνουν δε: «Με αυτές τις 
πολιτικές, φτάσαμε στο επίπεδο να 
κατασπαταλήσουμε εκατομμύρια 
κοινοτικών και εθνικών πόρων, να 
«φυτεύουμε» νέους ΧΥΤΑ/Υ, ανεβά-
ζοντας τους τζίρους των εργολάβων, 
αλλά και προκαλώντας τεράστια 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προ-
βλήματα». 

Μεταξύ των κραυγαλέων περι-
πτώσεων καταγράφονται ο ΧΥΤΑ 
Γραμματικού, ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου, ο 
ΧΥΤΑ Λευκίμμης και ο ΧΥΤΑ Μαυρο-
ράχης. Σημειώνεται δε ότι αναμένεται 
και επίσκεψη διερευνητικής επιτροπής 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
28-30 Μαΐου στην Ελλάδα για να 
εξετάσει σχετικές καταγγελίες, ύστερα 
και από σχετικές παρεμβάσεις στην 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του ευρωβουλευτή 
Ν. Χουντή.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ 

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕ ΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ «ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ» 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΟΞΥΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙ 
ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΕΤΑΙ.

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες 
της Ευρώπης όπου, ήδη από τον 
19ο αιώνα, καθιερώθηκαν νομοθεσίες 
για την προστασία, τόσο του ιστορι-
κού, όσο και του φυσικού περιβάλλο-
ντος (μνημεία, οικισμοί, δάση κλπ.).

Ταυτόχρονα όμως , σε καμία 
άλλη χώρα η νομοθεσία αυτή δε 
βρέθηκε να μην εφαρμόζεται στον 
βαθμό που τούτο συμβαίνει ακόμα 
στην Ελλάδα, ενώ και σε καμία άλλη 
χώρα οι ποικίλες πολιτικές ηγεσίες δε 
βρέθηκε να έχουν τόσο «αχώνευτο» 
το περιβάλλον. Κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες με τη μοναδική εξαίρεση 
των Γ. Τρυπάνη(ΥΠ.ΠΟ), Στ.Μάνου 
και Αντ.Τρίτση (ΥΧΟΠ), στα δυο 
συναρμόδια υπουργεία πέρασαν 
πολιτικά υπεύθυνοι οι οποίοι, όταν 
δεν εφάρμοσαν πολιτική εχθρική για 
το περιβάλλον, απέδειξαν την πλήρη 
ασχετοσύνη τους. 

Η θλιβερή τροπολογία, πριν τα 
μεσάνυχτα της 28/4, για αιγιαλό και 
παραλία είναι το τελευταίο προϊόν 
αυτής της νέας πορείας. Είχε προη-
γηθεί η υποβάθμιση του υπουργείου 
Πολιτισμού σε υφυπουργείο και 
η ουσιαστική εξουδετέρωση του 

υπουργείου Περιβάλλοντος, πρώτα 
με τη συνένωση σε αυτό του αντα-
γωνιστικού τομέα της Ενέργειας και 
έπειτα με την-στην πράξη- πλήρη 
υποβάθμισή του σε «τρίτης κατη-
γορίας» διοικητική μονάδα. Αυτά 
που συνέβησαν και συμβαίνουν επί 
Μπιρμπίλη- Γ. Παπακωνσταντίνου- 
Ν.Σηφουνάκη και των διαδόχων τους 
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 

Το απόγειο των προ ημερών 
«νομοθετικών πρωτοβουλιών» είναι 
οι προταθείσες νέες ρυθμίσεις του 
νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα, η 
τύπου φαστ τρακ (δήθεν) διαβούλευ-
ση για το οποίο έληξε στις 27 Απρι-
λίου. Μια άλλη πολύ χαρακτηριστική 
πρωτοβουλία ήταν οι αποφάσεις πριν 
από μερικές εβδομάδες, για τα θέμα 
της εκτροπής του Αχελώου. Ενώ στις 
15 Φεβρουαρίου δικάσαμε στο ΣτΕ, 
για πολλοστή φορά, το θέμα αυτό 
και ενώ απορρίφθηκε το αίτημα του 
Δημοσίου και των συν αυτών για 
αναβολή, διατέθηκαν λίγες μέρες 
μετά 9,5 εκατ.ευρώ για προσωρινή 
στήριξη της σήραγγας εκτροπής, 
άλλο κονδύλι εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ για νέα περιβαλλοντική 

μελέτη, ενώ υπογράφηκαν και τα 
σχέδια διαχείρισης υδάτων, όπου 
«κατά παραγγελία» η εκτροπή θεω-
ρείται… βέλτιστη «λύση». Από το 
1994, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
απέρριψε οριστικά τη χρηματοδό-
τηση της εκτροπής, εξακολουθεί 
μα εγγράφεται αδιατάρακτα στον 
εθνικό προϋπολογισμό το… ευτελές 
ποσό των… 500 εκατ. ευρώ  για την 
εκτροπή του Αχελώου. 

Κατά τα άλλα γίνεται προσπάθεια 
«συμμαζέματος» της σπατάλης, σε 
συνδυασμό με τις μειώσεις μισθών, 
συντάξεων, αλλά και με τη δημιουργία 
δημοσίων και ιδιωτικών συσσιτίων 
για του χιλιάδες πληττομένους από 
την άγρια οικονομική πολιτική.

ΕΜΕΙΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ 
ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ Η ΦΥΣΗ 
ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, 
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟ-
ΓΕΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ; ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΠΟΥ 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Tο ροκάνισμα του περιβάλλοντος
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ΥΠΑΡΞΗ 
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

τα ενθαρρυντικά προκαταρκτικά ευρήματα ως προς την 
ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου στη Β. Ελλάδα παρουσίασε 
στο άτυπο συμβούλιο υπουργών ενέργειας της Ε.Ε. στο 
Δουβλίνο ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου. 

Ο υφυπουργός παρουσίασε τα αποτελέσματα της 
μελέτης του ΙΓΜΕ΅, τα οποία εντοπίζουν ενδιαφέρουσες 
δομές Shalegas στην περιοχή της Θράκης και δομές 
Shalegas και shale oil στην Ήπειρο. 

Αναφερόμενος στο θέμα της αξιοποίησης του σχι-
στολιθικού αερίου, προέτρεψε τους συναδέλφους του 
στο Συμβούλιο του Δουβλίνου, για τη διερεύνηση των 

δυνατοτήτων του κλάδου, επισημαίνοντας τόσο τα 
οφέλη για την απασχόληση, όσο και για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ενεργοβόρων ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Το Συμβούλιο απασχόλησαν δυο ακόμη 
κρίσιμα θέματα, αυτό της επίδρασης της αυξημένης 
διείσδυσης των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα, αλλά 
και το θέμα  της μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων 
μέχρι τι 2030.

TO ΠΑΚΟΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επικίνδυνη παρουσία εξασθενούς 
χρωμίου στην Κοζάνη

Π
αρατείνεται η αγωνία των 
κατοίκων Αγίου Δημητρίου 
και Ρυακίου για τις επιπτώ-
σεις από τη χρήση του ακα-
τάλληλου νερού, στο οποίο 

εντοπίστηκε υπέρβαση του ορίου ολικού 
χρωμίου και ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου. 
Οι πρόεδροι των δυο Τοπικών Κοινοτήτων 
κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου 
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης 
στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο 
αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Σόκουτης 
είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες 
με του αρμοδίους , αλλά δεν έχουν φτάσει 
ακόμη εγγράφως οι επίσημες απαντήσεις. 
Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υγιεινής της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε 
απαντήσεις από:

• Τον ΕΦΕΤ αν επιτρέπεται η κατα-
νάλωση τροφίμων από καλλιέργειες που 
ποτίζονται με το επιβαρυμένο νερό.

• Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
αν μπορεί να συνεχιστεί η άρδευση των 
καλλιεργειών.

• Το Υπουργείο Υγείας αν μπορεί να 
επιτραπούν οι οικιακές χρήσεις του νερού.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του περι-
φερειάρχη Γιώργου Δακή, απαγορεύτηκε 
γενικώς η χρήση του νερού από τις δυο 
ρυπασμένες πηγές, καθώς εντοπίστηκε 
υπέρβαση της ανώτερης τιμής χρωμίου 
και ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου. Να 
σημειωθεί ότι στις δυο τελευταίες ανα-
λύσεις δειγμάτων που έγιναν στις 24 και 
26 Απριλίου, η επιβάρυνση του νερού με 
ολικό χρώμιο είναι 99 μg/λίτρο στο Ρυά-
κιο και 74 μg/λίτρο στον Άγιο Δημήτριο. 
Δεδομένου ότι οι ειδικοί υποστηρίζουν 
πως το 95% του ολικού χρωμίου είναι 
εξασθενές, σημαίνει ότι η περιεκτικότητα 
σε εξασθενές χρώμιο ανέρχεται σε 95 
μg/λίτρο στην περίπτωση του νερού στο 
Ρυάκιο και περίπου 70 μg/λίτρο στο δείγ-
μα του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει μείζον 
θέμα για τη δημόσια υγεία στην περιοχή, 
αρκεί να σημειώσουμε ότι το πρωτοδικείο 
Ευβοίας, εξέδωσε απόφαση το 2010, 
σύμφωνα με την οποία απαγόρευσε τη 
χρήση νερού με περιεκτικότητα μόλς 2 

μg/λίτρο εξασθενούς χρωμίου, σε περιοχή 
που λειτουργούν βαφεία. Τα ενδιάμεσα 
προσωρινά μέτρα που εφαρμόζει η ΔΕΥ-
ΑΚ είναι: δίνει εμφιαλωμένο νερό στους 
κατοίκους, μεταφέρει με υδροφόρες νερό 
και το ρίχνει στο δίκτυο και προχώρησε 
σε καλλιέργειες πηγών της περιοχής, 
ρίχνοντας κατάλληλο νερό στο δίκτυο. Η 
επίσημη απάντηση της ΔΕΗ ήρθε γραπτώς 
στην Περιφέρεια και διαβεβαιώνει ότι 
«ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν ενώσεις 
χρωμίου στο ψυκτικό νερό των πύργων 
ψύξης».

Εξασθενές χρώμιο 
σε δύο πήγες

Στην εξορυκτική δραστηριότητα της 
ΔΕΗ και σε κάθε άλλη κατεύθυνση ανα-
ζητούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας τις αιτίες 
της μόλυνσης των πηγών ύδρευσης δύο 
κοινοτήτων της Κοζάνης με εξασθενές 
χρώμιο. 

Από την πλευρά της, η επιχείρηση 
αρνείται πως έχει χρησιμοποιήσει ενώσεις 
χρωμίου στους πύργους ψύξης, ενώ οι 
Αρχές που συγκρότησαν διεπιστημονική 
ομάδα για τη διερεύνηση του φαινομένου, 
δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το 

ενδεχόμενο η μόλυνση να είναι εκτετα-
μένη και μη αναστρέψιμη. Με νεότερη 
ανακοίνωσή της, έπειτα και από σχετικές 
απαντήσεις που έλαβε από τα αρμόδια 
υπουργεία (Υγεία και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης) και τον ΕΦΕΤ, η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας επιτρέπει τη μερική χρήση του 
νερού της ύδρευσης για χρήσεις όπως το 
πότισμα των κήπων, το πλύσιμο δρόμων, 
αυτοκινήτων και η τουαλέτα. Συνεχίζει να 

απαγορεύει ρητά την πόση του για ατομική 
καθαριότητα και υγιεινή. Διεπιστημονική 
ομάδα, που συγκροτήθηκε στη διάρκεια 
της Μεγάλης Εβδομάδας, καλείται να 
αναζητήσει τώρα τα αίτια της μόλυνσης. 
Αποτελείται από εκπροσώπους του ΙΓΜΕ, 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και του 
Κέντρου Τεχνολογικών Ερευνών του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επιστημο-
νική ευθύνη του επίκουρου καθηγητή του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ, Μανασσή Μήτρακα. Υπενθυμίζε-
ται ότι με απόφαση του περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Δάκη, την 
περασμένη εβδομάδα, απαγορεύτηκε κάθε 
χρήση του νερού από τις δυο μολυσμένες 
γεωτρήσεις των δυο οικισμών που βρί-
σκονται «περικυκλωμένες» από ορυχεία 
λιγνίτη, και σε απόσταση «αναπνοής» 
από τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου 
Δημητρίου της ΔΕΗ.  

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΙΝΟ-
ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΙ 
(6) ΧΡΟΝΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ 2007) ΟΤΙ ΟΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟ, ΚΑΝ-
ΡΙΚΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΒΑΡΥ 
ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ-
ΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΤΟ 2009 ΣΕ ΠΟΣΙΜΑ 
ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 25 μg/lt ΚΑΙ 
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ Η 
ΚΥΑ 20488/31-5-2010, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕ-
ΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΝΣΗΣ ΤΑ ΔΥΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΜΕΤΡΗ-
ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΡΜ10,ΡΜ5 
ΚΑΙ ΤSP ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ 3-4 ΦΟΡΕΣ ΤΑ 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ.
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Κοινές δράσεις για τις λίμνες των Πρεσπών

Σ
την ίδρυση ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων για την Πρέσπα, του Prespa Net, 
προχώρησαν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις 
από Ελλάδα, Αλβανία και Σκόπια, με σκοπό την 
προαγωγή των φυσικών αξιών της περιοχής 

προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου μέσω της 
εφαρμογής κοινών διασυνοριακών δράσεων. 

Είναι προφανές πλέον ότι η αντιμετώπιση των κρίσιμων 
ζητημάτων στην περιοχή απαιτεί διασυνοριακή προσέγ-
γιση. Ως εκ τούτου, το δίκτυο Prespa Net θα εργαστεί 
ενεργά για να συνδράμει με συνεργατικές δράσεις στη 
βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων που είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των λιμνών, στην καλύτερη 
πληροφόρηση για θέματα οικολογίας και αειφορικής 
ανάπτυξης, αλλά και για να ζητήσει επαρκείς πολιτικές 
προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος στην 
περιοχή. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΕΙΔH 34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕ-
ΧΩΣ ΑΚΟΥΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΛΈΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΈΣΠΕΣ ΑΛΛΆ Η ΡΎΠΑΝΣΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΆΝΑΡ-
ΧΕΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΎΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ 
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝΤΑ ΟΙΚΟ-
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΕΎΕΙ ΌΤΙ ΤΟ PRESPA NET 
ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΈΣ 
ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΎΝ ΟΙ 
ΠΡΈΣΠΕΣ. 

Προστατευμένη από τα 
βουνά και ευλογημένη από τα 
νερά του Στρυμόνα, απλώνει 
την υγρή αγκαλιά της για να 
φωλιάσουν αμέτρητοι πληθυσμοί 
φτερωτών ειδών. Ένας καθαρά 
οικοτουριστικος προορισμός στη 
βόρεια άκρη της χώρας. Με τα 
πόδια, με  ποδήλατο, με κανό ή 
άλογο, με όποιον τρόπο και αν 

την πλησιάσεις, η ανοιξιάτικη 
Κερκίνη είναι εμπειρία ζωής. Από 
το 1971 και μετά, αφού ανακη-
ρύχθηκε Υγρότοπος Διεθνούς 
Σημασίας με την υπογραφή της 
συνθήκης Ραμσάρ, προστατεύεται 
από την ευρωπαϊκή και διεθνή 
νομοθεσία ως «Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας, Σημαντική Περι-
οχή για τα Πουλιά» και «Ειδικά 

Προστατευμένη Μεσογειακή 
Περιοχή». Το 2005 ιδρύθηκε το 
«Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» 
προκειμένου να υπάρξει σωστό-
τερη διαχείριση του φυσικού 
πλούτου της περιοχής. Δυστυ-
χώς, η Κερκίνη αλλάζει και το 
περιβάλλον υποβαθμίζεται. Το 
κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται 
στην ανεξέλεγκτη μεταβολή της 

στάθμης των νερών εξαιτίας της 
αλόγιστης ανθρώπινης χρήσης 
με αποτέλεσμα να προκαλούνται 
ανεπανόρθωτες βλάβες στο ριζικό 
σύστημα του παρυδάτιου δάσους, 
το οποίο είναι σημαντικό για το 
φώλιασμα των πουλιών.                                              

 Όλα αυτά είναι ωραία που 
μας περιγράφει η Ζερμαίν Αλε-
ξάκη από την εφημερίδα. Αλλά 

η δημοσιογράφος είδε μάλλον 
την καλή πλευρά( γιατί έχουν 
ξοδευτεί περίπου 1,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ για αυτά που γράφει). 
Το ΠΑΚΟΕ όμως προβληματίζεται 
για τη ρύπανση της λίμνης, την 
νιτροποίηση και φωσφοποίηση 
των νερών της και τα ψόφια 
ψάρια, γι’αυτά όμως η Κα Αλε-
ξάκη δεν κάνει κουβέντα.

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - Θαυμαστός φτερωτός κόσμος
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Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ 
ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ 
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ  
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από την περίοδο 
που τόνοι σκουπιδιών κατακρημνίστηκαν, φτάνο-
ντας στη θάλασσα, βρίσκεται σήμερα η χωματερή 
της Άνδρου. Οι Αρχές του νησιού δεν έχουν ακόμα 
προχωρήσει στην αποκομιδή των απορριμμάτων 
που κατέκλυσαν μια ολόκληρη πλαγιά, αλλά και την 
κοντινή παραλία του Σχοινιά. Επιπλέον, αν και έχουν 
ξοδευτεί περισσότερα από 500.000 ευρώ για να 
αγοραστεί δεμοτοποιητής απορριμμάτων, αλλά και 
για να μισθωθεί ο χώρος που αυτός έχει τοποθετηθεί, 
τα σκουπίδια εξακολουθούν να απορρίπτονται στον 
ίδιο ακατάλληλο, επιβαρυμένο χώρο. 

Όπως αποκαλύπτει έκθεση αυτοψίας της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
ο δήμος Άνδρου συνεχίζει να χρησιμοποιεί μέχρι 
και σήμερα την παράνομη χωματερή στη θέση 
Σταυροπέδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
νέας κατάρρευσης. Το έγγραφο της αυτοψίας από 
την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου είναι αποκαλυπτικό για 
την ακαταλληλότητα της χωματερής, που έχει κλίση 
προς τη θάλασσα. «Οι πρόσφατες απορρίψεις έχουν 
γίνει πάνω από παρακείμενο ρέμα, σε χώρο που 
παλαιότερα αποτελούσε οδική πρόσβαση. 

Η πιθανότητα απότομης καθίζησης, ολίσθησης 
ή κατάρρευσης των απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα 
υψηλή» επισημαίνεται στο επίσημο έγγραφο. «Δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για σύστημα συλλογής και απο-
μάκρυνσης από τον εν λόγω χώρο των παραγόμενων 
στραγγισμάτων, έτσι ώστε ο κίνδυνος μόλυνσης του 
εδάφους και κατά συνέπεια των υπόγειων νερών 
να καθίσταται υψηλός». «Δυστυχώς, πάνω από δυο 
χρόνια μετά την κατάρρευση, η κατάσταση είναι ακόμα 
χειρότερη. Στην ουσία η παραλία του Σχοινια-όπου 
είχαν πέσει τα σκουπίδια- αλλά και η Σταυροπέδα, 
έχουν μετατραπεί σε νεκρές περιοχές στο νησί. 
Τα σκουπίδια εξακολουθούν να συσσωρεύονται, 
απειλώντας το περιβάλλον και την υγεία μας», λέει 
ο Αντώνης Λάβδας, πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πιτροφού Άνδρου, συμπληρώνοντας 
ότι στην ίδια περιοχή βρίσκεται ο σημαντικότερος 
αρχαιολογικός χώρος του νησιού. Παράγοντες του 
δήμου παραδέχονται την προβληματική κατάσταση, 
δηλώνουν όμως πως δεν υπάρχει κίνδυνος νέας 
κατολίσθησης, καθώς ο δεματοποιητής θα τεθεί 
ξανά σε λειτουργία μέσα στο Μάιο. «Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν και ο δεματοποιητής θα λειτουρ-
γήσει άμεσα. 

Πρόκειται για προσωρινή λύση, που μας γλιτώνει 
από τη συσσώρευση νέων όγκων σκουπιδιών στην 
υφιστάμενη χωματερή και συνεπώς από τον κίνδυνο 
νέας κατολίσθησης», δηλώνει ο Νίκος Θεολόγος, 
πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου. 
Παρ’όλα αυτά, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές 
αναφέρουν ότι η μόνιμη λύση για τα σκουπίδια της 
Άνδρου θα αργήσει πολλά χρόνια ακόμα. «Επιθυμία 
μας είναι να ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στο 2013. 
Γνωρίζουμε όμως ότι θα υπάρξουν προσφυγές», 
καταλήγει ο πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛ-
ΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑ-
ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ 
ΕΡΗΜΩ» όμως ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΥΔΕΙΣ. 

Το «Sea Diamond»  
συνεχίζει να ρυπαίνει

Σύμφωνα με τον περιφερειακό 
σύμβουλο της παράταξης Οικολογική 
Δυτική Ελλάδα, Κώστα Παπακων-
σταντίνου, οι πρόσφατοι ισχυροί 
νοτιάδες, αποκάλυψαν μεγάλες ποσό-
τητες σκουπιδιών και νοσοκομειακών 
αποβλήτων, που είχαν θαφτεί και 
σκεπαστεί δίπλα στη θάλασσα, στις 
εκβολές του ποταμού Σελινούντα. 

Όπως εκτιμά ο περιφερειακός 
σύμβουλος, τα σκουπίδια πρέπει να 
θάφτηκαν με απόλυτη μυστικότητα 
κάποια στιγμή την τελευταία δεκαετία. 
Κατά τον κ. Παπακωνσταντίνου, στην 
ευρύτερη περιοχή λειτουργούσαν πριν 
από χρόνια παράνομες χωματερές. 
Κάποιοι δεν είχαν που να απορρίψουν 
τα σκουπίδια και επέλεξαν να τα 

θάψουν στην περιοχή. Τα μπάζα που 
υπήρχαν στον κρυφό σκουπιδότοπο 
είναι πιθανόν να προέρχονται από 
κτίσματα που γκρεμίστηκαν μετά 
τον μεγάλο σεισμό του Αιγίου τον 
Ιούνιο του 1995. 

Όσον αφορά τον σκουπιδότοπο 
που αποκαλύφθηκε στην παραλία 
των Βαλιμίτικων, σύμφωνα με τον 
κ. Παπακωνσταντίνου ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία 
προέρχεται από τα νοσοκομειακά 
απόβλητα. 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος 
Αιγιαλείας Στάθης Θεοδωρακόπου-
λος ανέφερε ότι τα τελευταία 10 
χρόνια τα απορρίμματα του δήμου 
μεταφέρονται εκτός Αιγιαλείας και 

μάλιστα δαπανώνται αρκετά χρήματα 
για αυτόν το σκοπό, που φθάνουν τα 
δυο εκατ. ευρώ. τον χρόνο. Σύμφωνα 
με την επίσημη λίστα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε όλη την Πελοπόννησο 
εξακολουθούν να λειτουργούν 32 
παράνομες χωματερές από το σύνολο 
των 78 που βρίσκονται σε όλη την 
Ελλάδα. Νόμιμοι ΧΥΤΑ υπάρχουν 
μόλις τρεις, ενώ οι δύο από τους 
τρεις «δεματοποιητές» απορριμμάτων 
δε λειτουργούν.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗ (ΣτΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ, 
ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. 
ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΡΙΧΝΕΙ  
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Άλλο ένα διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα συντε-
λείται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με «θύματα» τον 
Θερμαϊκό κόλπο και την ποιότητα ζωής των δεκάδων 
χιλιάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ο κόλπος, 
επιβαρύνεται σε εξαιρετικά επικίνδυνο βαθμό από την 
παρωχημένη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της 
ΒΙΠΕ, η οποία αδυνατεί αν επεξεργαστεί τα βιομη-
χανικά απόβλητα των εκατοντάδων εργοστασίων, με 
αποτέλεσμα εκατομμύρια κυβικά μέτρα λυμάτων κάθε 
χρόνο α καταλήγουν στη θάλασσα. Για τη συγκεκριμένη 
περιοχή υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Τι 

είδους λύματα είναι αυτά; Προέρχονται από δίκτυο 
αποχέτευσης; Γίνονται μετρήσεις για να διαπιστωθεί 
η επικινδυνότητά τους για την περιοχή και για το 
θαλάσσιο οικοσύστημα; Υπάρχουν και επιχειρήσεις 
που ρίχνουν τα λύματα στη συγκεκριμένη τάφρο; Για 
αυτό το διαρκές έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος 
και της υγείας των κατοίκων, θα επέμβει κάποιος 
εισαγγελέας; 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ επανειλημμένα ΚΑΤΑΓΓΕΙΛ-
ΛΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΑΛΛΑ «ΦΩΝΗ βοώντος ΕΝ 
ΤΗ ΕΡΗΜΩ» 

Xιλιάδες κυβικά μέτρα λυμάτων στο θερμαϊκό 

Γ
ια τη ρύπανση που προκαλείται στη Σαντο-
ρίνη από το ναυάγιο του “Sea Diamond” 
μίλησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμε-
λειοδικείου Πειραιά, ο δήμαρχος Θήρας 
Νικόλαος Ζώρζος, ο οποίος έκανε λόγο 

για συνεχείς μικρές διαρροές υλικών στη θάλασσα 
εξαιτίας του ναυαγίου από το 2007 έως σήμερα. 
Το δικαστήριο διέκοψε για τις 10 Μαΐου, οπότε 
αναμένεται να συνεχιστεί η κατάθεση του καθη-
γητή Ναυτικής Μηχανολογίας. Τις προηγούμενες 
ημέρες, κατέθεσαν οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι 
είχαν διοριστεί από την εισαγγελία Νάξου για να 
συντάξουν πόρισμα σχετικά με τις λεπτομέρειες του 
ατυχήματος. Η πολιτική αγωγή είχε αμφισβητήσει 
το συγκεκριμένο πόρισμα. Άλλος μάρτυρας, ο 
πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Θήρας, υποστή-
ριξε ότι στο σημείο εξακολουθεί να υπάρχει μια 
μικρή ρύπανση, ενώ σε σχετική ερώτηση ο ίδιος 
ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, ο κυβερνήτης 
του συγκεκριμένου πλοίου θα έπρεπε να πλέει πιο 
ανοιχτά για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ, Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.ΜΑΣ ΜΑΤΩΝΕΙ ΟΜΩΣ 
ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 
ΤΡΑΓΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ. 



ΠΑΚΟΕ 34 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργείας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα και 

ποιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποήσει μετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελματικούς αλλά και βιομηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτομαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλαιόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα 

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505

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

Π Α ΚΟ Ε
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ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ  
ΞΑΝΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ  
ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ

Σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρω-
τηρίου, η Βλυχάδα είναι μια από τις πιο διάσημες παραλίες 
της Σαντορίνης. Περίπου πριν από ένα έτος, κατατέθηκε 
πρόταση για τη δημιουργία δίπλα στην παραλία, σε έκταση 
48 στρεμμάτων, ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων και 
δυναμικότητας 237 κλινών. Στις 6 Σεπτεμβρίου το δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Θήρας γνωμοδότησε αρνητικά, ενώ 
ανάλογη ήταν η τοποθέτηση τόσο της Περιφεέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, όσο και της τοπικής Εφορίας Αρχαιοτήτων. Τελικά όμως, 
το υπουργείο Πολιτισμού γνωμοδότησε θετικά. «Η περιοχή 
που θέλουν να χτιστεί το ξενοδοχείο είναι μεταξύ Βλυχάδας 
και Ακρωτηρίου, σε κοντινή απόσταση από την παραλία. 
Είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή θα 
καταστρέψει τους ευαίσθητους γεωλογικούς σχηματισμούς», 
λέει ο δήμαρχος Θήρας Ν.Ζώρζος. «Κρίνοντας ότι η περιοχή 
έχει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, ζητήσαμε γνωμοδότηση 
από το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών» λέει η 
γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
Χριστιάνα Καλογήρου. «Επίσης ζητήσαμε συμπληρωματικά 
στοιχεία από την εταιρεία, ενώ επισπεύτηκε τη Βλυχάδα για 
αυτοψία ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Δε 
θα ήθελα να εκφράσω συγκεκριμένη άποψη, πριν δώ όλα 
τα νέα στοιχεία. Είναι σίγουρο ωστόσο, ότι η Σαντορίνη είναι 
ένα πολύ ιδιαίτερο νησί με μοναδικές φυσικές ομορφιές, τις 
οποίες σεβόμαστε» συμπλήρωσε.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΣΟ ΑΔΗΦΑΓΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΦΥΛΑΜΕ ΩΣ «ΚΟΡΗΝ 
ΟΦΘΑΛΜΟΥ»

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΩΡΙΟ  
ΤΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΑΡΤΑΣ»

Αγανακτισμένος ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος της 
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, μιλά για το θέμα 
της επιλογής του «Πράσινου Χωριού» και συγκεκριμένα για τη 
χαμηλή βαθμολόγηση που έλαβε η πρόταση της Περιφέρει-
ας Ηπείρου για το Αθαμάνιο Άρτας. Η ιστορία ξεκίνησε Στις 
28/9/2012 που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου στο 
ΥΠΕΚΑ η πρόταση με τίτλο «Αθαμάνιο-Ενεργειακή Οικονομία, 
Πυρήνα Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας», μια 
πρόταση που διακρινόταν για την τεχνική και οικονομική τεκ-
μηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και συμπλήρωνε 
τις προϋποθέσεις βάση των κριτηρίων της προκήρυξης του 
ΥΠΕΚΑ, έτσι ώστε το Αθαμάνιο να αξιολογηθεί και συμπερι-
ληφθεί στα Πράσινα Χωριά. 

Όμως οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ, προφα-
νώς με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας άλλαξαν αυθαίρετα 
και παράνομα τον τρόπο αξιολόγησης, με συνέπεια την αλλοί-
ωση, αν όχι την αδιαφανή μεθόδευση  για να εξυπηρετηθούν 
«ημέτεροι». Συνέχισε τονίζοντας πως το Αθαμάνιο είναι ένα 
από τα ελάχιστα ζωντανά χωριά των γραφικών Τζουμέρκων 
και της Ηπείρου γενικότερα, έχει οκτακόσιους μόνιμους 
κατοίκους με υποδομές στην εκπαίδευση, είναι πνιγμένο στα 
έλατα και μπορεί να αποτελέσει πόλο τουριστικής ανάπτυξης 
με ήπιες μορφές τουρισμού, χωρίς να αλλοιωθεί το φυσικό 
περιβάλλον, που είναι και το συγκριτικό του πλεονέκτημα και 
έτσι να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. 

Ολοκληρώνει κάνοντας αναφορά στους Φορείς που 
καταγγέλλουν τα «μαγειρέματα» οι οποίοι δε θα σταματήσουν 
μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

Εύφλεκτα τα δάση  
λόγω…βροχών

Μ
ε «μπαλώματα» και τη συνήθη 
καθυστέρηση ξεκινούν και φέτος τα 
προγράμματα αντιμετώπισης των 
πυρκαγιών. Ακόμη και αν δοθούν 
τα 13 εκατ. ευρώ τις επόμενες 

μέρες, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για 
να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους ανάδοχους 
των έργων. Στη χθεσινή σύσκεψη των συναρμό-
διων υπηρεσιών υπό τον αναπληρωτή υπουργό 
Περιβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη αποφασίστηκε 
να εξασφαλιστούν μέσα στον Μάιο 2,5 εκατ. 
ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου για τη 
βελτίωση των δασικών δρόμων, τον καθαρισμό 
της βλάστησης, τη συντήρηση υδατοδεξαμενών 
και πυροφυλακίων. Άλλα 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν 
από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Ακόμα 
αποφασίστηκε  να προχωρήσει η πρόσληψη 251 
ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις και να προ-
κηρυχθούν οι θέσεις με πράξη του υπουργικού 
συμβούλιου. «Παρά τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες το 2013 εξασφαλίσαμε για δασοπρο-

στασία 72 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 53,8 εκατ. 
διαχειρίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος» τόνισε 
ο κ. Καλαφάτης. Η πραγματικότητα όμως είναι 
πολύ διαφορετική. «Όλα αυτά είναι μπαλώματα», 
δήλωσε ο Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Δασολόγων του Δημοσίου. «Ζητάμε να 
γίνει έλεγχος για τον τρόπο διάθεσης αυτών των 
κονδυλίων» τονίζει ο κ. Μπόκαρης.           

                                                                          ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
«ΦΩΝΑΖΕΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ 
ΥΠΗΡΞΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΣ-
ΤΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΚΑΤΑΡΑ» ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. 
«ΧΩΝΙ» ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΔΙΣΟΙΩΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ.
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«Πλούσιος» σε ρύπους  
ο αέρας στο μετρό της Αθήνας

Η πρώτη μελέτη που ανέλυσε την ατμόσφαιρα στους 
συρμούς του μετρό, έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις 
ρύπων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε ότι…. 
απ’όλα είχε ο «αερινός μπαξές»: και αιωρούμενα 
σωματίδια και σχετικά αυξημένα επίπεδα διο-

ξειδίου του άνθρακα και οργανικές πτητικές ενώσεις. Επίσης 
οι  θερμοκρασίες την καλοκαιρινή περίοδο θύμιζαν..υπόγεια 
σάουνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς που διεξήγαγαν τη μελέτη, 
η ατμοσφαιρική αυτή ρύπανση, δε φαίνεται να επηρεάζει τον 
ανθρώπινο οργανισμό, ακριβώς επειδή οι επιβάτες εκτίθενται 
στους ρύπους για μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην  ημέ-
ρα.                                                                                                                                                                                                

Το ΠΑΚΟΕ όμως ισχυρίζεται ότι σίγουρα επηρεάζεται η 
υγεία και αυτών που εκτίθενται για λίγο χρονικό διάστη-
μα, επειδή το ρυπαντικό σύστημα λειτουργεί ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ 
στον ανθρώπινο οργανισμό.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΟΣ  
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Ραδιενεργά αέρια, τα οποία πιθανότατα εκλύθηκαν κατά την πυρηνική δοκιμή που πραγ-
ματοποίησε η Βόρεια Κορέα τον περασμένο Φεβρουάριο, ανιχνεύθηκαν στο Τακασάκι της 
Ιαπωνίας, περίπου 1.000 χλμ. από το σημείο της δοκιμής. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός 
για τη Συνθήκη Πλήρους Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO), «εντοπίστηκαν 
δυο ραδιενεργά ισότοπα του ευγενούς αερίου ξένον, το ξένον 131m και το ξένον 133, 
που παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την πυρηνική δοκιμή.                                                           

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΈΛΕΙ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ «ΠΟΝΤΙ-
ΚΙΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΆΤΑΣ» ΓΙΑΤΙ ΌΠΩΣ ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Την υιοθέτηση και άμεση εφαρμογή αυστηρών κανονισμών για τις 

εκπομπές καυσαερίων από τα οχήματα, την υιοθέτηση αυστηρών προ-
διαγραφών για τους καυστήρες βιομάζας και την υιοθέτηση προτύπων 
για την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων έθεσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Λιβιεράτος, στο άτυπο συμβούλιο υπουρ-
γών Περιβάλλοντος κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
διεξήχθη στο Δουβλίνο υπό την προεδρία της Ιρλανδίας.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙ-
ΨΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΤΩ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ. ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΝΕΙΣ «ΑΡΜΟΔΙΟΣ» ΔΕ 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ  
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 

Έξι εταιρείες περνούν στη φάση του Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου για το εργοστάσιο επεξεργασίας σύμμεικτων 
απορριμμάτων στο Γραμματικό. Η πρώτη φάση του διαγω-
νισμού για τη ΒΑ Αττική ολοκληρώθηκε, ενώ τις επόμενες 
μέρες το ίδιο θα γίνει για τα υπόλοιπα εργοστάσια σε 
Κερατέα, Λιόσια και Φυλή. Επίσης στην υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης για την κατασκευή και λειτουργία 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Ελαιώνα 
προχωρούν ΕΣΔΝΑ και Δήμος Αθηναίων. Σύμφωνα με τη 
σύμβαση ο ΣΜΑ θα εξυπηρετεί τον Δήμο Αθηναίων και τον 
Δήμο Αιγάλεω. Σε έκτατες περιπτώσεις, με απόφαση του 
ΕΣΔΝΑ, θα μπορεί να εξυπηρετήσει και απορριμματοφόρα 
των Δήμων Αγ.Βαρβάρας, Νίκαιας- Αγ.Ιωάννη Ρέντη και 
Μοσχάτου- Ταύρου.

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ; ΟΥΤΕ ΜΑΥΡΟΣ 
ΟΥΤΕ ΑΣΠΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΒΓΗΚΕ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ 
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ. ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ 
ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΕΣΔΝΑ.

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
«ΠΝΙΓΕΙ» ΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Η γραφειοκρατία τυλίγει το επιχειρίν σε 780 κόλλες 
χαρτί, στις οποίες καταγράφονται τα προβλήματα σε σχέση 
με την αδειοδότηση», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, 
Κωστής Χατζηδάκης. «Έχουμε συμφωνήσει με την Task 
Force, τέλη Ιουνίου να καθοριστεί το πλαίσιο δράσης για 
το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το χάλι», πρόσθεσε. 

Ο οδικός χάρτης αποτελεί μια έκθεση προς διαβούλευση 
που υλοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ. Η έκθεση εξετάζει τα προβλή-
ματα αδειοδότησης σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς, 
όπως στη βιομηχανία, στη διαχείριση απορριμμάτων στα 
λιμενικά έργα, στις ιχθυοκαλλιέργειες κλπ. Σε δήλωση 
του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος είπε 
«Όλοι διεκτραγωδούν την προϊούσα αποβιομηχάνιση της 
χώρας. Ο χάρτης αυτός ανοίγει μια πύλη για την ανάκαμ-
ψη της βιομηχανικής παραγωγής, τη δημιουργία νέων 
βιομηχανικών μονάδων και την παραγωγική ανασύνταξη 
της οικονομίας μας.

Νέα μονάδα ανακύκλωσης 
απο τη ΦΙΛΙΑ 

Μ
ια νέα πρότυπη μονάδα ανακύκλωσης 
πλαστικών φιαλών πολυτερφθαλικού 
αιθυλενεστέρα (ΡΕΤ) συνολικής επέν-
δυσης 2,865 εκατ. ευρώ υλοποίησε η 
ΦΙΛΙΑ Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες 

ΑΕ (ΦΙΛΙΑ), μέλος του ομίλου εταιρειών Filiagroup, 
αξιοποιώντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 30.000 
τ.μ. επί της εκτάσεως 100 στρεμμάτων στην περι-
οχή, με στόχο τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού 
πάρκου περιβαλλοντικού και ενεργειακού σκοπού. 
Η νέα μονάδα ανακύκλωσης της ΦΙΛΙΑ αποτελείται 
από μια κύρια γραμμή επεξεργασίας διάφανου ΡΕΤ 
και δυο δευτερεύουσες γραμμές επεξεργασίας μπλέ 
και χρωματιστού ΡΕΤ. 

Στην Ελλάδα σήμερα καταναλώνονται περισ-
σότεροι από 30.000 τόνοι πλαστικών φιαλών 
ΡΕΤ. Εξ αυτών συλλέγονται και διαχωρίζονται στα 
αντίστοιχα ΚΔΑΥ περίπου 11.000 τόνοι ετησίων. Η 
συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας/ ανακύκλωσης 
της μονάδας σε πλήρη λειτουργία ανέρχεται σε 
12.000 τόνους πλαστικών φιαλών ΡΕΤ ετησίως, 

γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη μονάδα 
στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής 
περιόδου απασχολήθηκαν άνω των 20 εργαζομέ-
νων , στην πλειονότητά τους από την περιοχή των 
Φιλιατών Ηγουμενίτσας, ενώ σήμερα, η ΦΙΛΙΑ έχει 
προσλάβει 27 εργαζόμενους εκ των οποίων το 85% 
έιναι νέοι κάτω των 35 ετών και εργάζονται στις 
Φιλιατές Θεσπρωτίας. Η επόμενη, δεύτερη φάση 
του επενδυτικού σχεδίου της ΦΙΛΙΑ στοχεύει στη 
μεγιστοποίηση του οφέλους από την ανακύκλωση 
και προβλέπει την επέκταση της μονάδας με σκοπό 
την περαιτέρω επεξεργασία των rPET Flakes σε 
“food grade pellets” και την επαναχρησιμοποίηση 
τους στην τροφική αλυσίδα και ιδιαίτερα στην 
κατασκευή πλαστικών φιαλών ΡΕΤ.

9 ΔΙΣΕΚΑΤΤΟΜΥΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ 6 ΔΙΣ ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΜΑ-
ΤΕΡΕΣ, ΟΤΑΝ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

Την ανάγκη ανάπτυξης ενός 
συστήματος εναλλακτικής διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων για την 
Πάτρα υπογράμμισαν οι ομιλητές 
σε ημερίδα που διοργάνωσε με 
επιτυχία στην πόλη ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
της Αυτοδιοίκησης, σωματείων, 
συλλόγων και κινημάτων κατοίκων. 

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, η διαφύλαξη του περιβαλ-
λοντικού πλούτου και των φυσι-
κών πόρων, σε συνδυασμό με την 
ορθολογική διαχείριση τους και με 
κύριο άξονα τον αναντικατάστατο 
ρόλο του δημόσιου τομέα, μπορεί 

να είναι ο βασικότερος παράγο-
ντας για αναπτυξιακά μέτρα αι 
να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά μιας 
βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε  Χαρά 
Καφαντάρη, βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ΕΚΜ και μέλος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής. Στα 
εργοστάσια επεξεργασίας απορριμ-
μάτων για την παραγωγή ενέργειας, 
που προωθεί με τη μέθοδο των 
ΣΔΙΤ η κυβέρνηση, αναφέρθηκε η 
Γεωργία Ασημακοπούλου, μέλος της 
Γραμματείας του Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. 
Ερωτήματα για το δρόμο που έχει 
πάρει ο διαγωνισμός στην Πάτρα 

έθεσε ο Τ. Κεφαλάς, μέλος της 
Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για 
τη Διαχείριση των Απορριμμάτων. 
Μεταξύ αυτών ήταν το εξής: εάν 
θα παράγονται 110.000 τόνοι ετη-
σίως και υπάρχει στόχος να γίνεται 
ανακύκλωση και κομποστοποίηση, 
για ποιο λόγο θα κατασκευαστεί 
ένα εργοστάσιο δυναμικότητας 
150.000 τόνων;

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Αναγκαία η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων
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Μαζική εξόντωση αδέσποτων 
στην Αλεξανδρούπολη
►  Συνεχιζόμενα και ασταμάτητα εγκλήματα κατά αδέσποτων σκύλων καταγγέλλει με επιστολή του το ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΒΩΤΟΣ και καλεί σε βοήθεια αρμόδιους φορείς και πολιτεία:

Φόλες θανάτου στη Μονεμβασία

Στο εκκλησάκι Προφήτη Ηλία του Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας τις τις τελευταίες 10 μέρες 
έχουν πεθάνει 6 σκυλιά δεσποζόμενα επειδή ο χώρος έξω από το εκκλησάκι είναι γεμάτος φόλες 
όπως της φωτογραφίας. Τα σκυλιά τα πήγαιναν βόλτα οι ιδιοκτήτεςτους με λουρί και έφαγαν φόλα. 

Ήταν τόσο ισχυρό το δηλητήριο που παρόλο που στη μία περίπτωση κάναμε ατροπίνες και εμετική 
δεν κατορθώσαμε τίποτα. Το συγκεκριμένο έζησε από τις 10 το 
πρωί μεχρι 5 το απόγευμα. Εδώ και 2 χρόνια στο συγκεκριμένο 
σημείο έχουν πεθάνει πάνω από 20 σκυλιά χώρια οι αλεπούδες. 
Τη φόλα τη βρήκα εγώ μετά από προσεκτική έρευνα του χώρου. 
Ηταν ορατή λόγω του ότι δεν υπήρχαν ψηλά χορτάρια στο σημείο 
αυτό, φαντάζομαι πόσες άλλες είναι κρυμμένες μέσα στα ψηλά 
χόρτα. Και η ιδιοκτήτρια ενός απο τα χαμένα ζώα ανακάλυψε ένα 
στομάχι κατσικιού ή αρνιού ρεντισμένο με δηλητήριο . Το σκυλί 
της δεν την έφαγε, απλά την κράτησε στο στόμα και ύστερα την 
άφησε από προσταγή της αφεντικίνας του. Μέχρι να φτάσουν 
σπίτι τους σπαρτάραγε και πέθανε αμέσως. Η άλλη φωτογραφία 
δείχνει ένα σκυλάκι σε αποσύνθεση που βρέθηκε πρόσφατα 
πίσω απο το εκκλησάκι μέσα σε κάτι θάμνους και κανένας δεν 

το είχε δει. Είμαστε έξαλλοι. Ζητούμε να μας χαρίσει κάποιος φιλοζωος μία ασύρματη κάμερα για 
να πιάσουμε αυτό το κτήνος. Αν μπορεί κάποιος να μας έστελνε μία ασύρματη κάμερα θα έκανε 
μεγάλο καλό. Ευχαριστούμε. 

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.6975 717 833

Ναύπακτος: Του έδεσαν τα πόδια  
και το πέταξαν στη θάλασσα!

Ντροπή και αποτροπιασμό προκαλεί η εικόνα ένος βασα-
νισμένουσκύλου που εντοπίστηκε στην παραλία Ψανής στην 
Ναύπακτο. "Άνθρωποι" έδεσαν τα πόδια του ζώου και το 
πέταξαν στη θάλασσα να πνιγει...

Το ζώο είχε ξεβραστεί στην παραλία νεκρό προφανώς 
από πνιγμό...

Όπως γράφει το zoosos τα δύο μπροστινά του πόδια ήταν 
δεμένα με  σύρμα και προφανώς αυτός που πέταξε το ζώο 
στο νερό έτσι δεμένο,  το έκανε για να το εξοντώσει αλλά 
κυρίως για να κάνει τον θάνατο του μαρτυρικό.  

«Mε αγανάκτηση, λύπη και θυμό γινό-
μαστε το τελευταίο διάστημα μάρτυρες 
μιας προσπάθειας μαζικής εξόντωσης 
σκύλων στην περιοχή μας. 

Οι εγκληματίες ρίχνουν φόλες πλέον 
σχεδόν σε όλες τις περιοχές του δήμου 
Αλεξανδρούπολης και μάλιστα ακόμη 
και μέσα σε αυλές σπιτιών όπου ζουν 
δεσποζόμενα σκυλιά, ακόμα και δίπλα 
σε προαύλια σχολείων.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου σε 
όλους τους αρμόδιους (αστυνομία, Δήμο, 
δημοτική αστυνομία) ότι η κατάσταση αυτή 
θα οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα, 
καθώς τα ισχυρά δηλητήρια που ρίχνουν 
οι ασυνείδητοι, πέφτουν σε δημόσιους 
χώρους (όπως πάρκα) όπου συχνάζουν 
και παιδιά. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις 
δίπλα σε κάδους στις γειτονιές όπου 
πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους να 
πετάξουν τα σκουπίδια και πολλοί άποροι 
άνθρωποι ψάχνουν μέσα σε αυτά ακόμα 
και για φαγητό.

Τα σκυλιά που έχουν θανατωθεί ως 
τώρα με τον μαρτυρικό και απάνθρωπο 
αυτό τρόπο είναι δεκάδες. Η πόλη μας 
ρεζιλεύεται πανελλαδικά και όχι μόνο.

Ζητάμε άμεσα να παρέμβουν οι αρμό-
διοι για να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Η 

μαζική εξόντωση των σκυλιών με όμοιους 
τρόπους σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, 
προδίδει ότι το σχέδιο αυτό είναι πιθανόν 
οργανωμένο. Η αστυνομία οφείλει να 

αναζητήσει αυτή την σπείρα που σπέρνει 
θάνατο στα σκυλιά πριν θρηνήσουμε και 
ανθρώπους.

Ζητάμε ακόμα την άμεση καταδίκη του 

φαινομένου αυτού από όλους τους φορείς 
της περιοχής μας. Θα πρέπει επιτέλους να 
λάβουν θέση απέναντι στο ΠΑΡΑΝΟΜΟ 
και πιθανόν ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ έγκλημα που 
συντελείται στην περιοχή μας.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους 
γονείς, να ελέγχουν καλά τις γειτονιές 
τους, τις αυλές τους, τους χώρους όπου 
παίζουν τα παιδιά τους. Σε περίπτωση 
που εντοπίσουν ύποπτο υλικό θα πρέπει 
να ενημερώσουν το φιλοζωικό σωματείο 
Κιβωτός, ώστε το εύρημα να εξεταστεί 
από κτηνίατρο.

Εφιστούμε ακόμη την προσοχή σε 
όλους τους πολίτες να ελέγχουν για 
τυχόν ύποπτες κινήσεις σε σημεία σαν 
αυτά που περιγράφουμε παραπάνω. 
Για το καλό όχι μόνο των σκυλιών αλλά 
και των ανθρώπων, και του πολιτισμού 
μας και της φήμης της περιοχής μας, θα 
πρέπει να εντοπιστούν οι δράστες και 
να παραδοθούν στη δικαιοσύνη για να 
αντιμετωπίσουν βαρύτατες ποινές. Το 
θέμα αυτό αφορά όλους μας, όχι μόνο 
ανθρώπους που έχουν σκυλιά.»

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΒΩΤΟΣ
Τηλ επικοινωνιας 6945643123 
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