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ΠΑΙ∆ΙΚH ΠΑΧΥΣΑΡΚIΑ: 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚH 
ΚΑΤA 40%

Κατά µέσο όρο 
το 40% του βάρους 
ενός παιδιού, 
πόσο παχύ ή λεπτό 
θα είναι, κληρονοµείται 
από τους γονείς 
σύµφωνα µε µια νέα 
βρετανική 
επιστηµονική µελέτη
ΣΕΛ.12

#85 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 |€1 Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

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

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

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η :  ΠΑΚΟΕ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ , ΟΙΚΟΕΝ, ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΚΟΕ
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Γιατί άραγε πολλοί συνάνθρωποί μας να 
μην κάνουν φωτεινά Χριστούγεννα αλλά 
σκοτεινά; Γιατί η Δ.Ε.Η. να μας κλέβει το 
40% της καταναλισκώμενης ενέργειας με 
το τέλος της κοινής ωφέλειας; 
Γιατί να πληρώνουμε 30% πιο πάνω το 
φυσικό αέριο από τις άλλες χώρες της 
Ευρώπης;
Γιατί να ζητιανεύουν συνάνθρωποί μας 

για ένα πιάτο φαγητό και λίγα τρόφιμα; 
Γιατί να μη μπορεί ο κάθε Έλληνας να έχει 
ΔΩΡΕΑΝ, περίθαλψη και παιδεία;
Όλα αυτά και πολλά άλλα γιατί 
περιμένουν ένα ή πολλά «διότι». 
Οι πολιτικοί μας δυστυχώς έχουν 
αποδειχθεί πολύ «λίγοι» για να 
αντιμετωπίσουν και να απαντήσουν στα 
γιατί.

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

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

Επιμέλεια ύλης: 
Γίωργος Καρκαλάτος, Μελίνα Αποστολίδου

Κεντρικά Γραφεία: 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

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

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

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

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

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

οικονομία
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τη φωνή
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μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Ένα …μεγάλο…γιατί;
edi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα
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16:30-17:00: Προσέλευση Συμμετεχόντων 

17:00-17::10:  Έναρξη ημερίδας  
Ιωάννης Τσιρώνης: 
Αναπληρωτής Υπουργός  
Αγροτικής Ανάπτυξης 

17:10-17:20:  Χαιρετισμός  
 Γεώργιος Πατούλης: Δήμαρχος  
 Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

17:20-17:30:  Χαιρετισμός  Βασίλης Κίλιας:  
Γενικός Διευθυντής του  ΚΑΠΕ 

17:30-17:35:  Χαιρετισμός  Εκπροσώπων 
κομμάτων και  φορέων

17:35-17:50:  Η πολιτική προστασία του καταναλωτή 
Ιωάννης Τσιάλτας: Προέδρος του ΕΦΕΤ 

17:50-18:05:  Καταναλωτής «Ώρα Μηδέν» 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 
 Προέδρος του ΠΑΚΟΕ 

18:05-18:20:  Η υφιστάμενη κατάσταση της  
 προστασίας του καταναλωτή 
 στην βόρεια Ελλάδα και  
 οι προσπάθειες του ΚΕΠΚΑ. 
 Νικόλαος Τσεμπερλίδης:  
Πρόεδρος  ΚΕΠΚΑ

18:20-18:35:  Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
 προστασίας του καταναλωτή στην  
 Ελλάδα και στην Ευρώπη 
 Ευστάθιος Ανδρέου:  
Νομικός Συμβούλος του ΠΑΚΟΕ

18:35-18:50:   Καταναλωτής το αιώνιο θύμα  
Ιωάννης Ανουσάκης:  
Πρόεδρος του ΙΝΚΑ Κρήτης

18:50-19:05:   Καταναλωτής και Λιανεμπόριο  
στην Ελλάδα 
 Ιωάννης Μασούτης: Εκπρόσωπος των 
ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ Ελλάδας. 

19:05-19:20:  Η εξέλιξη της τεχνολογίας τροφίμων 
την τελευταία δεκαετία  
Ιωάννης Σμαρνάκης:  
Πρόεδρος της Πανελλήνιας  
Ένωσης Τεχνολογίας Τροφίμων 

19:20-19:35:  Παροχές υπηρεσιών και Καταναλωτής 
Ηλίας Αλεξάνδρου: Νομικός 
Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ

19:35-19:50:  Φάρμακο και καταναλωτής  
Αικατερίνη Αντωνίου:  
Προέδρος  
του ΕΟΦ 

19:50-20:50: Συζήτηση

20:50-21:00:  Κλείσιμο Ημερίδας  

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:  

Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 

21:00-22:00:  Δεξίωση με οικολογικά 

 εδέσματα

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν 

 βεβαιώσεις παρακολούθησης

15 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, σας προσκαλούν στην Ημερίδα που θα λάβει χώρα στην «Ισόγεια Αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου» οδός Βασ.Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στις 17:00. Η εκδήλωση θα 
περιλαμβάνει ομιλίες,συζήτηση, έκθεση φωτογραφίας και μπουφέ με βιολογικά προϊόντα.

Την έναρξη της ημερίδας θα κάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κύριος Ιωάννης Τσιρώνης.
Για το ΠΑΚΟΕ Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Για τον Δήμο Αμαρουσίου Ο Δήμαρχος Γεώργιος Πατούλης 
Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης

Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ Ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης
Για το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Ο Πρόεδρος Γιάννης Ανουσάκης, Για την ΟΙΚΟΕΝ, Η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστές: Μανώλης Μπαχλιτζανάκης, Αντιπρόεδρος ΠΑΚΟΕ, Γιάννης Ανουσάκης: Πρόεδρος ΙΝΚΑ Κρήτης

Π Α ΚΟ Ε
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•  Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν.
•  Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής για την κάλυψη των διατροφικών ανα-

γκών του πλανήτη μολύνονται, καταστρέφονται, μένουν χέρσες.
•  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομβαρδίζονται με χίλιες 

δύο χημικές ουσίες.
•  Όταν η αφύσικη διατροφή και η υπερκατανάλωση εξακολουθούν να γίνο-

νται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακόλουθα: παχυσαρκία, καρκινογε-
νέσεις, καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε 
την ημέρα προστασίας του καταναλωτή στις 15 Μαρτίου.

•  Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας είναι η άνιση κατανομή του πλούτου, 
ο υπερπληθυσμός, η έλλειψη υποδομής και οργάνωσης στον Τρίτο Κόσμο 
και οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα δείχνει 
την ανελέητη λογική που διέπει το σημερινό παγκόσμιο σύστημα: Εκατομ-
μύρια άνθρωποι πεθαμένοι από πείνα σημαίνουν τίποτα μπροστά σε μερικές 
πετρελαιοπηγές ή κοιτάσματα ουρανίου.

•  Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής ποιότητας διατροφής είναι ο τρόπος που 
ζει ο βιομηχανικός άνθρωπος με την απάνθρωπη οργάνωση του χρόνου του 
και την αρρωστημένη επιθυμία του να μυηθεί στο τελετουργικά του τεχνη- 
τρονικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που, προκειμένου να έχει παραγωγή 
«πραγματικά λευκού ψωμιού» ή «λευκής ζάχαρης» θυσιάζει θρεπτικά υλι-
κά, βιταμίνες και προσθέτει ένα καταιγισμό βελτιωτικών και λευκαντικών. 
Είναι ο πολιτισμός που αντιμάχεται τη φύση και έχει την τραγική αυταπάτη 
ότι μπορεί να την καλυτερεύει και να την «διορθώσει».

•  Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθείας στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 φορές 
περισσότερο από τη χημεία σαν επιστήμη, η ενημέρωση και προστασία του 
καταναλωτή ακολούθησε αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης και τη δημιουργία υπερκαταναλωτικής 
συνείδησης, η πολιτική ηγεσία βαρύνε- ται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε 
βάρος της υγείας των καταναλωτών, που συμβαίνει να είναι πάντα στην επι-
καιρότητα από εικοσαετίας, αυτό της έλλειψης ποιοτικού ελέγχου στα τρό-
φιμα.
•  Μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πολιτική προ-

στασίας των καταναλωτών ταλανίστηκε από την έλλειψη υποδομής και την 
προσπάθεια για «προοδευτικές» ρυθμίσεις στη νομοθεσία που έμειναν μόνο 
ανακοινώσεις αλλά κι από τις συστάσεις νέων θεσμικών οργάνων που δεν 
λειτούργησαν ουσιαστικά ποτέ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ  
ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε
7 Ιουνίου 1979: Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλή-
ματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη 
του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμικό 
κοινωνικό φορέα, δίνοντας του το όνομα ΠΑ.Κ.0.Ε (Πανελλήνιο Κέ-
ντρο Οικολογικών Ερευνών).
Πέρασαν 37 χρόνια από τότε και ο φορέας αυτός καταξιωμένος από 
τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις εκείνες, για να γίνει η κατάλληλη δουλειά ώστε ν’ 
αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπι-
σης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε, 37 χρόνια τώρα, είναι ο μοναδικός φορέας που παρά-
γει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να τα αντι- παραθέσει στα καμου-
φλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που πίεσε και κατάφερε να εξετάζεται η 
λέξη «ανάπτυξη» και από μια άλλη σκοπιά τη λεγάμενη “περιβαλλο-
ντική επίπτωση”.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που κατάφερε, να σπάσει το κατεστημένο 
και να δώσει καινούργια χροιά στον όρο «ποιότητα ζωής».
Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φτάσει τους στόχους 
που έχει βάλει από την αρχή και στη διάρκεια των τριάντα επτά χρό-
νων πορείας του. Φυσικά, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο θεσμός όμως 
του ΠΑ.Κ.0.Ε με την σταθερή και αταλάντευτη πολιτική του θέση, 
παρέμεινε και θα παραμείνει ένας φάρος ελπίδας για τους χιλιάδες 
συνδρομητές του.

Π Α ΚΟ Ε

15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1979-2017:
37 χρόνια αγώνες  
για το περιβάλλον  

και τον καταναλωτή

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΦΕΙΛΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΣΥ οφείλεις:

ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ
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Το φυσικό αέριο κίνησης «αλλάζει πορεία» στις μεταφορές και τις 
στρέφει στην πράσινη ενέργεια, την υψηλή απόδοση και την οικο-
νομία. Η αεριοκίνηση προσφέρει πληθώρα επιλογών σε ιδιώτες 
και επαγγελματίες οδηγούς και η αγορά προσαρμόζεται στην αυ-
ξανόμενη ζήτηση για το λεγόμενο «πράσινο καύσιμο» που πρώτη 
η ΔΕΠΑ έφερε στην Ελλάδα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες λανσάρουν πλέον για όλα τα γνωστά μο-
ντέλα εκδόσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη για μειωμένους ρύ-
πους. Οχήματα φυσικού αερίου μικρού και μεγάλου κυβισμού είναι 
διαθέσιμα στην παγκόσμια και την ελληνική αγορά ενώ η ζήτηση 
από ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγούς αυξάνεται.

Το φυσικό αέριο κίνησης, με τις χαμηλές τιμές που η ΔΕΠΑ εξα-
σφαλίζει, προσφέρει οικονομία έως και 65% και αισθητά υψηλότερη 
απόδοση. Το φυσικό αέριο μετριέται σε κιλά και όχι σε λίτρα όπως 
είναι η βενζίνη και ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,5 λίτρα αμόλυβδης 
βενζίνης, 1,3 λίτρα πετρελαίου και 2 λίτρα υγραερίου.

Οικονομική λύση για κάθε τύπο οχήματος

Ιδιώτες οδηγοί αλλά και μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
από όλους τους κλάδους (μεταφορές, τουρισμός, εστίαση, υπηρε-
σίες κλπ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά οχήματα 
φυσικού αερίου και να έχουν σε κάθε περίπτωση κέρδος. Είτε οι 
ανάγκες τους καλύπτονται από ένα όχημα είτε από έναν ολόκληρο 
εμπορικό στόλο, τα οχήματα διπλού καυσίμου (βενζίνη/φυσικό αέ-
ριο ή πετρέλαιο/φυσικό αέριο) προσφέρουν αυτονομία και εξοικο-
νόμηση κόστους.

Όλα τα επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου (ταξί, 
βαν, φορτηγά μικρού ή μεγάλου κυβισμού) είτε είναι εργοστασιακά 
είτε είναι «εκ μετατροπής» μπορούν να κινηθούν με βενζίνη ή πε-
τρέλαιο σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η υποδομή πρατηρίων 
φυσικού αερίου.

Οι γνωστότερες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως είναι οι Ford Motor 
Company, Fiat Chrysler Automobiles, General Motors, Honda 
Motor Company, Volkswagen, Hyundai Motor Group, Renault, 
Audi, Mercedes, Volvo, κλπ, εντατικοποιούν την παραγωγή μοντέ-
λων φυσικού αερίου.

Αλλάζουμε πορεία 
με Φυσικό αέριο κίνησης

1 κιλό ΦΑ

υγραέριο  
2 λίτρα

βενζίνη  
1,5 λίτρα

πετρέλαιο 
1,3 λίτρα

*  Το φυσικό αέριο πωλείται 
σε κιλά
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Χαμηλότερη τιμή
Το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) θεωρείται το οικονομι-
κότερο εναλλακτικό καύσιμο. Η τιμή του είναι περίπου 
65% χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 30% χαμη-
λότερη σε σύγκριση με το πετρέλαιο και περίπου 40% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με το υγραέριο (LPG). 

Μεγαλύτερη απόδοση
Σε όρους απόδοσης, ένα κιλό φυσικό αέριο κίνησης 
περιέχει πολύ περισσότερη ενέργεια σε σχέση με ένα 
λίτρο από όλα τα άλλα υγρά καύσιμα.

Λιγότερα έξοδα συντήρησης
Η καύση του φυσικού αερίου προκαλεί πολύ λιγότερες 
φθορές στον κινητήρα με αποτέλεσμα να μειώνονται τα 
έξοδα συντήρησης.

Ζώνες περιορισμένης 
κυκλοφορίας
Τα οχήματα φυσικού αερίου επιτρέπεται να κυκλο-
φορούν σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας (δα-
κτύλιος κλπ).

Φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις
Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εκπτώσεις και 
επιδοτήσεις από τις αυτοκινητοβιομηχανίες για αγορά 
οχήματος φυσικού αερίου.

Ασφάλεια
To φυσικό αέριο ακόμη κι αν διαφύγει, είναι αρκετά 
ελαφρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα και διαχέεται. 
Για αυτό στα οχήματα με CNG επιτρέπεται η στάθμευση 
σε υπόγεια parking.

Καθαρότητα καυσίμου
Το φυσικό αέριο δε νοθεύεται καθώς η παροχή του 
γίνεται απευθείας από τους αγωγούς

Τα πλεονεκτήματα  
του Φυσικού αερίου 
κίνησης

FISIKON_4sel_23x29_ΠΑΚΟΕ.indd   4 7/3/17   4:02 μμ

Εργοστασιακά μοντέλα 
διπλού καυσίμου  
στην ελληνική αγορά
Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ΙΧ και επαγγελματικά 
CNG μοντέλα διπλού καυσίμου από όλες τις μεγάλες 
αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα πιο γνωστά μοντέλα κυκλοφορούν 
και σε CNG εκδόσεις, ενώ η γκάμα τους διευρύνεται συνεχώς με 
νέα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους στην διεθνή και την 
ελληνική αγορά.

έω
ς 65% οικονομία

στη μετακίνηση

25% 
λιγότερο CO2 
από την βενζίνη

35% 
λιγότερο CO2 
από το πετρέλαιο
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Πρατήρια φυσικού αερίου στην Ευρώπη  
και την Ελλάδα

Στην Ευρώπη τα πρατήρια CNG έχουν ξεπεράσει τα 4.500 για να καλύψουν 
την ζήτηση των 2.000.000 οχημάτων φυσικού αερίου που κυκλοφορούν 
στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορ-
γανισμό NGVA, στην Ιταλία υπάρχουν 1046 σταθμοί ανεφοδιασμού, η Γαλ-
λία επεκτείνει τις υποδομές της καθώς με βάσει τις τάσεις στην εσωτερική 
αγορά, μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχει ιδρύσει άλλα 250 πρατήρια CNG και 
LNG για να καλύψει τη ζήτηση.

Πρατήρια Fisikon (εμπορική ονομασία με την οποία η ΔΕΠΑ προωθεί το φυ-
σικό αέριο κίνησης) υπάρχουν σε κομβικά σημεία στην Αττική, την Κεντρική 
και Βόρεια Ελλάδα και το δίκτυό τους διευρύνεται συνεχώς. 

Στα άμεσα σχέδιά της ΔΕΠΑ, η οποία προωθεί το φυσικό αέριο κίνησης μέσω 
των πρατηρίων Fisikon, εντάσσεται η ίδρυση νέων πρατηρίων στην Ηλιού-
πολη, στον Ασπρόπυργο, στον Άλιμο, στον Πειραιά κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί 

στροφή στην αεριοκίνηση

Με βασικό στόχο τη μείωση των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών και τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα η Ευρώπη στρέφεται στην αεριοκίνηση 
και υιοθετεί σειρά κανονισμών και κινήτρων για 
τη χρήση του φυσικού αερίου. Στρατηγικό εργα-
λείο για την ανταπόκριση στον ευρωπαϊκό στόχο 
μέχρι το 2020 για μείωση των ρύπων αποτελεί η 
χρήση του φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/2014/
EU για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για τα 
ακόλουθα:

 •  μέχρι το 2020 θα πρέπει να υπάρχουν πρατή-
ρια CNG στις πυκνοκατοικημένες πόλεις 

 •  μέχρι το 2025, θα πρέπει να έχει ενισχυθεί το 
δίκτυο CNG και LNG μέσω του προγράμματος 
TEN-T

 •  μέχρι το 2025 να υπάρχει επαρκής παρουσία 
LNG σταθμών στα λιμάνια

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΠΑ επεκτείνει το δίκτυο πρα-
τηρίων FISIKON και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

πρατήρια  
στην Ευρώπη

4.500

οχήματα  
φυσικού αερίου

2.000.000

ΠΥΛΑΙΑ
Λ. Γεωργικής Σχολής 128 

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Κων/νου Καραμανλή 136 

Θεσσαλονίκη

Κηφισιά

Λ. Κηφισίας 264
8ο Χλμ Εθνικής  

Αθηνών - Θεσ/νίκης  
(ρεύμα προς Λαμία)

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Π. Ράλλη 101

Ν. Φιλαδέλφεια

Λαμία

6ο-7ο χλμ. Π.Ο.  
Λαμίας Στυλίδας

Λαρίσης 202

Βόλος

Λάρισα

Βόλου 65

ΑΝΘΟΥΣΑ
1ο χλμ Λ. Ανθούσας

ΚΟΡΩΠΙ  
ΕΚΟ - Καλυψώ 110 
(λειτουργία εντός μηνός)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καραϊσκου 91

Αθήνα

Το δίκτυο φυσικού αερίου συνεχώς  
επεκτείνεται
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017
οικονομία 6 / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Τριάντα επτά (37) χρόνια συνεχείς αγώνες και προ-
σπάθειες, τριάντα χρόνια ερευνών και μελετών 

από το ΠΑΚΟΕ, είναι τριάντα χρόνια αδιάψευστων 
στοιχείων για τις νοθείες, τη ρύπανση-μόλυνση και 
την επικινδυνότητα των τροφίμων και του τρόπου ζωής 
μας. Το Τμήμα του Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει 
πολλές καταγγελίες μέσα στη τελευταία διετία. Έχει 
αξιολογήσει το περιεχόμενο τους και έχει πραγματο-
ποιήσει δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές 
αναλύσεις και έρευνες για ακατάλληλα τρόφιμα που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Έχει προβεί μάλιστα και 
στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να 
υπερασπιστεί την προστασία την δημόσιας υγείας.
Συγκεκριμένα:

1 Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν από σημεία πώλη-
σης το 30% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα 

βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι 
δε ετικέτες στα προϊόντα σε πολλά σημεία πώλησης κατά 
20% ανύπαρκτες, 50% ελλιπείς και 30% αλλοιωμένες.

2 Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 25% των 
δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και 

μολυσμένα με κολοβακτηρίδια ενώ το 15% από αυτά είχαν 
σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 10% 
των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτι-
κότητα σε λίπος ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη 
συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος 

και η προσθήκη συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε 
επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και 
εστιατόρια η οποία παρότι είναι «λευκός τυρός» πωλείται 
σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

3 Στα αλλαντικά σε ποσοστό 40% των δειγμάτων, η 
περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψη-

λότερη κατά 100% του φυσιολογικού ορίου.

4 Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις 
του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά 

περιέχουν οι συσκευασίες, που αναγράφουν για διαφημι-
στικούς - marketing λόγους την φράση «φυσικός χυμός», 
ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών 
με άρωμα από φρούτο.

5 Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού 
σε ποσοστό 50% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη 

κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην 
αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν 
ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπο και δεν θα έπρεπε 
να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά.

6 Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες 
παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και 

διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφο-
νται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού 
Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται 
ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως 
ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που 

κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η διακίνηση δε 
και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους 
θερινούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται 
κάτω από απαράδεκτες συνθήκες με ξεσκέπαστα φορτηγά 
κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 
38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί Κελ-
σίου. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο 
από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρήκαμε στα 
εμφιαλωμένα νερά το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για 
τη δημόσια υγεία στο 25% των δειγμάτων.

7 Στα λαχανικά από εδαφολογικές έρευνες διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη φορτίου φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο 

καλλιεργούμενο έδαφος και στις ρίζες τους.

8 Στο ψωμί βρέθηκαν 6 απαγορευμένα βελτιωτικά και 
προσθετικά στο 60% των δειγμάτων.

9 Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 30% 
των δειγμάτων. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή 

σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι 
απερίγραπτη.

Διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα λάδια από 
τον πυρήνα του σπόρου της ελιάς, β) λάδια πολυκαιρισμένα 
με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς 
και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα επίσης, γ) 
παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 25% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί για τα κατά καιρούς εμφανιζόμενα «δια-
τροφικά σκάνδαλα», τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το μολυσμένο νερό, τις 
επιβαρυμένες με χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα καλλιέργειες και για 
αυτές τις ανησυχίες του δεν υπάρχει απάντηση από τους αρμοδίους. Γι’ αυτό 
αναρωτιόμαστε όλοι: η 15 Μαρτίου είναι μέρα γιορτής και επιτευγμάτων ή 
μήπως θα έπρεπε να θεωρηθεί μέρα έντονου προβληματισμού και αντίστα-
σης στις πολιτικές στρατηγικές που αδιαφορούν για την ανθρώπινη υγεία 
και για το περιβάλλον;

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Να μελετούν πολύ προσεκτικά στις ετικέτες τις ημερομηνίες Λήξεως και τη σύνθεση των προϊόντων.
2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
3.  Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα τρόφιμα (π,χ. κρέμες, γιαούρτια με άρωμα 

φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παιδικά κατασκευάσματα).
4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
5. Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτισμό
6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.
7.  Να αντενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές 

και να μην υποκύπτει στον πειρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου.

 Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1.  Συστηματική και συνεχή ενημέρωση του λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών τάξεων για τα προβλήματα ποι-
ότητας των τροφίμων, από την πολιτεία.

2.  Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ ουσιαστικά και να γίνει ένας πραγματικά ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμο-
διότητες συντονισμού με εξειδικευμένο επαρκές προσωπικό και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι εντάχθηκε στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.  Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων στον τομέα δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ για άλλη μία φορά

•  Την αδιαφορία και ασυδοσία του κυκλώματος παραγωγής και διακίνησης τροφίμων.
• Την έλλειψη υποδομής για τον συνεχή έλεγχο στα διακινούμενα προϊόντα.
•  Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδίων για την προστασία τον καταναλωτή από κάθε λογής νοθείες και υπέρ-

μετρη χρήση βλαβερών χημικών ουσιών.
•  Την εγκληματική αδιαφορία και ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλε-

πάλληλα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά πυκνά σε όλους τους χώρους των αγορών
•  Τη δημιουργία υπερκαταναλωτισμού άχρηστων και βλαβερών τροφίμων που περνάνε εύκολα από τα ΜΜΕ με 

την διαφήμιση στον καταναλωτή
• Την παντελή έλλειψη ενημέρωσης του λαού πάνω στα θέματα διατροφής.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ
1. Την δημιουργία επιτροπών ελέγχου αγοράς.
2. Τον εργαστηριακό έλεγχο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, για εμφιαλωμένα νερά, αρτοσκευάσματα.
3. Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super market κλπ).

Έλα και συ στο ΠΑΚΟΕ
ΤΗΝ ΜΟΝΗ  

ΑΣΠΙΔΑ
για την προστασία 
του καταναλωτή

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ  
ΤΩΡΑ ΣΤΟ 2108100805
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Τ ην Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό αντίκρυσαν 
στη παραλία, γόνο εκατομμύριων ψόφιων γαρίδων, να έχουν ξεβραστεί από 
τη θάλασσα. Το ΠΑΚΟΕ στη μηνιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε πρόσφατα 

έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των χημικών –μικροβιολογικών αναλύσεων 

που έγιναν τονίζοντας ότι το νερό της περιοχής έχει πρόβλημα και ήταν ακατάλληλο 
για τη δημόσια υγεία. Όλοι οι  τοπικοί και αρμόδιοι φορείς είχαν ενημερωθεί για την 
επικινδυνότητα του αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ.... ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ. 
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

ΓΟΝΟ-ΚΤΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΓΑΡΙΔΕΣ

Μ ε εντολή του Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής στις 
21/07/2016 εξεδόθη το  «ΕΠΕΙ-

ΓΟΝ» έγγραφο προς τον Δήμο Μάνδρας .
Στο έγγραφο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 

η αδυναμία του Δήμου να αντιμετωπί-
σει … το πρόβλημα της ύδρευσης του 
Διαμερίσματος στα Βίλια και στο Πόρτο 
Γερμενό   χρειάζεται δε η ύδρευση να 
… διακοπεί λόγω κακής ποιότητας του 
νερού. Η Δήμαρχος για μια ακόμη φορά 
ΨΕΥΔΕΤΑΙ γιατί θέλει να «κουκουλώ-
σει» την ανεπάρκεια της στη λύση του 
προβλήματος που δυστυχώς για τους 
κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό ΧΡΟΝΙΖΕΙ 
σε βάρος της υγείας τους και των παιδιών 

τους. Ιστορικά λοιπόν όταν ο Κώστας 
Μακρυνώρης πρώην Δήμαρχος Βίλιων 
σε εκπομπή στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL 
δηλώνει ότι το νερό δεν …πίνεται  έχει 
σήμερα το … θράσος να ισχυρίζεται ότι 
το νερό είναι … πεντακάθαρο. Έρχεται 
όμως καταπέλτης ο Αντιπεριφερειάρχης 
Βασιλείου με το πιο πάνω συνημμένο 
έγγραφο να διαψεύσει την Δήμαρχο και 
τον συνεργάτη της Μακρυνώρη.

Το ΠΑΚΟΕ στην μηνιαία εφημερίδα 
του, του Απριλίου-Μαΐου 2016 (κυκλο-
φόρησε 20 Απριλίου) στις σελίδες 8-9, 
δίνει στην δημοσιότητα τα αποτελέ-
σματα των χημικών –μικροβιολογικών 
αναλύσεων που έγιναν την 01/04/2016 

και ταυτόχρονα καταγράφει τις θέσεις, 
απόψεις αγωνίες των κατοίκων όπου 
όλοι δηλώνουν ότι το νερό δεν πίνεται, 
Τα αποτελέσματα δε αυτά αποδεικνύ-
ουν ότι το νερό έχει πρόβλημα. Στις 
19 Μαΐου –μετά ένα μήνα- ο Δήμος 
Μάνδρας-Ειδυλλίας βγάζει ανακοίνωση 
και ισχυρίζεται ότι το νερό είναι κατάλ-
ληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και 
ότι το δίκτυο υδρεύεται από την ΕΥΔΑΠ 
γεγονός που διαψεύδεται από την ίδια 
την  ΕΥΔΑΠ αλλά και από το έγγραφο 
της Περιφέρειας στις 21 Ιουλίου 2016. 
Όμως  η αδιαφορία και ανεπάρκεια της 
Δημάρχου και ιδιαίτερα του Προϊστάμενου 
των Τεχνικών υπηρεσιών Δασκαλάκη 

φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο όπου 
από τις 16/03/2016 έχει διατεθεί ποσό 
15.000€ για την επισκευή και συντήρηση 
της δεξαμενής του πόσιμου νερού στο 
Πόρτο Γερμενό και δεν έχει γίνει ΑΠΟ-
ΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ.

Για αυτές όλες τις εγκληματικές πρά-
ξεις αφενός της Δημάρχου και αφετέρου 
του Δασκαλάκη, το ΠΑΚΟΕ θα προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκο-
ντος και απιστία.

Τα δε κολοβακτηρίδια φαίνονται, 
όπως φαίνεται και η παράβαση του ΚΟΚ 
της Δημάρχου που με την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
Mercedes διασχίζει παράνομα τον πεζό-
δρομο  στο Πόρτο Γερμενό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ … ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ  ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ
ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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1. Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Πανελλήνιο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΚΟΕ», που εδρεύει 
στην Αθήνα επί της οδού Νικολάου Φλώρου 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, και 
εφτά κατοίκων της Ύδρας

ΚΑΤΑ

Του Δήμου Ύδρας, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει 
στον Ύδρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εκπροσωπείται νόμιμα από 
το Δήμαρχο 

Το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή. Στη μακρόχρονη πορεία 
του το ΠΑΚΟΕ έχει φέρει εις πέρας περισσότερες από 13.500 έρευνες και 
μελέτες επί ποικίλων περιβαλλοντικών θεμάτων μείζονος ενδιαφέροντος, σε 
συνεργασία και για λογαριασμό Διεθνών και Εθνικών φορέων.

Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων μας τον Ιούνιο του 2016 προ-
βήκαμε σε έρευνα των της ποιότητας του νερού των παραλιών και του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή της Ύδρας και του Πόρου, η οποία 
ανέδειξε τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τόσο με την ποιότητα 
του νερού της θάλασσας στις παραλίες όσο και με την ποιότητα του πόσιμου 
νερού.  Συγκεκριμένα η έρευνά μας η οποία δημοσιεύτηκε τόσο στην εφημερίδα 
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑ όσο και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.
gr) σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές αρχές.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα στα νερά 
κολύμβησης και στο πόσιμο νερό σε 
Πόρο, Ύδρα και Σπέτσες

Στα νησιά αυτά πραγματοποιήθηκαν μικρο-
βιολογικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό 
σε 17 σημεία. Από αυτές τις παραλίες οι 7 
κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 
10 κατάλληλες. Σχετικά με τον έλεγχο στο 
πόσιμο νερό, από τα 6 σημεία που ελέγχθη-
καν, στα 4 το νερό βρέθηκε ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
θαλασσινού και πόσιμου νερού στις 29 Ιουνίου 
2016 στον Πόρο, στην Ύδρα και στις Σπέτσες 
με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές δειγματοληψίες έγιναν στα 5 
μέτρα μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλες έγι-
ναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά μακριά 
από την ακτή. Η μέθοδος ανίχνευσης και 
καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου ή 
ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών και 
εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγινε με 
την μέθοδο Διήθησης δια μέσου μεμβράνης 
πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης ποσότητας 
(100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιάζο-
νται στους παρακάτω πίνακες εκφράζονται 
ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, δηλαδή σε 
Colony Forming Units (CFU) ανά 100 ml 
δείγματος νερού (cfu/100 ml).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 158/11-07-2016

Έρευνα: Κατάλληλες και Aκατάλληλες παραλίες  
και πόσιμο νερό σε Πόρο – Ύδρα – Σπέτσες 

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), 
συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί αυτό το 
καλοκαίρι και αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης 
σε πολυσύχναστες παραλίες της Ελλάδας αλλά και το 
πόσιμο νερό των περιοχών αυτών. Σήμερα δίνει στη 
δημοσιότητα τα αποτελέσματα σε νερά κολύμβη-
σης για 17 πολυσύχναστες παραλίες αλλά και 6 
σημείων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον 
Πόρο, στην Ύδρα αλλά και στις Σπέτσες. 

Η μεγάλη έρευνα που αφορά τις παραλίες αλλά 
και το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε πανελλαδικό 
επίπεδο, άρχισε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί στα 
μέσα του Ιουλίου. Το ΠΑΚΟΕ θα δίνει σταδιακά στη 
δημοσιότητα τα αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες 
των νερών κολύμβησης στις παραλίες, για να μπορούν 
να γνωρίζουν οι πολίτες που μπορούν να κολυμπούν 
ελεύθερα, χωρίς να βάζουν την υγεία την δική τους 
και των παιδιών τους σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα θα 

μπορούν να γνωρίζουν και για την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης.

Οι δειγματοληψίες αυτές, γίνονται από επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ, (χημικοί, βιολόγοι κλπ.)

Από κάθε σημείο (παραλία ή βρύση), συλλέγονται 
δείγματα νερού. Στη συνέχεια τα δείγματα αυτά, μετα-
φέρονται σε ψυγείο και με απόλυτη ασφάλεια στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ και 
γίνονται οι αναλύσεις.

Πίνακας αποτελεσμάτων στην Ύδρα
Αρ 

δείγ-
ματος 

Προέλευση του δείγματος
Αριθμός βιώσιμων μονάδων  

cfu*/100 ml Κ/Α

Total 
coliforms E.coli. Εντερό-

κοκκοι 
10 Σπηλιά (2ος βατήρας)/12:52/29-06-2016 20 0 6 Κ

11 Πλάκες Βλυχού (50 μέτρα από την αριστερή άκρη) /13:45/29-06-2016 400 0 76 Α

12 Πόσιμο νερό Εστιατόριο Πιάτο/ 14:20/29-06-2016 38 0 10 Α

13 Πόσιμο νερό Ψητοπωλείο Ψήνεσαι ;  14:34/29-06-2016 10 0 0 Α

ΟΡΙΟ
250/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

100/100ml 
νερού

Πίνακας αποτελεσμάτων στον Πόρο
1 Πόσιμο νερό Λιμάνι Πόρου (Porto Café)/ 9:15/29-06-16 144 0 0 Α

2 Πόσιμο νερό Κανάλι restaurant/9:20  29-06-16 50 0 0 Α

3 Κανάλι πλάζ (Αριστερά του restaurant) 9:22 /29-06-16 400 0 6 Α

4 Μικρό νεώριο (Κέντρο Παραλίας )/ 9:31/ 29-06-2016 340 0 10 Α

5 Μεγάλο Νεώριο (Αριστερά του 2ου μόλου) / 9:42 /29-06-2016 360 0 0 Α

6 Λιμανάκι της Αγάπης /9:53/29-06-2016 244 0 2 Κ

7 Ρώσικος Ναύσταθμος /10:03/29-06-2016 46 0 2 Κ

8 Πλάζ Ασκέλι (στο εκκλησάκι ) (Γαλάζια σημαία /10:16/ 29-06-2016 324 0 8 Α

9 Μοναστήρι (αριστερά από τις ξαπλώστρες)/10:38/29-06-2016 196 0 2 Κ

ΟΡΙΟ                                 
250/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

100/100ml 
νερού

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
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Εάν το νερό είτε πόσιμο, είτε αυτό που απολαμβάνουμε κάνοντας 
μπάνια στη θάλασσα, δεν είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
τότε είναι δυνατόν να γίνει το αίτιο μεταφοράς, διασποράς και μετάδο-
σης στον πληθυσμό παθογόνων μικροοργανισμών και επομένως να γίνει 
πρόξενος εκτεταμένων επιδημιών υδρικής προελεύσεως. Είναι γνωστό 
ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει γίνει μετάδοση ασθενειών με το πόσιμο 
νερό. Οι μικροοργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον για την ποιότητα του 
νερού από άποψη υγιεινής είναι κυρίως οι ιοί, τα βακτήρια, τα πρωτόζωα 
και οι ελμίνθες (helminthes) ή παρασιτικοί σκώληκες. Επίσης μερικοί 
μικροοργανισμοί συνδέονται με προβλήματα οσμής και γεύσης στο νερό 
καθώς και με εμφανίσεις γλοιωδών μικροβιακών μαζών στο εσωτερικό 
των σωληνώσεων του δικτύου διανομής (βακτήρια, φύκη, μύκητες). 

 Η Ευρωπαϊκή κανονιστική διάταξη (98/83/CE) θέτει όρια για τις 
ελάχιστες τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων στα πόσιμα νερά για 
να είναι ασφαλή και κατάλληλα για τον άνθρωπο, ήτοι:

Απουσία Escherichia coli σε 100ml νερού
Απουσία Enterococcus σε 100ml νερού
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα αποτελέσματα στις 

παραλίες και στο πόσιμο νερό του Πόρου, της Ύδρας και των Σπετσών, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ στα 
εξής τηλέφωνα: 210 810 0805 και 210 810 0804 και 6944 415 875.

Εν συνεχεία και λόγω της παντελούς αδιαφορίας το ΠΑΚΟΕ προέβη 
στις 22 Φεβρουαρίου 2017 σε επανάληψη του ελέγχου, σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης της 
νήσου ‘Υδρας καθώς και στα θαλάσσια ύδατα πέριξ της αφαλάτωσης 
αλλά και του αγωγού δια του οποίου γίνεται παράνομη απόρριψη βοθρο-
λημμάτων. Από την έρευνα απεδείχθη ότι σε τρία (3) εκ των συνολικά 
δέκα (10) δειγμάτων τα οποία ελήφθησαν, το νερό είναι ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ και τα θαλάσσια δείγματα παρουσιάζουν 
αυξημένο μικροβιακό φορτίο ιδιαίτερα στην περιοχή του αγωγού απόρ-
ριψης λημμάτων και της αφαλάτωσης. 

Φωτογραφίες από παραλίες που έγιναν δειγματοληψίες 

Φωτογραφίες από τα πιστοποιημένα εργα-
στήρια του ΠΑΚΟΕ 

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται τα σημεία δειγματοληψιών 
στην Ύδρα

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται τα σημεία 
δειγματοληψιών στον Πόρο

Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία από το μολυσμένο νερό 
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Σήμερα 8/3/2017 κατατέθηκε στον εισαγγελέα 
περιβάλλοντος με αριθμό κατάθεσης Γ2017/873, 
μηνυτήρια αναφορά κατά του δημάρχου Ύδρας 

Γεώργιου Κουκουδάκη για τις αξιόποινες πράξεις του, 

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της έκθεσης 
σε κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα των 
παιδιών της Ύδρας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν 

στους αρμόδιους και στον Δήμαρχο Ύδρας για να 
λάβουν γνώση.

Ακολουθεί η μηνυτήρια αναφορά και η έκθεση των 
αποτελεσμάτων.

Επικίνδυνο το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης και της θάλασσας στην Ύδρα
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Mηνυτηρια αναφορά  
κατά του δημάρχου ύδρας

Κ ατόπιν τούτων και βάσει των 
στοιχείων των ερευνών μας για 
την ποιότητα του νερού, κατα-

θέσαμε την από 8.3.2017 Μηνυτήρια 
Αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα 
περιβάλλοντος της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών κατά του δημάρχου 
Ύδρας αλλά και κατά παντός υπευθύνου. 

Όπως γίνεται φανερό και από τις 
αναλύσεις από το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης καθώς και από το νερό 
άρδευσης φανέρωσαν τρομακτικές 
περιεκτικότητες παθογόνων κολοβα-
κτηριδίων, καθώς το θερπισμένο για 
την περίπτωση του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης είναι μηδενικό. 

Περαιτέρω, είναι σαφές ότι αφενός η 
έλλειψη εγκατάστασης λειτουργούντος 
βιολογικού καθαρισμού και αφετέρου 
η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας 
αφαλάτωσης σε εγγύτητα από τον 
αγωγό παράνομης απόρριψης λημμάτων 

στη θάλασσα έχουν καταστήσει την 
περιοχή σε κρίσιμη κατάσταση, αφού 
παρατηρείται ανεξέλεγκτη διάθεση 
αστικών λημμάτων, με αποτέλεσμα 
το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης να 
κρίνεται ακατάλληλο προς κατανάλωση 
και να τίθεται σοβαρότατος κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία.

Με τις διατάξεις των άρθρων 57 
επ. Α.Κ. και άλλων διατάξεων του ΑΚ, 
ειδικών νόμων και του Συντάγματος 
(ιδίως άρθρο 5 παρ.1) προστατεύεται 
το δικαίωμα της προσωπικότητας, το 
οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που 
συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου 
και είναι μ΄αυτό αναπόσπαστα συν-
δεδεμένα. Τέτοια αγαθά είναι μεταξύ 
των άλλων, α) στοιχεία αναφορικά με 
τη ζωή, σωματική ακεραιότητα και την 
υγεία του προσώπου (σωματικά αγαθά), 
β) στοιχεία αναγόμενα στον ψυχικό και 
συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου 

(ψυχικά αγαθά), γ) στοιχεία σχετικά με 
την ελευθερία προς ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας, δ) στοιχεία συνδεόμενα 
με την τιμή του προσώπου, ε) στοιχεία 
του ιδιωτικού βίου και της σφαίρας του 
απορρήτου (βλ. Σούρλα, ΕρμΑΚ, άρθρ. 
57-60, Κ. Σημαντήρα, ΓενΑρχ, 1980, 
Ημίτ. Α, αρ. 535, σ. 340 επ., ΕφΑθ 1254/ 
1990 ΕλλΔνη 32.1673).

Όσον αφορά ειδικά το περιβάλλον, 
τον ζωτικό δηλαδή χώρο, όπου ζει και 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές του 
ο άνθρωπος, δηλαδή το σύνολο των 
φυσικών και ανθρωπογενών παραγό-
ντων και στοιχείων που βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την 
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα 
ζωής, την υγεία των κατοίκων, την 
ιστορική και πολιτιστική παράδοση και 
τις αισθητικές αξίες δεν έχει αναχθεί 
σε αυτοτελές έννομο αγαθό του ιδι-
ωτικού δικαίου. Για τα πιο σημαντικά, 

όμως, περιβαλλοντικά αγαθά, όπως ο 
ατμοσφαιρικός αέρας, η θάλασσα, τα 
νερά, οι πλατείες, οι οδοί, τα λιμάνια 
και λοιπά κοινόχρηστα πράγματα που 
ενδεικτικά απαριθμούνται στο άρθρο 
967 ΑΚ, παρέχεται στο άτομο δικαίωμα 
χρήσεως και απολαύσεώς του, το οποίο 
αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση της προ-
σωπικότητας. Πρόκειται για την ιδιωτικού 
δικαίου έκφανση του δικαιώματος στο 
περιβάλλον, το οποίο είναι έννομο αγα-
θό, σύνθετο, συλλογικό, πρωτογενές, 
μοναδικό και αναντικατάστατο (βλ. σχετ. 
Τάχο Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος 
1998, σελ. 45) και έχει κατοχυρωθεί με 
το άρθρο 24 του Συντάγματος, όπως 
τούτο έμμεσα τριτενεργεί μέσω των 
άρθρων 57 και 966 επ. ΑΚ. 

Τονίζεται δε ότι με το παραπάνω 
άρθρο του Συντάγματος, όπως αντικα-
ταστάθηκε κατά την τελευταία συνταγ-
ματική αναθεώρηση με το ψήφισμα 
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της 6.4.2001 της Ζ` Αναθεωρητικής 
Βουλής (ΦΕΚ 85/18.4.2001), ορίζεται 
ότι η προστασία του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος αποτελεί εκτός 
από υποχρέωση του Κράτους, όπως 
οριζόταν πριν από την αναθεώρηση) 
και δικαίωμα του καθενός.

Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσεως 
των κοινόχρηστων πραγμάτων 
αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση του 
δικαιώματος της προσωπικότη-
τας, όπως προσδιορίζεται από τη 
διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ (βλ. 
Καράκωστα, Περιβάλλον και Αστικό 
Δίκαιο, 1986, σ. 28, Παππά, εις Γεωρ-
γιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ, V, άρθρ. 967, 
σ. 132, ΑΠ 718/2001 ΕλλΔνη 42.942, 
ΠολΠρΚορ 276/2000 ΕλλΔνη 42.505, 
ΜονΠρΒολ 1097/1989 ΝοΒ 38.308, 
με σημ. Καράκωστα, ΜονΠρΝαυπλ 
163/1991 ΝοΒ 39.786, με σχόλ. Καρά-
κωστα, ΜονΠρΘεσ 1796/1993 Αρμ 
48.162, ΜονΠρ Τρικ 496/2001 ΠερΔικ 
1/2001.536, ΜονΠρΒολ 1531/2002 
ΕλλΔνη 43.1497), το βάθος του οποίου 
προσδιορίζεται εννοιολογικά και με 
τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 
παρ. 1 και 2, 24 . 1 του Συντάγματος, 
η δε συμπεριφορά με την οποία 
διαταράσσεται από τρίτους στοι-
χείο περιβαλλοντικό κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε είτε να αλλοιώνεται 
ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια 
που πηγάζει από τη χρήση του 
συγκεκριμένου πράγματος, είτε να 
καθίσταται αδύνατη η χρήση του 
στοιχείου αυτού, συνιστά παράνομη 
προσβολή κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 57, 970 ΑΚ, όπως αυτές 
εμπλουτίζονται από το άρθρο 24 
του Σ (βλ. Καράκωστα, Η προστασία 
των περιβαλλοντικών αγαθών μέσα 
από τη νομολογία των πολιτικών δικα-
στηρίων, ΝοΒ 41.45).

Η προστασία του δικαιώματος της 
προσωπικότητας μέσω των ανωτέρω 
διατάξεων του ΑΚ απαιτεί τη συνδρομή 
των εξής προϋποθέσεων: α) Προσβολή 
του δικαιώματος χρήσεως που συνί-
σταται στη διατάραξη από τρίτους 
κάποιου περιβαλλοντικού στοιχείου 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλοιώ-
νεται ή να καταργείται η κοινή ωφέ-
λεια που πηγάζει από τη χρήση του 
συγκεκριμένου πράγματος ή προσβολή 
της υγείας (σωματικής ή ψυχικής) του 
προσώπου, β) παράνομος χαρακτήρας 
της προσβολής, δηλαδή ύπαρξη συμπε-
ριφοράς αντίθετης με τις επιταγές ή 
απαγορεύσεις της έννομης τάξεως (βλ. 
Γεωργιάδη, Γεν ΑρχΑΔ, 1997, παρ. 12, 
αρ. 20, σ. 129, ΜονΠρΝαυπλ 304/ 
1980 ΝοΒ 29.583), που προσβάλλει 
την κοινή χρήση ή την κοινή ωφέλεια 
σε όλους ή κοινόχρηστου πράγματος 
ή τη σωματική ή την ψυχική υγεία του 
ατόμου. Η προστασία του δικαιώματος 
αυτού, όταν συντρέχουν οι ως άνω 
προϋποθέσεις, επιτυγχάνεται και με τη 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον 
υπάρχει επείγουσα περίπτωση.

Η αξίωση που απορρέει από την 
προσβολή του πιο πάνω δικαιώματος 
συνίσταται -εκτός των άλλων- στην 
άρση της τελευταίας και την παράλει-

ψή της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει 
βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής 
(προληπτική αξίωση για παράλειψη), 
με την επιβολή οποιουδήποτε από τις 
περιστάσεις πρόσφορου ασφαλιστικού 
μέτρου. Για την άσκηση των παραπάνω 
αξιώσεων νομιμοποιείται ο χρήστης του 
συγκεκριμένου πράγματος ή το πρό-
σωπο (ως προς τα σωματικά ή ψυχικά 
αγαθά) που υπέστη την προσβολή, 
ο οποίος στην πρώτη περίπτωση θα 
πρέπει να βρίσκεται σε ορισμένη τοπική 
σχέση με το αντίστοιχο περιβαλλοντικό 
αγαθό (βλ. Καράκωστα, Η προστασία 
των περιβαλλοντικών αγαθών κλπ., 
ό.π., ΝοΒ 41. 45, ΕφΑθ 1711/1991 
Αρμ 45.484, ΜονΠρΝαυπλ 163/1991, 
ό.π., ΜονΠρΘεσ 13776/2000 ΠερΔικ 
2/2002.360, με σημ. Μ. Κοτζαϊβάζο-
γλου).

Τέλος σύμφωνα με την Υ.Α. 
Υ2/2600/2001, όλες οι συναρμόδιες 
αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
είναι υγιεινό και καθαρό και επειδή ως 
τέτοιο νοείται όταν: α) είναι απαλλαγ-
μένο μικροοργανισμών και παρασίτων 
και οποιονδήποτε ουσιών, σε αριθμούς 
και συγκεντρώσεις, που αποτελούν 
ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώ-
πινη υγεία και β) πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της Υ.Α. Υ2/2600/2001 και 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού 
συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες 
από την Υπουργική Απόφαση και την 
Οδηγία της ΕΚ προδιαγραφές.

Επειδή σαφώς προκύπτει από όσα 
παραπάνω αναφέρονται ότι η συνέ-
χιση της υδροδότησης στην περιοχή 
της Νήσου Ύδρας από το υφιστάμενο 
δίκτυο ύδρευσης θέτει σε άμεσο και 
σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και 
συνιστά ανεπίτρεπτη και παράνομη 
προσβολή της υγείας μας η οποία 
πρέπει να προστατευτεί με την άρση 
όλων των βλαπτικών παραγόντων. 

Επειδή η προσβολή των αγαθών που 
συγκροτούν την προσωπικότητα κάθε 
ατόμου, όπως η ένδικη περίπτωση του 
δικαιώματος της υγείας προστατεύο-
νται και με τα ασφαλιστικά μέτρα περί 
προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης.

Επειδή έχουμε προφανές έννομο 
συμφέρον να ασκήσουμε την ένδι-
κη αίτηση, ο πρώτος εξ ημών λόγω 
του καταστατικού μας σκοπού και 
της κοινωνικής μας ευθύνης, για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και οι 
δεύτερος ..... νιοστός εξ ημών λόγω 
του ότι τυγχάνουμε μόνιμοι κάτοικοι 
και κατά συνέπεια άμεσα πληττόμενοι.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα 
περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος 
για την δημόσια υγεία των κατοίκων 
της νήσου Ύδρας λόγο των υψηλών 
συγκεντρώσεων κολοβακτηριδίων 
στις αναλύσεις των δειγμάτων πόσι-

μου νερού και θα πρέπει να εκδοθεί 
προσωρινή διαταγή για την ρύθμιση 
της κατάστασης.

Επειδή συντρέχει άμεση περίπτωση, 
προς αποτροπή άμεσου κινδύνου ώστε 
να επιβάλλεται η προσωρινή ρύθμιση 
της κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη 
βάσιμη και ορισμένη 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  
ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή 
μας

Να διαταχθούν τα ασφαλιστικά 
μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση 
της κατάστασης και δη να διακοπεί η 
υδροδότηση στο νησί δια μέσω του 
δικτύου ύδρευσης και να διαταχθεί ο 
δήμος να μεταφέρει ποιοτικά σωστό 
νερό για την ανθρώπινη κατανάλωση 
με υδροφόρες 

Προσωρινά και ενόψει του κατεπεί-
γοντος, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος 
με προσωρινή διαταγή να αναρτήσει 
άνωθεν των δημοσίων βρυσών και 
αυτών εντός των σχολείων και των 
αθλητικών χώρων που υδρεύονται από 
το δίκτυο του, πινακίδες οι οποίες θα 
πληροφορούν τους κατοίκους για την 
ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού

Πειραιάς, 08.03.2017
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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Τ ο νερό είναι δημόσιο αγαθό, ένας 
φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος 
που ανήκει σε κάθε έμβιο οργα-

νισμό της γης και αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στο 
πλανήτη. Ένα από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα, με το οποίο έχει ήδη αρχίσει να 
είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, είναι 
η αδυναμία πρόσβασης μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού της σε καθαρό νερό. Ένα 
στα πέντε παιδία ηλικίας κάτω των πέντε 
ετών πεθαίνει εξαιτίας των ασθενειών 
που σχετίζονται με το μολυσμένο νερό. 
Πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές έχουν 
εκφράσει, την τελευταία δεκαετία την 
ανησυχία τους σχετικά με την εμφάνιση 
των λεγόμενων «πολέμων του νερού» 
μετά το 2020, εξαιτίας ακριβώς αυτού 
του ζητήματος.

ΤΟ ΝΕΡΟ  
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
• 1 στους 9 κατοίκους του πλανήτη δεν 
έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.
• Το 80 % των ασθενειών στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες συνδέονται με το βρόμικο 
νερό και τις συνθήκες υγιεινής.
• To 1/3 της ανθρωπότητας είναι μόνιμα 
άρρωστο, εξαιτίας του ακάθαρτου νερού 
και δέκα εκατομμύρια άνθρωποι πεθαί-
νουν το χρόνο από το νερό που πίνουν. 
Οι διαφημιστικές δαπάνες των φαρμακο-
βιομηχανιών φθάνουν και περισσεύουν 
για να προσφέρουν καθαρό νερό σε όλο 
το πλανήτη.
• Ετήσιες επενδύσεις των 10 – 15 δις 
δολαρίων σε μονάδες αφαλάτωσης ή 
φιλτραρίσματος του νερού επαρκούν να 
προσφέρουν νερό σε όλη την ανθρω-
πότητα.
• Η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των 
ανθρώπινων αναγκών είναι μικρότερη από 
από 200.000 km3, ποσοστό χαμηλότερο 
του 1% των συνολικών αποθεμάτων.
• Η κατανάλωση νερού αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 60% το 2025 στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες και κατά 22% στις 
αναπτυγμένες χώρες.
• Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλεων με 
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, 
τα υπόγεια ύδατα καταναλώνονται και 
μολύνονται με ρυθμούς ταχύτερους από 
ότι αναπληρώνονται.
• Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα υποφέρει 
από έλλειψη νερού ικανού για ασφαλή 
κατανάλωση.
• Καθημερινά, 2.500.000.000 τόνοι 
ανθρωπίνων και βιομηχανικών αποβλή-
των, διατίθενται σε υδατικούς φορείς.
• Οι μισοί υγροβιότοποι του πλανήτη 
έχουν εξαφανισθεί από το 1900.
• Μεταξύ 1991 και 2010 περισσότεροι 
από 870.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους από φυσικές καταστροφές, εκ των 

οποίων το 90% συνδεόταν με το νερό.
• Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων 
Εθνών, απαιτούνται 20-50lt καθαρού 
νερού ημερησίως για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών (πόσιμο, μαγείρεμα, 
καθάρισμα) κάθε ανθρώπου 
• Περισσότεροι από 894.000.000 άνθρω-
ποι παγκοσμίως (ποσοστό μεγαλύτερο 
του 16%) δεν έχει πρόσβαση στην προα-
ναφερόμενη ποσότητα καθαρού νερού. 
Σε αυτά προστίθενται και 200.000.000 
της Κίνας που πρόσφατα δημιουργήθηκε 
μεγάλο πρόβλημα. 
• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάρροια είναι 
μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου. 
Περίπου το 80% των θανάτων από 
διάρροια οφείλεται στην έλλειψη κατάλ-
ληλων εγκαταστάσεων καθαρισμού και 
εξυγίανσης του πόσιμου νερού.
• Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαί-
νει εξαιτίας της ελλιπούς υγιεινής του 
νερού.
• Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, 
μπορεί από μόνο του να μειώσει την 
εμφάνιση περιστατικών διάρροιας κατά 
51%. 
• Στο 20% περίπου της συνολικής καλ-
λιεργήσιμης γης παγκοσμίως εφαρμό-
ζονται τεχνητοί τρόποι άρδευσης. Το 
εναπομείναν 80% εκμεταλλεύεται το 
νερό της βροχής.
• Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η 
ποσότητα του χιονιού των Ιμαλάιων, το 
οποίο παρέχει τεράστιες ποσότητες νερού 

γεωργικής χρήσης στην Ασία, εκτιμάται 
ότι θα ελαττωθεί κατά 30% το 2030
• Η ημερήσια απαίτηση σε πόσιμο νερό 
είναι 2-4 λίτρα ανά άτομο. Η παραγωγή, 
όμως, της απαιτούμενης ημερήσιας ποσό-
τητας τροφής χρειάζεται την κατανάλωση 
2.000 έως 5.000 λίτρων νερού.
• Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευθυντή-
ριες γραμμές για την εμπορευματοποίηση 
του νερού, απελευθερώνοντας το από την 
κρατική προστασία των περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών μεταξύ αυτών η άρδευση και 
η αποχέτευση. Μόνο το 2012 ο τζίρος 
στην παγκόσμια αγορά των υδάτινων 
πόρων ξεπερνούσε τα 120 δις δολάρια 
ενώ το 2015 ξεπέρασε το 1,5 τρις, όπου 
το 92% το εκπροσωπούν 10 μονοπωλι-
ακοί όμιλοι.
• Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο σύνολο 
των Μεσογειακών χωρών πίσω από την 
Πορτογαλία, με 5.886 κμ ανά κάτοικο 
διαθεσίμων υδάτων, ενώ η συνολική 
κατανάλωση δεν ξεπερνά το 12,5% των 
εσωτερικών υδάτων.
• Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν εντα-
χθεί στις επιλέξιμες δαπάνες με βάση την 
κοινοτική οδηγία για τις ΑΠΕ, μιας και η 
απόσβεσή τους είναι μακροχρόνια, ενώ η 
καύση SRF( σκουπιδιών) είναι επιλέξιμη 
ως ΑΠΕ.
• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, περίπου 1,6 εκατομμύρια 
θάνατοι παγκοσμίως, κάθε έτος, μπορεί 
να αποδοθούν στην κατανάλωση κακής 

ποιότητας νερού.
• Εκτιμάται ότι 2,6 δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι παγκοσμίως στερούνται πρόσβασης 
σε νερό ικανοποιητικής εξυγίανσης. 
• Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κάθε 20 
δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει την ζωή 
του εξαιτίας της ρύπανσης- μόλυνσης 
του νερού.
• Για το 90% των περιστατικών διάρροιας 
παγκοσμίως ευθύνεται η κακή ποιότητα 
του νερού. Σε παγκόσμια κλίμακα, η 
διάρροια μια από τις πιο συνήθεις αιτίες 
θανάτου.
• Κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, το ήμισυ 
περίπου των νοσοκομειακών κλινών παγκο-
σμίως, απασχολεί περιστατικά ασθενών 
που υποφέρουν από ασθένειες σχετικές 
με την κακή ποιότητα του νερού.

ΤΟ ΝΕΡΟ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• 2 εκατομμύρια Έλληνες πίνουν επικίν-
δυνο νερό για την υγεία τους. Έρευνες 
του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέων έδειξαν 
ότι το αρσενικό, το εξασθενές χρώμιο, 
παράγωγα χλωρίου, σίδηρος, αμμώνιο, 
νιτρώδη άλατα και άλλα επικίνδυνα 
χημικά συστατικά βρίσκονται στο νερό 
«ανθρώπινης κατανάλωσης» πολλών 
Δήμων και ο εκάστοτε «αρμόδιος» δεν 
δίνει καμία σημασία. 
• Παρατάθηκε για ένα χρόνο η αδειοδό-
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H αλήθεια για το πόσιμο νερό
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τηση στην ΛΑΡΚΟ για τα απόβλητά της 
που ρυπαίνουν με καρκινογόνες ουσίες 
τους υδροφορείς.
• Τα ποτάμια της χώρας από μέτρια 
ως κακή η κατάσταση τους σε ποσοστό 
64%
• 18% της επικράτειας έχει χωριστεί σε 
ζώνες νιτρορύπανσης (Κάμπος Ημαθίας, 
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσσαλικός 
Κάμπος, Κωπαΐδα, λεκάνη Στρυμόνα, 
Έβρος) και ήδη επιβάλλονται πρόστιμα 
για αυτήν. 
• Πέρα όμως από τα επικίνδυνα συστατικά 
που φτάνουν στον υδροφόρο ορίζοντα 
εξαιτίας βιομηχανικών και αγροτικών 
χρήσεων, στην Ελλάδα υπάρχει εντονό-
τατο πρόβλημα με το, σε μεγάλο βαθμό 
κατεστραμμένο και πεπαλαιωμένο δίκτυο 
της ΕΥΔΑΠ. Οι σωλήνες είναι κατα-
σκευασμένες από αμίαντο, ενός υλικού 
απαγορευμένου πια και κατηγορούμενο 
για καρκινογενέσεις. Το δίκτυο αυτό 
φτάνει τα 7000 χλμ και είναι κυρίως 
κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες 
(περίπου το 50%) και χρήζει άμεσης 
αντικατάστασης.
• Πέρα από την χημική ρύπανση υπάρχει 
και η μικροβιακή μόλυνση. Σύμφωνα 
με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι μικροβιακές 
αναλύσεις είναι περίπου 10000 το χρόνο, 
που είναι πολύ λίγες για το συνολικά δια-
νεμόμενο νερό (360 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα). Το ΠΑΚΟΕ μετά από μετρήσεις 
ανέδειξε έντονα προβλήματα μικροβιακής 
μόλυνση του νερού, ειδικά στα σημεία 
όπου γίνεται ανάμιξη νερού κάποιας 
πηγής που εκμεταλλεύεται ιδιώτης με 
νερό της ΕΥΔΑΠ.
• Και τα εμφιαλωμένα νερά όμως είναι 
αμφιβόλου ποιότητας και πολλές φορές 
καθίστανται επικίνδυνα, με υψηλές συγκε-
ντρώσεις μικροβίων, κολοβακτηριδίων 
και σκληρότητας. 
• Τα δε φίλτρα που υποτίθεται ότι λύνουν 
τα προβλήματα, σε πολλές περιπτώσεις 
δημιουργούν μεγαλύτερο (ιδιαίτερα σε 
μικρόβια) 
• Σχεδόν 2.400 κυβικά μέτρα νερού 
τον χρόνο αναλογούν στην κατανάλω-
ση κάθε κατοίκου της Ελλάδας, όταν ο 
αντίστοιχος παγκόσμιος μέσος όρος είναι 
1.240 κυβικά μέτρα.
• 2η η Ελλάδα παγκοσμίως στη κατα-
νάλωση πόσιμο νερού πίσω μόνο από 
τα Η.Π.Α.
• Το 86% του νερού που καταναλώνεται 
σήμερα στην Ελλάδα αφορά την άδρευση, 
το 11% την ύδρευση, και το 3% καλύπτει 
ανάγκες της βιομηχανίας.
• Το 60% του νερού που αντλείται 
στην Ελλάδα από λίμνες, και ποτάμια 
χάνεται λόγω απωλειών από το δίκτυο 
μεταφοράς του.
• Οφείλουμε όμως να δεχθούμε ότι 
συγκριτικά με άλλες χώρες και πόλεις 
το νερό της ΕΥΔΑΠ υπερτερεί.
• Η ολοκληρωμένη, ορθολογική και βιώσι-
μη διαχείριση πρέπει να είναι δημόσια.
• Η στοχευμένη τιμολογιακή πολιτική 
χρέωσης των υδατικών πόρων για όλες 
τις χρήσεις, πρέπει να επιτρέπει την ελεύ-
θερη πρόσβαση σε όλους, να συμβάλει 
στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων και 
της καλής οικολογικής κατάστασης.
• Μεταφορά της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ 

στο νέο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.
• ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ σημαίνει ιδιωτικοποίηση 
και όχι αξιοποίηση.
• Η κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδα-
τος θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής 
του νερού.
• Ανορθόδοξη η θέσπιση ενιαίων κανό-
νων τιμολόγησης σε επίπεδο υδατικού 
διαμερίσματος.
• Μη σαφή κριτήρια για τον υπολογισμό 
του κόστους άντλησης, άρδευσης και 
ύδρευσης νερού. Οι κοινοί κανόνες τιμο-
λόγησης του νερού οδηγούν σε αδικίες.
• Η αύξηση του κόστους νερού σημαίνει 
αύξηση του κόστους αγροτικής παρα-
γωγής, περισσότερα έξοδα για τους 
παραγωγούς.
• Σε γαλλικές εταιρείες το νερό της 
Θεσσαλονίκης.
• Το 98% των πολιτών αντιδρούν στην 
ιδιωτικοποίηση της.
• Το πόσιμο νερού στους Δελφούς ξεπέ-
ρασε τα όρια σε παθογόνα μικρόβια 
(κολοβακτηριοείδη, Ε.Coli, εντερόκοκκοι). 
Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί με το αποτέλε-
σμα και κρίνει το νερό ακατάλληλο για 
ανθρώπινη χρήση.
• Πρόβλημα στο πόσιμο νερό στο Πόρτο 
Γερμανό. Το ΠΑΚΟΕ έχει δημοσιεύσει τα 
αποτελέσματα των χημικών – μικροβιο-
λογικών αναλύσεων, που δείχνουν την 
ακαταλληλότητα του νερού.

Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
την επταετία 2010-2017 
σχετικές με την ποιότητα 
των νερών.
 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για 
την ποιότητα και υγιεινή του νερού του 
δικτύου ύδρευσης σε 48 σχολεία της 
Αττικής και 22 πόλεις της Ελλάδας.
  Δημοσίευση άρθρων σχετικών με 
την επίπτωση από την ρύπανση των 
θαλασσών στη διατροφική αλυσίδα 

και, τελικά, στην υγεία των ανθρώπων
 Υδρολογική ανάλυση χημικών και βιο-
λογικών παραμέτρων δειγμάτων νερού 
από τον Πηνειό.
 Δειγματοληψία πόσιμου νερού από 
την πόλη της Λάρισας και ανάλυση των 
φυσικοχημικών του παραμέτρων.
 Δειγματοληψία νερού από τον Ασωπό 
και άλλα σημεία της περιοχής.
 Δειγματοληψία νερού από 221 παρα-
λίες της Αττικής για τη διαπίστωση της 
καταλληλότητας τους για κολύμβηση.
 Έρευνα σχετικά με την ποιότητα των 
εμφιαλωμένων νερών.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού στο 
Βουρκάρι, τα Μέγαρα και την Σαλαμίνα 
για τη διαπίστωση της καταλληλότητας 
του για κολύμβηση.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού 
της παράκτιας ζώνης του Βόλου και της 
ευρύτερης περιοχής του Παγασητικού.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού 
σε 11 παραλίες στην ευρύτερη παράκτια 
ζώνη της Χαλκίδας.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του νερού 
της ευρύτερης περιοχής του Ρίο για τη 
διαπίστωση της αποτελεσματικής λει-
τουργίας του βιολογικού καθαρισμού 
των λυμάτων.
 Χημική και μικροβιολογική ανάλυση 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
στη Νέα Μάκρη.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού στον Βαρνάβα Αττικής.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο δίκτυο 
ύδρευσης του Δήμου Κορίνθου. 
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στις 
περιοχές: Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, 
Ψάθα, Πόρτο Γερμενό.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στην 
Αίγινα.

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στην 
Σαλαμίνα.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στα 
Μέθανα.
 Καταγραφή πηγών ρύπανσης του Σαρω-
νικού με 26 επιτόπιες δειγματοληψίες.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού στα Ιωάννινα.
 Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτηριδίων 
και εξασθενούς χρωμίου στον Ωροπό, 
Σήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.
 Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων και 
αποχετεύσεων στην Λευκάδα.
 Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζιμά 
Ρεθύμνου στην Κρήτη.
 Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην Αττική.
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας 
νερού στο Πόρτο Γερμανό.
 Χημική και μικροβιολογική ανάλυση 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
στη στο Πόρτο Γερμενό

ΤΟ ΠΑΚΟΕ  
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
• Συχνότερους και αποτελεσματικότερους 
ελέγχους
• Σωστή επεξεργασία του νερού όπου 
δεν πραγματοποιείται
• Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων 
από την Πολιτεία
• Οικονομία στην κατανάλωση νερού 
από τους πολίτες
• Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου 
δικτύου
• Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμόδιους» 
και κυβερνώντες της χώρας για άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
• Να λειτουργήσουν επιτέλους το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαχείρισης Νερού καθώς και 
τα αντίστοιχα περιφερειακά.
• ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ 
και ΕΥΑΘ .
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Ε υχαριστούμε πάρα πολύ τους 
εκλεκτούς καλεσμένους, είτε αυτο-
διοικητικούς, είτε επιστήμονες, είτε 

εκπρόσωπους από τη Γραμματεία Υδάτων, 
την Ανεξάρτητη Αρχή, τον Συνήγορο του 
Πολίτη κ.λπ.. Ήταν μια πολύ ουσιαστική 
συζήτηση, αυτή η οποία έγινε σήμερα.

Θα ξεκινήσω με το ότι δεν πρέπει 
ποτέ να ξεχνάμε το ψήφισμα - απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., τον 
Ιούλιο του 2010, σε σχέση με το νερό. 
Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα η 
πρόσβαση του κάθε ανθρώπου σε αυτόν 
τον πλανήτη σε καθαρό πόσιμο νερό, 
αλλά βέβαια, και για συνθήκες υγιεινής, 
αποχέτευσης κ.α.. 

Με αυτή την έννοια, λοιπόν, όταν 
συζητάμε για το νερό, πάντα είναι ιδιαί-
τερα σοβαρό αυτό το θέμα και πρέπει να 
είναι μέσα στις προτεραιότητες. Πέραν 
της έλλειψής του και η κλιματική αλλαγή 
εδώ έχει συντελέσει πολύ στο τομέα της 
ανεπάρκειας των υδάτων. Τα ύδατα είναι 
ένα φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια πλέον, 
φαινόμενο το οποίο αναδεικνύεται στις 
σύγχρονες συνθήκες με την επελαύνου-
σα κλιματική αλλαγή. Βέβαια, και λόγω 
της κλιματικής αλλαγής έχουμε ακραία 
καιρικά φαινόμενα, όπου σπαταλάται και 
χάνεται πολύ νερό, το οποίο δεν απορ-
ροφάται, όπως πρέπει να απορροφηθεί 
για τον εμπλουτισμό και του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα.

Πέραν, όμως, όλων αυτών των φυσι-
κών αιτιών, στα οποία αναφέρθηκαν 
πολλοί σήμερα, που έχουν να κάνουν 
και με γεωλογικούς σχηματισμούς, με 

μέταλλα, με διάφορα στοιχεία που υπάρ-
χουν στη φύση, με συνέπεια αυτά να 
ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και 
τα νερά, ο ανθρωπογενής παράγοντας 
είναι κυρίαρχος, ειδικά στην εποχή και 
στο πρότυπο και το μοντέλο ανάπτυξης, 
το οποίο ακολουθούμε. 

Θα συμφωνήσω με αυτό που άκουσα 
από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη Θεσσαλο-
νίκης και από το Συνήγορο του Πολίτη, 
που αναφέρθηκαν και είπαν ότι δεν 
υπάρχει η δικαιολογία, ότι υπάρχουν 
φυσικοί παράγοντες λόγω των οποίων 
μια περιοχή είναι ρυπασμένη ή μολυσμένη. 
Πραγματικά, δεν υπάρχει δικαιολογία, με 
τη λογική του ανθρώπινου δικαιώματος 
του καθενός σε καθαρό πόσιμο νερό. 

Άρα, η πολιτεία πρέπει να παίρνει 
μέτρα. 

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα 
σημαντικό κομμάτι αναλύθηκε λίγο και 
είναι το θέμα των ανεξέλεγκτων γεωτρή-
σεων. Υπάρχει το Μητρώο Γεωτρήσεων 
και πρέπει κάποτε η πολιτεία σοβαρά να 
προχωρήσει σε αυτό τον τομέα, δηλαδή 
στην πλήρη καταγραφή τους. Θυμάμαι 
κάποτε ότι έλεγε ο αείμνηστος Παπα-
γιαννάκης, ότι οι παράνομες γεωτρήσεις 
είναι περισσότερες από τα αυθαίρετα 
– «παράνομα» σπίτια. Αυτό νομίζω ότι 
ισχύει και πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση 
και η πολιτεία να προχωρήσει ανάλογα.

Με βάση αυτά που αναφέρθηκαν, το 
ανθρώπινο δικαίωμα, το νερό, την Οδηγία 
– Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και όλα αυτά που 
γνωρίζουμε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει 
ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, 
σχετικά με τα όρια βαρέων μετάλλων, 
μόλυβδου και ανόργανου αρσενικού. Εν 
τούτοις, η Ε.Ε. έχει εκπονήσει δύο νέους 
Κανονισμούς, συγκεκριμένα τους 1005/
ΕΕ/2015 και 1006/ΕΕ/2015, στις 26 
Ιουνίου του 2015, οι οποίοι Κανονισμοί 
τροποποιούν, όχι μόνο τα ανώτατα επίπεδα 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 
για το μόλυβδο και το αρσενικό, αλλά 
θέτουν για πρώτη φορά μέγιστα όρια 
αυτών σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων 
ευρείας κατανάλωσης, ακόμα και από 
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Αυτές οι 
τροποποιήσεις του Κανονισμού έγιναν και 
με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την ασφάλεια των τροφίμων.

Με βάση τον Κανονισμό 1005/

ΕΕ/2015 τροποποιούνται τα όρια του 
μόλυβδου στα παρασκευάσματα για 
βρέφη πρώτης και δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, καθώς και σε τρόφιμα για ειδι-
κούς ιατρικούς σκοπούς.

Επίσης, στον Κανονισμό 1006/
ΕΕ/2015 καθορίζεται για πρώτη φορά το 
μέγιστο επιτρεπτό όριο ανόργανου αρσε-
νικού σε τρόφιμα και συγκεκριμένα στο 
ρύζι. Το ανέφερε αυτό η κυρία Σταμάτη, 
σε σχέση με το ρύζι στις ρυζοκροκέτες, 
γαλέτες ρυζιού κ.λπ..

Όπως γνωρίζουμε και όπως ανέφερε 
η Ε.Ε. και οι δύο Κανονισμοί θα ετίθεντο 
σε εφαρμογή από 1/1/2016 και τα τρό-
φιμα που δεν συμμορφώνονται με αυτά 
τα όρια, πρέπει να αποσυρθούν. 

Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, το 
Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα, θα 
ήθελα να μας απαντήσει η κυρία Καρα-
ούλη, τι γνωρίζει σε σχέση με αυτούς 
τους Κανονισμούς, αν έχουν ενταχθεί 
στην ελληνική νομοθεσία, τι έχει γίνει 
δηλαδή γι’ αυτά τα δύο συγκεκριμένα 
ζητήματα; Το δεύτερο ερώτημα που 
θέλω να θέσω είναι το θέμα του εξα-
σθενούς χρωμίου. Έχει γίνει πολλές 
φορές συζήτηση στην Επιτροπή μας, 
είχαμε καταθέσει και ερώτηση – κι εγώ 
προσωπικά -  για τον καθορισμό ορίου 
του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό 
Τι έχει γίνει και πως έχει προχωρήσει στο 
εν λόγω θέμα το Υπουργείο; Ένα θέμα 
το οποίο απασχόλησε πολλές φορές την 
Επιτροπή μας.

Για όλα τα παραπάνω θέλετε να 
το πουλήσετε σε πολυεθνικές;

ΝΕΡΟ – ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Οι ανησυχίες της Χαρούλας 
Καφαντάρη για το νερό

Εδώ και πολλά χρόνια ζούμε στην πατρίδα μας τη 
«μέρα της μαρμότας». Αντιπολιτευόμενοι να το παίζουν 
αντιμνημονιακοί με ισοδύναμα και στη συνέχεια να 
μετατρέπονται σε υποτακτικότεροι των υποτακτικών, 
αναγκασμένοι να διαχειριστούν το χάος που δημιούρ-
γησαν. Και πάλι από την αρχή με νέους πρωταγωνιστές. 
Και κάθε φορά η πραγματικότητα ακόμα χειρότερη, οι 
αντοχές ακόμα λιγότερες, οι ευκαιρίες για έξοδο από 
τη κρίση όλο και πιο περιορισμένες. «Δειλοί, μοιραίοι 
κι άβουλοι αντάμα, προσμένουν, ίσως, κάποιο θάμα!»

Σε όλα αυτά η ελληνική κοινωνία νιώθει απούσα. 
Με τα προβλήματα της να μην αναφέρονται καν. Με τα 
οράματα της να μην διεκδικούνται από κανέναν. Χωρίς 
εκπροσώπηση, εν τέλει χωρίς φωνή.  Με σπασμωδικές 
αντιδράσεις και δυστυχώς με τον κίνδυνο της κατάρρευ-
σης στη συλλογική κατάθλιψη. «Ανοχύρωτη» απέναντι 
στις πιο ακραίες φωνές και σε τσαρλατάνους, μπας και 
ακουστεί μέσα από αυτούς. Αλλά πού. Μοιάζει ότι κανένα 
αυτί δεν ιδρώνει, κανείς «υπεύθυνος» δεν χαμπαριάζει.

Αυτή η κατάσταση όμως τελειώνει. Με το πραγματικό 
στοίχημα να είναι τι έρχεται στη θέση της ώστε να μην 
τελειώσουμε και εμείς μαζί της. Θα μείνουμε λοιπόν 

κολλημένοι στις παλιές συνήθειες που έστρωσαν τον 
δρόμο στην καταστροφή που ζούμε ή θα βρούμε ένα 
πιο στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να 
χτίσουμε την επόμενη μέρα μας;

Μια μέρα στην οποία θα είναι αποτυχία όλων μας να 
υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο δρόμο, που τρέφονται 
από τα σκουπίδια, που θέλουν να δουλέψουν αλλά δεν 
μπορούν, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
και εκπαίδευσης, που διακρίνονται με βάση το χρώμα του 
δέρματος τους ή την σεξουαλική τους προτίμηση. Μια 
μέρα που η φτώχεια δεν θα είναι ιδιωτικό δράμα, αλλά 
συλλογικό όνειδος. Μια μέρα στην  οποία οι άνθρωποι 
που φεύγουν από τις χώρες τους, διεκδικώντας ένα 
καλύτερο μέλλον, θα ζουν το πραγματικό νόημα της 
ελληνικής φιλοξενίας. Μια μέρα στην οποία οι νέοι θα 
μπορούν να ονειρεύονται το μέλλον τους και να χτίζουν 
τη ζωή τους στην πατρίδα τους αντί να ψάχνουν διέξοδο 
στο μακριά από τον τόπο τους.

Η Δημοκρατική παράταξη είναι η μόνη η οποία έχει 
αποδείξει ιστορικά ότι έχει τη δυνατότητα να ενώνει 
δυνάμεις ικανές να οδηγήσουν στις αναγκαίες ρήξεις. 
Σήμερα για να βγούμε από το σπιράλ της καταστροφής 
στο οποίο ζούμε. Το πρώτο βήμα έγινε. Η παράταξη 
έχει συλλογικό φορέα, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. 
Η ενίσχυση της είναι αναγκαία συνθήκη για να γίνουν 
οι αλλαγές που έχουμε τόσο ανάγκη.

Μόνο που η ενίσχυση αυτή δεν θα έρθει νομοτελει-
ακά. Προϋποθέτει να έχουμε πρόταση και να πείσουμε 
τον λαό να την υποστηρίξει. Πρόταση για εθνική και 
κοινωνική ανόρθωση και όχι «κόλπο να ξαναέρθουμε 
στα πράγματα». Και στην προσπάθεια αυτή να δώσουμε 
τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε να πετύχουμε. 

Αν ξεπεράσετε το 8% στις επόμενες εκλόγες 
όταν γίνουν, θα είναι μεγάλη χαρα για εσάς , και 
ντροπή για το  41% του Ανδρέα. Μα τότε ήσασταν 
μνημονιακοί ή κανουμε λάθος.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας
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Τ ο ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις 
σε ΤΑΞΙ ( πετρελαιοκίνητα και αερι-
οκίνητα με φυσικό αέριο, για τους 

εκπεμπόμενους από αυτά ατμοσφαιρικούς 
ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια και 
οξείδια του αζώτου, με σκοπό την σύγκριση 
των αποτελεσμάτων στα δύο διαφορετικά 
καύσιμα.

Μετά από την μελέτη αυτή και σε συνεν-
νόηση με τα αρμόδια υπουργεία κατατέ-
θηκε πρόταση επιδότησης αντικατάστασης 
των πετρελαιοκινητήρων με αντίστοιχους 
φυσικού αερίου, για την προώθηση των 
αεροκινητήρων στα ΤΑΞΙ αλλά και στα ΙΧ 
και ΔΧ οχήματα με στόχο την μείωση των 
ρύπων της κατηγορίας PM (αιωρουμένων 
σωματιδίων) και ΝΟΧ (οξειδίων του αζώτου) 
και γενικότερα των ρύπων του θερμοκηπίου. 

Για να επιτευχθούν τα παρακάτω θα 
πιέσουμε να αυξηθεί ο αριθμός των πρα-
τηρίων φυσικού αερίου. Με το δεδομένο 
ότι στις διεθνείς αγορές το φυσικό αέριο 
θεωρείται κατά πολύ οικονομικότερο του 
πετρελαίου αλλά και σίγουρα πιο φιλικό 
στο περιβάλλον και στην σωστή συντήρηση 
των μηχανών.

 Είναι προφανές ότι το φυσικό αέριο 
δεν αποτελεί την «απόλυτη» λύση του 
21ου αιώνα. Ανήκοντας στους υδρογο-
νάνθρακες, αναπόφευκτα επιβαρύνει και 
αυτό, έστω και σε πολύ λιγότερο βαθμό 
από οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο, 
την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα, 
αλλά και με άλλους ρύπους. Ωστόσο, στο 
ενδιάμεσο στάδιο (πιθανόν για τα επόμενα 
10-20 χρόνια ή ακόμα και 30 χρόνια) που 
πρέπει η ανθρωπότητα να διανύσει μέχρι 
την εξεύρεση μιας πραγματικά «καθαρής» 
λύσης, η χρήση του φυσικού αερίου ως 
καυσίμου στα αυτοκίνητα μπορεί να απο-
δειχτεί ευεργετική. 

Όχι μόνο λόγω του άμεσου οφέλους 
που συνεπάγεται η χρήση του, αλλά και 
γιατί μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο 
της εισαγωγής του υδρογόνου στο αυτο-

κίνητο. Η ανάμειξη του φυσικού αερίου σε 
ποσοστό που μπορεί να φτάνει ακόμα και το 
40% αποδεικνύεται οικολογική επωφελής, 
καθώς βελτιώνεται η αναλογία άνθρακα/
υδρογόνου στο καύσιμο. 

Από και πέρα υπάρχουν βέβαια και 
πολιτικά ζητήματα. Πάντως γεγονός είναι 
ότι η παροχή φορολογικών και άλλης 
φύσεως κινήτρων μπορεί να αποδειχτεί 
αποφασιστικής σημασίας για τη διείσδυση 
του φυσικού αερίου στην αγορά. Πέραν 
όμως της σωστής τοποθέτησης και των 
κατάλληλων υλικών τα λάδια της μηχα-
νής του αεριοκίνητου αυτοκινήτου είναι 
καθαρότερα λόγω απουσίας του θείου, των 
καταλοίπων της καύσης και της άκαυστης 
βενζίνης.

 
Συνοπτικά

Καθαρό – το πεπιεσμένο φυσικό αέριο 
(CNG) είναι το πιο καθαρό εναλλακτι-
κό καύσιμο. Τα μεταφορικά μέσα (NGV) 
εκπέμπουν μέχρι 30% λιγότερα αέρια του 
θερμοκηπίου, απ’ ό,τι τα μεταφορικά μέσα 
βενζίνης και πετρελαίου.

Φθηνό – Η χρήση φυσικού αερίου ως 
καύσιμο μειώνει τα έξοδα σημαντικά για 
τους ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων. Το 
φυσικό αέριο είναι κατά μέσο όρο 40 – 
60% πιο φθηνό απ’ ό,τι το πετρέλαιο ή τη 
βενζίνη (ανάλογα με τις εγχώριες αγορές).

Ασφαλές – το φυσικό αέριο δεν είναι 
τοξικό και διαχέεται γρήγορα. 

Έχει υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης 
συγκριτικά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, 
κάτι που μειώνει τις πιθανότητες τυχαίας 
ανάφλεξης.

Αθόρυβο – οι κινητήρες φυσικού αερίου 
είναι κατά 50% πιο αθόρυβοι συγκριτικά 
με τις κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Ουσιαστικά μηδενικός κίνδυνος σε 
σύγκριση με τους βενζινοκινητήρες λόγω 
μη τοξικότητας και ειδικού βάρους μικρό-
τερου του αέρα ώστε σε ανοικτό χώρο να 

διαφεύγει στιγμιαία στο περιβάλλον.

Σημερινή  
κατάσταση

Η ΔΕΠΑ έχει σήμερα την ευθύνη για 
την πώληση φυσικού αερίου για την κίνηση 
των οχημάτων. Η αεριοκίνηση των οχη-
μάτων έγινε σταδιακά με την αεριοκίνηση 
των λεωφορείων της ΕΘΕΛ(600) και με 
την κατασκευή δύο πρατηρίων στην αρχή 
τροφοδοσίας φυσικού αερίου για οχήματα 
στα Άνω Λιόσια και στην Ανθούσα που 
ευρίσκονται μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο 
των χώρων στάθμευσης της ΕΘΕΛ στις 
ανωτέρω περιοχές. Στην πορεία της αύξησης 
των αεριοκινούμενων οχημάτων εκτός των 
λεωφορείων όπως απορριμματοφόρα ΟΤΑ, 
ΙΧ και ΔΧ δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 
τα πρατήρια της ECO σε συνεργασία με την 
ΔΕΠΑ που ευρίσκονται στην οδό Κηφισίας 
264 στον Δήμο Κηφισιάς, το πρατήριο επί 
της Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης 
στο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας (γέφυρα Αύρα ), 
το πρατήριο στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη δίπλα από το Entertainment Park 
Allou Fun Park, ( Καναπιτσερή 12& Ηλία 
Βενέζη 4) το οποίο δημιουργήθηκε εντε-
λώς πρόσφατα (λειτουργεί εδώ και τρείς 
μήνες), ενώ πρόκειται να λειτουργήσει σε 
λίγες μέρες νέο πρατήριο στο Κορωπί επί 
της οδού Μαρκοπούλου. Κατά μήκος της 
ΠΑΘΕ λειτουργούν: Στην Θεσσαλονίκη, 
στην Πυλαία  ( Λ. Γεωργικής Σχολής128,) 
και στην Νέα Μαγνησία ( Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 136 Ιωνία), στην Λάρισα (οδός 
Βόλου 65),στο Βόλο (οδός Λαρίσης 202) 
και στην Λαμία (6ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας –Στυ-
λίδας). Προγραμματίζεται η κατασκευή και 
άλλων στο Πειραιά και τον Ασπρόπυργο. Το 
δίκτυο λιανικής πώλησης φυσικού αερίου 
επεκτείνεται συνεχώς με την δημιουργία και 
νέων θέσεων εργασίας. Βεβαίως πρέπει να 
επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη και ευελπιστούμε ότι με την επέκταση 

των κυρίων αγωγών φυσικού αερίου στην 
Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Μέχρι 
σήμερα η κατανάλωση φυσικού αερίου 
από τα οχήματα με αεριοκινητήρες, δηλαδή 
η κατανάλωση φυσικού αερίου κίνησης 
είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τις άλλες 
κατηγορίες. Σύμφωνα με στοιχεία του 2011, 
από τα 4,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
που καταναλώνει η Ελλάδα ετησίως, για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 
60% καταναλώνεται για την βιομηχανία, 
το 24%, για εμπορικές και οικιακές χρήσεις, 
το 9% πωλήσεις ΕΠΑ, το 4% για υπηρεσίες 
και μόνο 3% για άλλες χρήσεις στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η αεριοκίνηση που 
υπολογίζεται σήμερα στο 0.3%.

Αιτιολογία  
της μέτρησης

Από τις οδηγίες για τα εναλλακτικά 
καύσιμα και τους κανονισμούς EURO 5 
και EURO 6, τα όρια των PM και ΝΟχ 
είναι αρκετά υψηλά σε σύγκριση με άλλες 
διεθνείς προδιαγραφές (όπως αυτά της 
Καλιφορνίας) ενώ στην πράξη οι πετρε-
λαιοκινητήρες τα υπερβαίνουν, αλλά τα 
ΚΤΕΟ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
δεν είναι υποχρεωμένα να τα μετρούν. 
Στα ΚΤΕΟ μετριέται μόνο ο συντελεστής 
Κ-θολερότητας της εκπεμπόμενης αιθάλης 
που για τα παλαιότερα έχει όριο το 3 ενώ 
για τα νεότερα το όριο είναι 1.

Για τους λόγους αυτούς, στο Πρόγραμμα 
του ΠΑΚΟΕ μετρήθηκαν τα PM10, PM2,5, 
TSP (συνολικός, αριθμός αιωρούμενων 
σωματιδίων) και NOx (NO-N2O) που εκπέ-
μπονται στο περιβάλλοντα χώρο από τους 
πετρελαιοκινητήρες ενός τυχαίου δείγματος 
26 πετρελαιοκίνητων ΤΑΞΙ σε δύο μέρες. 
Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 25 
και 26 Ιανουαρίου 2017 από 9 π.μ.- 9 μ.μ. 
σε διαμορφωμένο χώρο του ΚΤΕΟ CAR-
CENTER επί της οδού Π. Ράλλη 16 στον 
Ταύρο σε 17 ΤΑΞΙ με κινητήρες φυσικού 

Φυσικό αέριο και αεριοκίνηση
Μετρήσεις εκπομπών οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων σε 43 ταξί
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αερίου στα πρατήρια φυσικού αερίου Κηφισιάς, 
Φιλαδέλφειας και στις 28 και 29 Ιανουαρίου 
στη Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη.

Για να κατανοηθεί το μέγεθος του οφέλους 
της μετατροπής των πετρελαιοκινητήρων σε 
αεριοκινήτηρες φυσικού αερίου, εκτός του 
οικονομικού οφέλους ( π.χ με 10 ευρώ διανύουν 
κατά μέσο όρο τα ΤΑΞΙ min 280 και max 320 
χλμ) δείχνουμε με τις μετρήσεις ότι η διαφορά 
εκπομπών ρύπων των αεριοκίνητων ταξί από 
τα πετρελαιοκίνητα, είναι σημαντική, διότι οι 
εκπομπές ΝΟΧ είναι μηδενικές για τα αεριοκί-
νητα ενώ για τα πετρελαιοκίνητα υπερβαίνουν 
τα όρια των διεθνών προδιαγραφών και της 
ΕΕ. Τέλος, υπολογίστηκε ότι οι εκπομπές των 
αιωρούμενων σωματιδίων βρίσκονται σε υψηλά 
ποσοστά για τα πετρελαιοκίνητα και σε χαμηλά 
ποσοστά για τα αεριοκίνητα.

 Γενικά Συμπεράσματα και μαθηματική 
προσέγγιση της υφιστάμενης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από την ημερήσια κυκλοφορία των 
πετρελαιοκίνητων ΤΑΧΙ.

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
αποδεικνύεται η σαφής διαφορά εκπομπών 
ρύπων μεταξύ των πετρελαιοκίνητων και αερι-
οκίνητων ΤΑΞΙ . 

Βεβαίως ήταν ένα πρώτο πρόγραμμα μετρή-
σεων που διενεργήθηκε με μεγάλη δυσκολία 
ως προς την δυνατότητα μέτρησης ρύπων των 
αεριοκίνητων ΤΑΞΙ λόγω του μικρού αριθμού 
τους και της μη δυνατότητας συνάντησης τους 
σε ΚΤΕΟ. Οι μετρήσεις των 26 πετρελαιοκινήτων 
έγιναν στο ΚΤΕΟ Car Control 2017 επί της οδού 
Π. Ράλλη 16 ενώ των 17 αεριοκινήτων άρχισαν 
στο πρατήριο φυσικού αερίου επί της οδού Λ. 
Κηφησίας 264, συνεχίσθηκαν στο πρατήριο της 
Ν.Φιλαδέλφειας στο 8χλμ της Εθνικής οδού 
Αθηνών Θεσ/νίκης και ολοκληρώθηκαν στο 
πρατήριο της δημοτικής ενότητας Αγ, Ι, Ρέντη 
στις 28 Ιανουαρίου 2017. 

Παρόλο που οι μετρήσεις αποσκοπούν να 
προβάλλουν την αεριοκίνηση συγκρίνοντάς την 
με την πετρελαιοκίνηση, συμπεραίνουμε ότι 
υπάρχει ένα είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
από τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Από τα 17 
δείγματα αεριοκίνητα ταξί που μετρήθηκαν, οι 
τιμές ΡΜ που είναι κάτω από την οριακή τιμή 
ανέρχονται σε 12 ήτοι ποσοστό 70,5% ενώ τα 
υπόλοιπα δηλαδή ποσοστό 29,5% υπερβαίνουν 
το όριο. Εδώ τονίζουμε ότι τα δύο πρώτα αερι-
οκίνητα ταξί και τα δύο ΙΧ και που μετρήθηκαν 
παρουσιάζουν υψηλές τιμές διότι μετρήθηκαν 
αφού είχαν γεμίσει το ρεζερβουάρ με φυσικό 
αέριο και έπρεπε να περάσει ένα χρονικό διά-
στημα μέχρι να γυρίσει ο βενζινοκινητήρας σε 
φυσικό αέριο. 

Το ίδιο έγινε με δύο ταξί που παρουσιάζουν 
υψηλές αποκλίσεις. Στην συνέχεια όλες οι 
μετρήσεις έγιναν πριν φουλάρουν τα οχήματα 
με φυσικό αέριο. Από τις μετρήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν παρατηρείται ότι από τα 26 
δείγματα πετρελαιοκίνητων ταξί, τα 24 υπερ-
βαίνουν σημαντικά την ετήσια οριακή τιμή των 
50μg/m3, ήτοι ποσοστό απόκλισης 84% ενώ 
2 μόνο δεν υπερβαίνουν την οριακή τιμή, με 
ποσοστό 8%. Αντίστοιχα τα αεριοκίνητα σε 17 
δείγματα μετρήσεων, τα 9 παρουσιάζουν τιμές 
κάτω της οριακής με ποσοστό 52% ενώ δύο 
είναι κοντά στην οριακή τιμή(51,23και 51,05) 
.Επτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις 
που επιβεβαιώνουν ότι είναι μετρήσεις βενζινο-
κινητήρα πριν μπει σε λειτουργία ο κινητήρας 
με φυσικό αέριο.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
Χημικός Μηχανικός

Η Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, ακύρωσε  την σκαν-
δαλώδη απόφαση του Δήμου, 

σύμφωνα με την οποία η διαχείριση 
της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης,  που 
ανακατασκευάστηκε με χρηματοδότη-
ση από το ΕΣΠΑ, είχε  παραχωρηθεί 
δωρεάν για εκμετάλλευση στην ομάδα 
του Impact Hub Athens,  παρά τις 
αντιδράσεις όλων των φορέων και 
συλλογικοτήτων. Πρόκειται για προ-
σωπική ήττα του δημάρχου Αθηναίων. 
Οι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας της 
Κυψέλης διεκδικούσαν η αγορά να 
είναι ανοικτή σε όλους, δεδομένου 
ότι πριν ανακαινιστεί αποτελούσε 
αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο 
και τελούσε υπό ανοιχτή κατάληψη, 
στην οποία συμμετείχαν πολλά τοπικά 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Αττικής, ακύρωσε  την 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου, σύμφωνα με την οποία 
η διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς 
Κυψέλης είχε ανατεθεί στην ομάδα 
του Impact Hub Athens η οποία 
δραστηριοποιείται στον χώρο της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η εξέλιξη αυτή, καταγράφεται 
ως προσωπική ήττα του δημάρχου 
Αθηναίων καθώς παραχώρησε δωρεάν 
για εκμετάλλευση στην συγκεκριμένη 
ομάδα  του Impact Hub Athens την 
Δημοτική Αγορά Κυψέλης που είχε 
ανακατασκευαστεί με χρήματα από 
το ΕΣΠΑ. 

Οι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας 
της Κυψέλης διεκδικούσαν η αγορά 
να είναι ανοικτή σε όλους, δεδομένου 
ότι πριν ανακαινιστεί αποτελούσε 
αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο 

και τελούσε υπό ανοιχτή κατάληψη, 
στην οποία συμμετείχαν πολλά τοπικά 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση  του  Δήμου Αθη-
ναίων, να δώσει την διαχείριση της 
Αγοράς της Κυψέλης στην ομάδα του 
Impact Hub Athens, τον περασμένο 
Δεκέμβριο, είχε προκαλέσει μπαράζ 
αντιδράσεων εναντίον του Γ. Καμίνη 
τόσο από τις τοπικές συλλογικότη-
τες της κοινωνικής οικονομίας στην 
περιοχή της Κυψέλης, όσο και από 
τις δημοτικές παρατάξεις που πρό-
σκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και την 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ήθελαν  να γίνει η 
αγορά κέντρο κοινωνικής οικονομίας  
- επιχειρηματικότητας. 

Άλλη μια επιβεβαίωση του 
σάπιου συστήματος και της ανα-
ξιοκρατίας που υπάρχει σε αυτή 
τη χώρα.

Καμίνης και...  
Δημοτική αγορά Κυψέλης

Οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (SDGs) αποτελούνται από 169 στόχους σε 
17 κατηγορίες «παγκόσμιους στόχους» και αποτελούν  
το όραμα και τον στόχο της παγκόσμιας κοινότητας 
για το 2030. Όπως γίνεται κατανοητό αυτοί οι στόχοι 
δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την συμβολή των 
εταιρειών και των ορργανισμών.

Για αυτό το λόγο παρατηρείται ήδη μια αυξανόμενη 
τάση παγκοσμίως να εντάσουν αυτούς τους στόχους 
στις ετήσεις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 
τους, προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να 
δείξουν πώς οι ενέργειες τους και η απόδοση τους 
συνδέεται με την αειφορία της τοπικής και παγκόσμιας 
κοινότητας. Παράλληλα, οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
αποτελέσουν μια πυξίδα για τους τομείς που μπορεί 
να επικεντρωθεί μια εταιρεία, ανάλογα τον κλάδο 

δραστηριποιήσης της και τις επιπτώσεις που έχει στο 
περιβάλλον και στην κοινωνία.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) έχει αναπτύξει ένα 
εργαλείο που επιτρέπει στις εταιρείες να αξιοποίησουν 
στο μέγιστο αυτούς τους στόχους στην διαμόρφωση 
στρατηγικής, στην θέσπιση στόχων και στην ανάπτυξη 
της ετήσιας έκθεσής τους.

Είμαστε στην διάθεσή σας  για να σας ενημε-
ρώσουμε για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και 
να ωφεληθεί η εταιρεία σας από τους στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

«Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για την  ειρωνεία 
του δημοσιεύματος, τη στιγμή που το 1/3 του 
παγκόσμιου πληθυσμού δηλαδή 2.500.000 δις 
είναι κάτω από την μπότα των ΗΠΑ και του 
ΤΡΑΜΠ.»

Οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών  
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) 
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Σ την ισχύουσα νομοθεσία, για την 
Προστασία των Ζώων κατά τη 
Σφαγή και/ή τη Θανάτωσή τους ( 

Σχήμα οξύμωρο ), μπορείτε να διαβάσετε 
αναλυτικά για όλα τα στάδια:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ )  αρ ιθ . 
1099/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
24ης Σεπτεμβρίου 2009 για την προστα-
σία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.

ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟ-
ΦΟΡΑ ΖΩΑ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ζώα δεν πρέπει να αναισθητοποι-
ούνται αν δεν είναι δυνατόν να αφαιμα-
χθούν αμέσως.

Β. Υδρόλουτρα
1. Όταν χρησιμοποιούνται αναισθητικά 

υδρόλουτρα για την αναισθητοποίηση των 
πουλερικών, πρέπει να είναι δυνατόν να 
ρυθμίζεται η στάθμη του νερού ώστε να 
επιτυγχάνεται καλή επαφή με το κεφάλι 
του ζώου.

Η ένταση και η διάρκεια του ρεύματος 
που χρησιμοποιείται για την αναισθητο-
ποίηση καθορίζονται από την αρμόδια 
αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ζώο 
χάνει αμέσως τις αισθήσεις του μέχρι το 
θάνατό του.

2. Όταν τα πουλερικά αναισθητοποι-
ούνται ομαδικά σε υδρόλουτρο, πρέπει 
να διατηρείται επαρκής τάση για την 
παραγωγή ρεύματος με ικανοποιητική 
ένταση, ώστε να εξασφαλίζεται η αναι-
σθητοποίηση όλων των πουλερικών.

3. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλλη-
λα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 
διέλευση του ρεύματος και ιδίως η καλή 
επαφή και η ύγρανση της επαφής αυτής 
μεταξύ των ποδιών και των αγκίστρων 
ανάρτησης.

4. Τα υδρόλουτρα για τα πουλερικά 
πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος 
και βάθος για το είδος πτηνών που σφά-
ζονται και δεν πρέπει να υπερχειλίζουν 
κατά την εμβάπτιση των πουλερικών. 
Το εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο πρέπει 
να έχει μήκος ίσο προς το μήκος του 
υδρολούτρου.

5. Εάν χρειάζεται, πρέπει να υπάρχει 
βοηθητικό χειροκίνητο σύστημα.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΑΝΑΤΩΣΗ

2. Αποκεφαλισμός και εξάρθρωση 
του αυχένα

Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τη θανάτωση των που-
λερικών και για τη χρήση τους απαιτείται 
άδεια της αρμόδιας αρχής η οποία πρέπει 
να εξασφαλίζει ιδίως ότι χρησιμοποιούνται 
από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

και ότι τηρούνται οι γενικές διατάξεις του 
άρθρου 3 της παρούσας οδηγίας.

3. Ηλεκτροπληξία και διοξείδιο 
του άνθρακα

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει 
τη θανάτωση διαφόρων ειδών με τις 
μεθόδους αυτές εφόσον τηρούνται, εκτός 
από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 3, 
οι ειδικές διατάξεις των σημείων 3 και 
4 του τμήματος ΙΙ του παρόντος παραρ-
τήματος και καθορίζει εξάλλου, προς το 
σκοπό αυτό, την ένταση και τη διάρκεια 
του χρησιμοποιούμενου ρεύματος καθώς 
και τη συγκέντρωση του διοξειδίου του 
άνθρακα και τη διάρκεια της έκθεσης 
σε αυτό.

4. Θάλαμος κενού
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται μόνο 

για τη θανάτωση χωρίς αφαίμαξη ορισμέ-
νων ζώων προς κατανάλωση τα οποία 
ανήκουν σε είδη εκτρεφόμενων θηρα-
μάτων (ορτύκια, πέρδικες και φασιανοί) 
και για τη χρήση της απαιτείται άδεια της 
αρμόδιας αρχής η οποία εξασφαλίζει, πέρα 
από το ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 
άρθρου 3, ότι:

- τα ζώα τοποθετούνται σε στεγανό 
θάλαμο όπου επιτυγχάνεται σύντομα κενό 
αέρος μέσω ισχυρής ηλεκτρικής αντλίας,

- η αφαίρεση του αέρα διατηρείται 
έως το θάνατο των ζώων,

- τα ζώα περιέχονται καθ' ομάδες σε 
περιέκτες μεταφοράς που μπορούν να 
εισαχθούν στο θάλαμο κενού, οι δια-
στάσεις του οποίου έχουν υπολογισθεί 
προς το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1. Η αφαίμαξη των αναισθητοποιη-
μένων ζώων πρέπει να αρχίζει το συντο-
μότερο δυνατό μετά την αναισθητοποί-
ησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία 
άφθονη και πλήρης ροή του αίματος. Εν 
πάση περιπτώσει, η αφαίμαξη πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν το ζώο ανακτήσει 
τις αισθήσεις του.

2. Η αφαίμαξη όλων των αναισθη-
τοποιημένων ζώων πρέπει να γίνεται 
με τομή μιας τουλάχιστον από τις δύο 
καρωτίδες ή των αγγείων από τα οποία 
προέρχονται.

Μετά την τομή των αιμοφόρων αγγεί-
ων, δεν πρέπει να διενεργείται στα ζώα 
καμιά εργασία καθαρισμού ούτε ηλεκτρική 
διέγερση πριν ολοκληρωθεί η αφαίμαξη.

3. Όταν ένα άτομα είναι υπεύθυνο για 
την αναισθητοποίηση, την αγκίστρωση, την 
ανύψωση και την αφαίμαξη των ζώων, το 
άτομο αυτό πρέπει να πραγματοποιεί τις 
εργασίες αυτές διαδοχικά στο ίδιο ζώο 
πριν περάσει σε άλλο ζώο.

4. Όταν η αφαίμαξη των πουλερικών 
γίνεται με αυτόματο μηχάνημα αποκεφα-
λισμού πρέπει να υπάρχει χειροκίνητο 
βοηθητικό μηχάνημα ώστε, σε περίπτωση 
βλάβης, να είναι δυνατόν να σφάζονται 
αμέσως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Επιτρεπόμενες μέθοδοι
Όλες οι μέθοδοι που επιτρέπονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτή-
ματος Γ και εξασφαλίζουν βέβαιο θάνατο.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί, 
τηρώντας τις γενικές διατάξεις του άρθρου 

3 της παρούσας οδηγίας, να επιτρέπει τη 
χρήση άλλων μεθόδων θανάτωσης των 
ευπαθών ζώων, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι:

- εάν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που 
δεν προκαλούν τον ακαριαίο θάνατο (π.χ. 
πιστόλι με διατρητική ράβδο), λαμβάνονται 
τα δέοντα μέτρα για τη θανάτωση των 
ζώων το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδή-
ποτε πριν ανακτήσουν τις αισθήσεις τους,

- δεν γίνεται καμία άλλη επέμβαση στα 
ζώα πριν διαπιστωθεί ο θάνατός τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ 

ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡ-
ΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ

Ι. Επιτρεπόμενες μέθοδοι θανάτωσης 
νεοσσών

1. Χρησιμοποίηση μηχανικού συστή-
ματος που επιφέρει ταχύ θάνατο.

2. Έκθεση στο διοξείδιο του άνθρακα.
3. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιτρέπει τη χρήση άλλων επιστημονικά 
αναγνωρισμένων μεθόδων θανάτωσης, 
εφόσον τηρούν τις γενικές διατάξεις του 
άρθρου 3.

ΙΙ. Ειδικές απαιτήσεις
1. Χρησιμοποίηση μηχανικού συστή-

ματος που επιφέρει ταχύ θάνατο
α) Τα ζώα πρέπει να θανατώνονται 

με μηχανικό σύστημα με ταχέως περι-
στρεφόμενες λεπίδες ή εξογκώματα από 
αφρώδες ελαστικό.

β) Η χωρητικότητα της συσκευής 
πρέπει να επαρκεί για την ακαριαία θανά-
τωση όλων των ζώων, ακόμη και όταν 
είναι πολλά.

2. Έκθεση στο διοξείδιο του άνθρακα
α) Τα ζώα πρέπει να τοποθετούνται 

σε ατμόσφαιρα με τη μεγαλύτερη δυνατή 
περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακος 
το οποίο προέρχεται από πηγή παραγωγής 
100 % διοξείδιο του άνθρακος.

β) Τα ζώα πρέπει να παραμένουν 
στην προαναφερόμενη ατμόσφαιρα μέχρι 
το θάνατο.

ΙΙΙ. Επιτρεπόμενη μέθοδος για τη 
θανάτωση των εμβρύων

1. Για την ακαριαία θανάτωση των 
ζώντων εμβρύων, όλα τα απορρίμματα 
των εκκολαπτηρίων πρέπει να υφίστανται 
επεξεργασία με το μηχανικό σύστημα που 
αναφέρεται στο σημείο

ΙΙ. 
2. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιτρέπει τη χρήση άλλων επιστημονικά 
αναγνωρισμένων μεθόδων θανάτωσης, 
εφόσον τηρούν τις γενικές διατάξεις του 
άρθρου 3.

Βασανιστήρια ζώων... αθώες ψυχές 
στα στομάχια των καταναλωτών. Ενίσχυση 
της νομοθεσίας με νόμους προστασίας 
των ζώων.

H φρίκη της νόμιμης διαδικασίας 
σφαγής πουλερικών

Βγάλτε τα ζώα από τους θαλάμους βασανιστηρίων • Δείτε στην πράξη την απολύτως νόμιμη διαδικασία σφαγής πουλερικών
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Η έγκριση της καύσης σκουπιδιών για την παραγω-
γή ενέργειας στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ είναι γεγονός. 
Πλέον αυτή η βιομηχανία που βρίσκεται σε απόσταση 
«βρώμικης» αναπνοής από την πόλη μας έχει την άδεια 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να καίει σκουπίδια, 
λυματολάσπη και κάθε άλλη ύλη που βαπτίζεται ως 
«εναλλακτικό καύσιμο». Ειδικά το RDF περιέχει πλαστικά 
υλικά που θα καίγονται στους απαρχαιωμένους κλιβά-
νους τις ΑΓΕΤ. Σε μία πόλη που ήδη έχει πρόβλημα με 
την ατμοσφαιρική ρύπανση έρχεται να προστεθεί ακόμη 
μία πηγή που θα παράγει διοξίνες και φουράνια, ουσίες 
άκρως καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Και μάλιστα 

σε μία πόλη που από πέρυσι μέχρι φέτος είχαμε 30% 
αύξηση των καρκίνων.

Καλούμε τους πολίτες και τους φορείς του Βόλου να 
ενώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτήν την απόφαση 
για να οδηγήσουμε στην ανάκλησή της. Ποιά είναι όμως 
η θέση της Περιφέρειας και του Δήμου Βόλου σε αυτό 
το μείζον θέμα; Γιατί σφυρίζουν αδιάφορα; Η ίδια από-
φαση για το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι Ευβοίας 
ανακλήθηκε μετά από ξεσηκωμό των κατοίκων. Εδώ 
στο Βόλο θα δεχθούμε την παραγωγή καρκινογόνων 
ουσιών στο βωμό του κέρδους της ΑΓΕΤ;

Πολλές μέρες του χρόνου ακόμη και το καλοκαίρι 

η πρωινή ατμόσφαιρα του Βόλου μυρίζει πλαστικό και 
διερωτόμαστε από πού προέρχεται αυτή η μορφή εναέ-
ριας ρύπανσης. Από σήμερα θα ξέρουμε την απάντηση. 
Και μάλιστα πιο έντονη!

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας προ-
γραμματίζει για την Τετάρτη 15 Μαρτίου ενημερωτική 
συγκέντρωση και καλεί τους φορείς της πόλης και τους 
κατοίκους της να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ!

«Πριν 12 χρόνια το ΠΑΚΟΕ είχε κάνει εμπερι-
στατωμένη έρευνα για τη ρύπανση της ΑΓΕΤ στο 
Βόλο, αδράνεια όλων το φορέων της περιοχής. 
Μήπως υπάρχουν στοιχεία παιδικής θνημόσητας;»

Εναέριος θάνατος στο Βόλο και με έγκριση απο το υπουργείο!

Η υπερψήφιση της CETA στο 
Ευρωκοινοβούλιο την περα-
σμένη εβδομάδα, έδειξε με 

ένα απτό παράδειγμα για την Ελλάδα 
τους κινδύνους που εγκυμονεί  η νέα 
συμφωνία διατλαντικού εμπορίου για 
τις μικρές χώρες και παραγωγές. Η 
ναυαρχίδα των ελληνικών προϊόντων 
με κατοχυρωμένη ονομασία προ-
έλευσης, η φέτα,  δεν μπόρεσε να 
κατοχυρωθεί στην Καναδική αγορά 
(και μέσω αυτής και σε άλλες). 

Το δικαίωμα να παράγονται προ-
ϊόντα τύπου φέτας από τις μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες που το έκαναν 
μέχρι τώρα στον Καναδά, παράγοντας 
ένα τελείως διαφορετικό προϊόν, λευκό 
τυρί από αγελαδινό γάλα με το όνομα 
φέτα, υπερίσχυσε των δικαιωμάτων 
για την προστασία του προστατευό-
μενου όρου ονομασίας προέλευσης 
του ελληνικού προϊόντος. 

Ας μη δεχτούμε την παραπλάνη-
ση: δεν αποτελεί διαπραγματευτική 
επιτυχία το γεγονός ότι οι ελληνικές 

εταιρείες που παράγουν γνήσια φέτα, 
θα μπορούν να κάνουν εξαγωγές στον 
Καναδά. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί 
επιτυχία και προστασία για το δυναμικό 
εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας το 
ότι δεν θα επιτρέπεται στους μεγάλους 
ανταγωνιστές τους να χρησιμοποιούν 
ελληνικές σημαίες,  σύμβολα και λέξεις 
που παραπέμπουν σε ελληνικό προϊόν.

Πολύ ξεκάθαρα για την περίπτωση 
της φέτας, αποδεικνύεται αυτό που 
όλοι θεωρητικά συζητούσαμε για 
την CETA, ότι με τις διατλαντικές 
συμφωνίες όπως διαμορφώθηκαν, η 
στρατηγική ανοικτών οριζόντων στο 
εμπόριο  περνάει από την υποβάθ-
μιση των καθεστώτων προστασίας 
για τα προϊόντα των μικρών χωρών 
και παραγωγών. Καθόλου τυχαίο το 
γεγονός ότι οι Ιταλοί και οι Γάλλοι 
κατάφεραν να προστατεύσουν τα 
ονομαστά τους τυριά, παρμεζάνα 
και ροκφόρ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταγγέλ-
λουν το γεγονός και συμπαρίστανται 

στην Ομοσπονδία κτηνοτροφικών 
συλλόγων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
που καταγγέλλουν ότι η συμφωνία 
ρίχνει στο κάδο των αχρήστων τον 
αγώνα όλων αυτών που πάλεψαν για 
πολλά χρόνια για να καθιερωθεί η 
φέτα ως ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο συν-εκπρόσωπος των Οικολόγων 
Πράσινων, Κώστας Διάκος, δήλωσε 
σχετικά: «Η περίπτωση της φέτας 
δείχνει ξεκάθαρα το αναγκαίο και 
επείγον του αιτήματος που τίθεται 
από πολλούς μαζικούς φορείς για την 
ακύρωση της προσωρινής εφαρμογής 
της CETΑ: Η Ελληνική Βουλή έχει το 
ιστορικό καθήκον να φέρει το θέμα 
σε ψήφιση άμεσα και να μπλοκάρει 
τη διαδικασία της προσωρινής εφαρ-
μογής της συμφωνίας CETA. Η φέτα 
είναι μόνο η αρχή!»

Οταν βουλεύτες του ΣΥΡΙΖΑ ψηφί-
ζουν τα νομοσχέδια  στη βουλή, οι 
οικολόγοι πράσινοι τσεπώνουν το 
βουλευτικό μισθό και κάθονται παρα-
τηρητές χωρίς να αντιδρούν.

Η φέτα είναι μόνο η αρχή
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ΜΠΟΡΕΙ να αποφασίσει άμεσα και να μπλοκάρει  

την  προσωρινή εφαρμογή για την CETA

Η προστασία  
των δασών είναι  
πάνω από όλα -  
καμία αναστολή  
του Νόμου για τους 
Δασικούς Χάρτες 

Την περίοδο αυτή στο δημόσιο διάλογο 
αναπτύχθηκαν αμφιβολίες και αντιρρήσεις 
ως προς την εφαρμογή του Νόμου για τους 
Δασικούς Χάρτες, ο οποίος για πρώτη φορά 
θέτει συγκεκριμένες  και σύντομες διαδικασίες 
για την επίλυση του δασικού προβλήματος 
της χώρας από παντός είδους αυθαιρεσίες, 
οικιστικές και επιχειρηματικές. 

Ο συν-εκπρόσωπος των Οικολόγων Πρά-
σινων, Κώστας Διάκος, δήλωσε σχετικά: 

«Για πρώτη φορά Νόμος που αφορά την 
κατοχύρωση των δασιών στην Ελλάδα έχει 
στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης με περιβαλλο-
ντικό πρόσημο. Με την ανάρτηση σε σύντομο 
χρόνο των δασικών χαρτών, εξασφαλίζεται η 
κατοχύρωση του δάσους στη χρήση γης. Κι 
αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να ξεπεραστεί η 
κοινά συνομολογημένη  νοσηρή κατάσταση 
επί δεκαετίες, αποτέλεσμα του πελατειακού 
και κομματοκρατικού κράτους, που βασιζόταν 
στην εξειδικευμένη ατομικά ερμηνεία του 
Νόμου κατά περίπτωση. 

Λυπούμαι βαθύτατα για τη στάση της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και μελών της κυβέρνησης 
που αντί να ενισχύσει τις προσπάθειες για την 
οριστική, δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
θεσμική κατοχύρωση του δάσους, ουσιαστι-
κά επιλέγει τη διαιώνιση του προβλήματος 
προβάλλοντας την αναστολή στην εφαρμογή 
του Νόμου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε αντίθετοι 
σε όποια αναστολή εφαρμογής του Νόμου. 
Οσα προβλήματα προέκυψαν σ’ ένα θέμα που 
τώρα ανοίγει και έχει πολύχρονη αμαρτωλή 
διαχείριση στη χώρα μας πρέπει να λυθούν 
στο πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και με 
πρώτο στόχο την προστασία των δασών της 
χώρας. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα μας 
βρεί αντίθετους».

«Ως βουλευτής ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ στους οικο-
λόγους πράσινους ΔΕΝ προέβει σε καμμία 
ενέργεια. Τώρα που είναι υπουργός αγροτικής 
ανάπτυξης, θα επαναφέρει το θέμα;»
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H συμβολή της μεσογειακής δια-
τροφής και του ελαιόλαδου στην 
προάσπιση της υγείας είναι πλέον 

αποδεκτή από το σύνολο της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας. Τα αποτελέσμα-
τα που προέκυψαν από την  ερευνητική 
ομάδα του καθηγητή του ΕΚΠΑ Κ. Α. Δημό-
πουλου και της καθηγήτριας του Χαροκο-
πείου Πανεπιστημίου Σ. Αντωνοπούλου 
και δημοσιεύθηκαν στο European Journal 
of Lipid Science and Technology, ενός 
διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό 
(είναι το επίσημο όργανο της Ευρωπαϊκής 
Επιστημονικής Εταιρείας των Λιποειδών), 
αποκαλύπτουν, μια παγκοσμίως νέα θεωρία 
Ελλήνων επιστημόνων, που αφορά τον 
τρόπο σχηματισμού των αθηρωματικών 
πλακών (αθηρογένεση). Η εν λόγω θεω-
ρία εξηγεί τη βιοχημική προστατευτική 
δράση που ασκεί η Μεσογειακή διατροφή 
έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
και  δημοσιεύθηκε ως κύριο θέμα με ανα-
φορά στο εξώφυλλο. Ο  προτεινόμενος, 
από την ερευνητική ομάδα, μηχανισμός 
παρουσιάζεται με κινούμενες εικόνες 
(animation).

Η εν λόγω θεωρία δίνει και τη βιοχημική 
εξήγηση της προστατευτικής δράσης που 
ασκεί η Μεσογειακή δίαιτα έναντι των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως επεξη-
γείται και με το πρόσφατα δημοσιευμένο 
άρθρο της εν λόγω ομάδας στο Ann Nutr 
Disord & Ther (Detopoulou et al. 2015). 
Μέσα από μια νέα προσέγγιση στο θέμα, 
ενοποιούνται οι υπάρχουσες θεωρίες για 
το σχηματισμό της αθηρωμάτωσης και 
της αρτηριοσκλήρυνσης, δηλαδή αυτές 
της φλεγμονής, της οξείδωσης και της 
κατακράτησης ενώ υποδεικνύεται σαν 
αίτιο ο φλεγμονώδης παράγοντας (Παρά-
γοντας Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων, 
Platelet activating factor, PAF). Η νέα 
αυτή θεωρία, συμπληρώνει την υπάρχουσα 
γνώση, ώστε να είναι δυνατή η εξήγηση 
των σχετικών πειραματικών δεδομένων 

της διεθνούς βιβλιογραφίας, χωρίς τα 
κενά που παρουσίαζαν οι μέχρι σήμερα 
αποδεκτές θεωρίες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων που έγιναν σε υπερχολη-
στερολαιμικά κουνέλια, τα ευεργετι-
κά μικροσυστατικά που υπάρχουν στο 
ελαιόλαδο και προστατεύουν από τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα, δεν είναι τα 
ακόρεστα λιπαρά (κλάσμα των ουδετέρων 
λιποειδών), αλλά τα πολικά λιποειδή που 
είναι ισχυροί αναστολείς του PAF. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι αναστέλλεται ο σχημα-
τισμός αθηρωματικών πλακών στα ζώα με 
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, 
όταν στην τροφή τους περιλαμβάνονται 

αναστολείς του PAF από το ελαιόλαδο 
ή από τον ελαιοπυρήνα.

Ανάλογα πειράματα σε πειραματόζωα, 
απέδειξαν ακόμα, ότι οι αναστολείς αυτοί 
θεραπεύουν (υποστρέφουν) τις υπάρχου-
σες αθηρωματικές πλάκες και μάλιστα σε 
βαθμό ανάλογο εκείνου των στατινών. Τα 
αποτελέσματα αυτά έχουν αναγνωριστεί 
από την επιστημονική κοινότητα με ανα-
φορές σε άρθρα στην ιστοσελίδα  της  
International Atherosclerosis Society, με 
προσκλήσεις και βραβεύσεις σε Πανελλήνια 
και Παγκόσμια Επιστημονικά Συνέδρια 
κ.λπ. Η έρευνά στο θέμα αυτό συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα και έχει και πρακτικές εφαρ-
μογές, δημιουργώντας νέα λειτουργικά 

τρόφιμα (γιαούρτι, ψάρια, συμπληρώματα 
διατροφής), τα οποία έχουν πατενταριστεί 
και απομένει η απαραίτητη διαδικασία για 
τους ισχυρισμούς υγείας και την εμπορική 
κυκλοφορία τους.

Συμπερασματικά, όπως έδειξε και για 
πρώτη φορά η περίφημη μελέτη των 7 
χωρών του Καθηγητή Ancel Keys το 
1960, στην οποία συμμετείχε και η Ελλά-
δα με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
η Μεσογειακή δίαιτα είναι ο καλύτερος 
μέχρι σήμερα γνωστός τρόπος διατροφής 
που προστατεύει από τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα και όχι μόνο.

Αρκεί να μη νοθεύεται ..!

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Θησαυρός της διατροφής 
και προστάτης της καρδιάς

H κατανάλωση γαρίδων ως μέρος μιας ισορροπημένης 
διατροφής, δεν είναι μόνο ασφαλής αλλά μπορεί να 
προσφέρει στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Παλαιότερα, οι γιατροί αποθάρρυναν την κατανάλωση 
γαρίδων, φοβούμενοι τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. 
Έπειτα από χρόνια έρευνας ωστόσο και την καλύτερη 
κατανόηση του τι προκαλεί την καρδιαγγειακή νόσο και 
την υψηλή χοληστερόλη,  οι ερευνητές σήμερα υπο-
στηρίζουν ότι οι γαρίδες μπορούν να αποτελέσουν μια 
εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινή μας διατροφή.

Μία μερίδα γαρίδες παρέχει στον οργανισμό περίπου 
189 mg χοληστερόλης, που συνηγορεί περίπου στο 
60% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψής μας.

Παλαιότερα πίστευαν ότι οι γαρίδες αυξάνουν τα 
επίπεδα της κακής (LDL) χοληστερόλης στο αίμα, κάτι 

τέοτιο όμως έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Οι γαρίδες 
αντιθέτως φαίνεται ότι αυξάνουν την καλή χοληστε-
ρόλη, ενισχύοντας την υγεία του ατόμου.

Είναι ασφαλείς προς κατανάλωση απο ανθρώπους 
που έχουν ήδη υψηλά επίπεδα χοληστερίνης; είναι η 
επόμενη ερώτηση. Πλέον ναι, καθώς περιέχουν μία 
σειρά από πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Παρά τα 
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, οι γαρίδες περιέχουν 
ελάχιατη ποσότητα κορεσμένων λιπαρών και καθόλου 
trans λιπαρά.

Οι γαρίδες είναι φτωχές σε θερμίδες, πλούσιες σε 
πρωτεΐνη και αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης Β12. 
Επίσης παρέχουν ικανοποιητικές ποσότητες σεληνίου, 
ενός αντιοξειδωτικού που εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες, φωσφόρου, χολίνης, χαλκού και ιωδίου, αλλά 

και ασταξανθίνης, ενός αντιοξειδωτικού συστατικού 
που μειώνει τη φλεγμονή και καταπολεμά τα σημάδια 
της γήρανσης.

Tι θα πρέπει να προσέξετε.!
Να την μαγειρέψετε με υγιεινό τρόπο ώστε να 

αποκομίσετε οφέλη από την κατανάλωσή της. Κάντε 
τις ψητές, βραστές ή μαγειρέψτε τις με ελάχιστο ή 
καθόλου λάδι, προσθέτοντας λεμόνι.

Αποφύγετε να τις καταναλώνετε τηγανητές, σωτέ 
ή με σάλτσα βουτύρου και αποφύγετε την προσθήκη 
αλατιού κατά το μαγείρεμα. Τέλος, μην τις σερβίρετε 
με επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως τα λευκά 
μακαρόνια. 

Εντάξτε στη διατροφή σας τις γαρίδες και σβήστε 
τα σημάδια γήρανσης στο πρόσωπο σας.

Γαρίδες: Σύμμαχος ή εχθρός της χοληστερόλης
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Στις 11 και 12 Φεβρουάριου 2017 η Ελληνική 
Διατροφολογική Εταιρεία συμμετείχε στο DYO 
Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο 
Μέγαρο, υπό τη διοργάνωση του ομίλου ΖΙΤΑ και 
σε συνεργασία με περισσότερες από 20 επιστημο-
νικές εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, επιστήμονες δια-
φόρων ειδικοτήτων και εκπρόσωποι βιομηχανιών 
και εταιρειών παρευρέθηκαν στον ίδιο χώρο, προ-
κειμένου να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, αλλά 
και να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση στο κοινό, σε 
μια προσπάθεια η εξασφάλιση μιας καλής υγείας 
και ποιότητας ζωής να γίνει καθημερινή μέριμνα 
των πολιτών-καταναλωτών.

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία έδωσε 

το «παρών» στη διήμερη εκδήλωση με στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημο-
νικής κοινότητας και του κοινού σχετικά με τις 
αρχές ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής κατά την 
παιδική ηλικία.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποι-
ήθηκαν, επίσης, ομιλίες επίκαιρης διατροφικής 
θεματολογίας από ειδικούς στους τομείς της δια-
τροφής και της άσκησης, ενώ ενήλικες και παιδιά 
έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές σε θέματα 
ευεξίας και ενημερώθηκαν για καινοτομίες στον 
χώρο της υγείας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Εκφυλιστική γήρανση και διατροφή Διατροφή 

σε βρεφική και παιδική ηλικία
• Ισορροπία στη χλωρίδα του εντέρου Αθλητική 

διατροφή
• Η σημασία των αντιοξειδωτικών και ιχνοστοι-

χείων στη διατροφή
• Δυσανεξία σε γλουτένη και λακτόζη
• Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη παχυ-

σαρκίας και διαβήτη Μεσογειακή διατροφή – 
παγκόσμιο πρότυπο

Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνα-
τότητα να επωφεληθούν από διάφορες εξετάσεις 
διαγνωστικού ελέγχου, καθώς και εκπαιδευτικά 
σεμινάρια υγείας, που παρέχονταν χωρίς χρέωση 
από μέλη των επιστημονικών εταιρειών που συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση. 

H Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΛΔΕ

M έχρι σήμερα, η κατανάλωση 
πέντε μερίδων φρούτων και 
λαχανικών ημερησίως θεωρείτο 

μία καλή ποσότητα για την εξασφάλιση 
ενός καλού επιπέδου υγείας. Σύμφωνα με 
μία νέα μελέτη, ωστόσο, υπάρχουν πολύ 
μεγαλύτερα οφέλη από την ημερήσια 
κατανάλωση δέκα μερίδων, στην πρόληψη 
των νοσημάτων και στον πρόωρο θάνατο. 

Αναλύοντας συνολικά 95 μελέτες 
σχετικά με τα οφέλη των φρούτων και 
των λαχανικών στην υγεία, που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε περίπου 2 εκατομμύρια 
συμμετέχοντες, οι ερευνητές από τη 
σχολή Δημόσιας Υγείας στο Κολέγιο 
Imperial του Λονδίνου, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η κατανάλωση 800 
γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών 
καθημερινά ( δηλαδή περίπου 10 μερί-
δων των 80 γραμμαρίων) μειώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων 
και πρόωρου θανάτου. 

Πιο συγκεκριμένα, μειώνει τον κίνδυνο 
εμφράγματος κατά 33%, τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσου κατά 28% και τον 
κίνδυνο καρκίνου κατά 13%. Το εύρημα 
αυτό έρχεται να ανατρέψει την υπάρ-
χουσα οδηγία για την κατανάλωση δύο 
φλιτζανιών φρούτων και τριών φλιτζανιών 
λαχανικών καθημερινά. Μία μερίδα είναι 
μία μικρή μπανάνα, ένα αχλάδι, ένα μήλο, 
τρεις κουταλιές της σούπας μαγειρεμένα 
λαχανικά, όπως αρακά, μπρόκολο και 
κουνουπίδι. 

Παρ΄όλα αυτά ακόμη και εκείνοι που 
κατανάλωναν μικρότερη ποσότητα από 
την ενδεικνυόμενη, δηλαδή μόλις 200 
γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την 
ημέρα είχαν πολύ καλά αποτελέσματα 
σε σχέση με εκείνους που δεν έτρωγαν 
καθόλου φρούτα και λαχανικά, με μείωση 
κατά 18% του κινδύνου για έμφραγμα, 
μικρότερο κίνδυνο κατά 16% για καρ-
διαγγειακή νόσο, μείωση του κινδύνου 

εμφάνισης καρκίνου κατά 4% και μικρό-
τερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 
15%. Τα μήλα, τα αχλάδια, τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά (π.χ. σπανάκι) και τα 
σταυρανθή λαχανικά (λάχανο, μπρόκολο) 
φαίνεται να είναι τα πιο επωφελή για την 
υγεία, καθώς μειώνουν τις πιθανότητες 
για έμφραγμα, καρδιαγγειακή νόσο και 

πρόωρο θάνατο.
Η μεγαλύτερη μείωση στον κίνδυνο 

για καρκίνο παρατηρήθηκε με την κατα-
νάλωση πράσινων και κίτρινων λαχανικών 
(πιπεριών και καρότων), αλλά και των 
σταυρανθών λαχανικών. Αν όλοι κατα-
νάλωναν τις δέκα μερίδες φρούτων και 
λαχανικών που προτείνει η συγκεκριμένη 

μελέτη, υπολογίζεται ότι θα προλαμβάνο-
νταν περίπου 7,8 εκατομμύρια πρόωροι 
θάνατοι.

Ποια πολιτική εφαρμόζει η κυβέρ-
νηση ώστε να υιοθετήσει τα προανα-
φερόμενα και να προλαμβάνονται τα 
συμπτώματα του καρκίνου εντέρου 
και στομάχου,τα οποία αυξάνονται.

Αλλάζουν τα δεδομένα στην 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
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Το βιβλίο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ: 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ  
Κ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΝΟΥ» 
 του διατροφολόγου  
Δρ. Δ.Γρηγοράκη. 

Στο νέο βιβλίο του Δημήτρη Γρηγοράκη παρουσιά-
ζονται αναλυτικά οι συνταγές και τα εβδομαδιαία μενού 
για να  αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά περισσότερες 
από 80 αυτοάνοσες παθήσεις όπως η θυρεοειδίτιδα 
hashimoto, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση 
κατά πλάκας, η ψωρίαση, η νόσος crohn, ο ερυθημα-
τώδης λύκος, η λεύκη, το άσθμα και πολλές ακόμα!

Η θεωρία της «προστατευτικής» διατροφής για το 
ανοσοποιητικό και κατά των αυτοάνοσων νοσημάτων 
βασίζεται στον αέναο φυσικό μηχανισμό της «αντι-
μαχόμενης διαδικασίας» μεταξύ του καλού και του 
κακού, της φθοράς και της αντίστασης, της επίθεσης 
και της άμυνας.

Επομένως, είναι απολύτως σημαντική η κατανόηση 
της σημασίας της  ανοσοπροστατευτικής διατροφής 
στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών λειτουργίας 
του ανοσοποιητικού, στην ουσιαστική αντιμετώπιση 
των αυτοάνοσων παθήσεων και, τελικά, στην επίτευξη 
μιας καλύτερης υγείας!

Η σωστή διατροφή φάρμακο των αυτοάνοσων 
ασθενειών.

Απλές συμβουλές  
για καλύτερη διατροφή

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση φαγητού και αυξημένη 
πρόσληψη θερμίδων. 

Ο τρόπος που συνηθίζουμε να σερβίρουμε το φαγητό 
ή το έντονο αίσθημα πείνας, ειδικά σε περιπτώσεις 
που έχει προηγηθεί πολύωρη νηστεία μακροπρόθεσμα 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σωματικό 
βάρος.Ωστόσο, η υιοθέτηση ορισμένων συνηθειών 
για την ώρα του φαγητού, μπορεί να συμβάλλει στον 
καλύτερο έλεγχο της πρόσληψης τροφής.

Παρακάτω, θα δείτε μερικές από αυτές: 
Ξεκινήστε το γεύμα σας με σαλάτα.
Εκτός από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που 

προσφέρουν τα λαχανικά, οι φυτικές τους ίνες συμβάλ-
λουν στην επίτευξη υψηλότερου αισθήματος  κορεσμού 
και θα σας βοηθήσουν να χορτάσετε καταναλώνοντας 
μικρότερη ποσότητα φαγητού.

Περιορίστε τους διαθέσιμους «πειρασμούς». 
Σκεφτείτε πως εάν έχετε στη μέση του τραπεζιού 

ένα πιάτο με τυρί, ελιές ή άλλα συνοδευτικά, ή μια 
ολόκληρη φραντζόλα ψωμιού, είναι πιθανότερο 
να καταναλώσετε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά. 
Επομένως, εάν θέλετε να συνοδεύσετε το γεύμα 
σας με τυρί, σερβίρετε ένα μικρό κομμάτι στο πιάτο 
σας και φροντίστε να μην έχετε στο τραπέζι μεγάλη 
ποσότητα ψωμιού.

Καταναλώστε το γεύμα σας αργά
Το σήμα του κορεσμού χρειάζεται περίπου 20 λεπτά 

για να φτάσει στον εγκέφαλο. Συνεπώς, φροντίστε να 
απολαύσετε το φαγητό σας τρώγοντας αργά, ώστε να 
περάσει ο απαραίτητος χρόνος για να αντιληφθείτε 
ότι έχετε χορτάσει.

 Κλείστε την τηλεόραση
Η παρακολούθηση τηλεόρασης κατά τη διάρκεια 

του γεύματος μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από 
το φαγητό, οδηγώντας σε ασυναίσθητη κατανάλωση 
τροφής. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη χρήση υπο-
λογιστή, tablet ή κινητού  τηλεφώνου.

Η υγιεινή διατροφή σύμμαχος στην απώλεια βάρους 
και στη καλή λειτουργία του μεταβολισμού.

Τ ον σημαντικό ρόλο της δια-
τροφής και την αξία του 
πρωινού γεύματος, την επιρ-

ροή των κοινωνικοοικονομικών 
παραγόντων, τον ρόλο της ψυχικής 
υγείας και την θετική επίδραση 
της φυσικής δραστηριότητας στην 
καρδιαγγειακή υγεία, διαπιστώνει η 
μελέτη «Κορινθία», που εκπονήθηκε 
από μεγάλη ομάδα καρδιολόγων και 
επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, 
με κύριο ερευνητή τον καθηγητή 
Δημήτρη Τούσουλη, διευθυντή της 
Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα, όσοι καταναλώνουν 
τακτικά πρωινό, εμφανίζουν μικρό-
τερη επίπτωση περιφερικής αγγει-
ακής νόσου και αθηροσκλήρωσης, 
ενώ όσοι καταναλώνουν μικρά και 
συχνά γεύματα παρουσιάζουν μία 
σειρά από ευνοϊκούς καρδιαγγεια-
κούς παράγοντες, όπως καλύτερη 
λειτουργικότητα της καρδιάς, μειω-
μένο ποσοστό αθηρωμάτωσης, με 
παρουσία ελαχίστων αλλοιώσεων 
στις καρωτίδες αρτηρίες και σημα-
ντική μείωση των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων.

Σημαντικά είναι και τα ευρήματα 
σχετικά με την κατανάλωση καφέ, 
καθώς οι επιστήμονες παρατήρησαν 
ότι όσοι ανέφεραν κατανάλωση 
τριών και πλέον φλιτζανιών καφέ 
ημερησίως, εμφάνιζαν μειωμένη 
έκταση της αθηρωμάτωσης στις 
καρωτίδες αρτηρίες.

Η μελέτη «Κορινθία» αναδει-
κνύει, επίσης, την επιρροή των 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων 
(όπως το εισόδημα, η οικογενει-
ακή κατάσταση και το επίπεδο 
εκπαίδευσης), στην καρδιαγγει-
ακή υγεία, ενώ σημαντικός είναι 
και ο ρόλος της ψυχικής υγείας, 
καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς 
με συμπτωματολογία κατάθλιψης 
εμφανίζουν αυξημένο επιπολασμό 
καρδιαγγειακών νόσων.

Επιβεβαιώνεται η θετική επί-
δραση της φυσικής δραστηριότητας 
στην καρδιαγγειακή υγεία, καθώς 
οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι 
ηλικιωμένοι ασθενείς με αυξημένη 
σωματική δραστηριότητα στην 
καθημερινότητά τους, παρουσιά-
ζουν μειωμένο επιπολασμό κολ-
πικής μαρμαρυγής, μια συχνής 
αρρυθμίας σε ηλικιωμένα άτομα, 
με δυνητικά σοβαρές επιπλοκές και 
συνέπειες για τη συνολική υγεία 
των πασχόντων.

Η μελέτη «Κορινθία» αφορά 
στην αξιολόγηση περισσοτέρων 
από 1.700 εθελοντών από διάφορες 
περιοχές της Κορίνθου, με στόχο 
τον συσχετισμό περιβαλλοντικών 
παραγόντων και του τρόπου ζωής, 
με την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, 
όπως τα καρδιαγγειακά (στεφανι-
αία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, 
καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια), τα νοσήματα 
του αναπνευστικού συστήματος 

(άσθμα και χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια) και διάφορες 
μορφές καρκίνου.

Η περιοχή της Κορίνθου επι-
λέχθηκε διότι συνδυάζει ορεινές, 
ημι-ορεινές και παραθαλάσσιες 
περιοχές, με διαφορετική έκθεση 
σε μία σειρά από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Οι συμμετέχοντες 
υποβλήθηκαν από τους ερευνητές 
σε εξετάσεις αίματος για καθορισμό 
βιοχημικών δεικτών και δεικτών που 
συνδέονται με την αθηροσκλήρωση 
και την εξέλιξη των καρδιαγγεια-
κών νόσων, σε κλινική εξέταση, σε 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχο 
καρωτίδων, υπερηχοκαρδιογραφικό 
έλεγχο και μετρήσεις σχετιζόμενες 
με την αθηροσκλήρωση. Επίσης, 
αξιολογήθηκαν μία σειρά από 
δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με τις συνήθειες ζωής.

Τα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα της μελέτης, παρουσιά-
στηκαν στο 13ο Διεθνές Συνέδριο 
Καρδιαγγειακής Ιατρικής «Cardio 
Athena 2017», που διοργανώθηκε 
από την Α’ Καρδιολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» και το 
ομώνυμο εργαστήριο του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Αρρυθμιών και το 
Ίδρυμα Καρδιαγγειακής Έρευνας 
και Επιμόρφωσης «ΚΑΡΔΙΑ», στις 
10-11 Μαρτίου στην Αθήνα.

Πρωινό και μικρά  
και συχνά γεύματα  

κάνουν καλό στην καρδιά
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο 
υποδοχής καταγγελιών πολιτών, ζήτησε και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι για την άμεση 
ανάκληση / απόσυρση της συνολικής ποσότητας της παρτίδας που αφορά στο προϊόν "γλύκισμα με 
γεύση σοκολάτα", με την εμπορική ονομασία «Frutomania σοκολάτα», με ημερομηνία ανάλωσης 
μέχρι 19/3, σε πολυσυσκευασία των 3x140 γρ. έκαστο, που παράγεται από την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ 
Α.Ε. και διατίθεται στη λιανική πώληση, στo οποίο διαπιστώθηκε αλλοίωση των οργανοληπτικών 
χαρακτήρων (οσμή, υφή).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτί-
δας του ανωτέρω προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί 
έλεγχοι σε συνεργασία και με την παραγωγό εταιρεία.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το 
καταναλώσουν.  

Το καρτέλ του γάλακτος , ενάντια στη υγεία του καταναλωτή.!

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντος 
«γλύκισμα με γεύση σοκολάτα»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ, με αίσθημα ευθύνης προς τους κατα-
ναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων και 
σε σχέση με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό 

τύπο που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα 
ελεγκτών του και το κύρος του, αναφέρει τα κάτωθι:

Τα εν λόγω δημοσιεύματα αφορούν γενόμενο 
έλεγχο σε υποκατάστημα της επιχείρησης «ΓΟΓΓΑ-
ΚΗΣ ΑΕΒΕ», στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του επισήμου 
ελέγχου και μετά την από εργαστηριακό έλεγχο δια-
πίστωση ότι η επιχείρηση διακινούσε κατεψυγμένο 
ιχθυηρό με την εμπορική ονομασία «ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ», στο οποίο η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
υπερέβαινε τo ανώτατo επιτρεπτό όριο (σχετικό Δελτίο 
Τύπου της 15/2/17 του Ε.Φ.Ε.Τ., http://www.efet.gr). 
Σημειώνεται ότι και στην συγκεκριμένη περίπτωση, 
όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις αντίστοι-
χες, ενημερώθηκε η επιχείρηση και ακολουθήθηκε 
η προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ τα στοιχεία του εν 
λόγω ελέγχου απεστάλησαν μέσω του Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις 
Ζωοτροφές (RASFF) από 13/2/2017 στην αρμόδια 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Φ.Ε.Τ. εγγυάται την ανε-
πηρέαστη εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού 

του στο πλαίσιο των υφισταμένων ενωσιακών και 
εθνικών διατάξεων και προς την κατεύθυνση αυτή 
και για την πλήρη διερεύνηση του θέματος και την 
αποκατάσταση της αλήθειας, υπέβαλε σχετική αναφορά 
για το συγκεκριμένο θέμα στις αρμόδιες Εισαγγελίες 
Ιωαννίνων (έδρα ελεγχόμενου υποκαταστήματος της 
επιχείρησης) και Κέρκυρας (έδρα επιχείρησης).

Περαιτέρω, επιφυλασσόμενος κάθε νομίμου δικαι-
ώματός του για την αναζήτηση ποινικών και αστικών 
ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, ο Ε.Φ.Ε.Τ. απέστειλε 
έγγραφο στην ως άνω επιχείρηση καλώντας την να 
προβεί άμεσα στη διάψευση των όσων φέρεται να 
ανακοινώνει ή σε αντίθετη περίπτωση να κοινοποιήσει 
άμεσα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στους ως άνω 
αρμόδιους Εισαγγελείς, καθώς και στον Ε.Φ.Ε.Τ. για 
τις ενέργειές μας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., τέλος, διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει 
απρόσκοπτα και συστηματικά τους ελέγχους για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων 
των ελλήνων καταναλωτών, αποτρέποντας κάθε είδους 
εκβιασμό και μη επιτρέποντας η παρούσα οικονομική 
κρίση να μετατραπεί και σε διατροφική.

Tα παιχνίδια της χημικής υγείας και της 
νοθείας λειτουργούν σε βάρος  του καταναλώτη.

Kατεψυγμένο ιχθυηρό  
με την εμπορική ονομασία  
«ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ»

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ 
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το επιστημονικό επιτελείο της Εθνικής Ομοσπονδίας 
ήτοι οι νομικές υπηρεσίες και οι οικονομικές υπηρεσίες 
με άψογη επιστημονική τεκμηρίωση συνοδευόμενη από 
εξειδικευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη που συνετάχθη 
από τον διεπιστήμονα – τεχνοκράτη Κρητικό Σ. Ευάγγελο 
πέτυχαν να καταπέσουν κατά την δικαστική διαδικασία 
οι πίνακες αξιολόγησης της τραπέζης που αφορούσαν 
στεγαστικό δάνειο και έτσι πέτυχαν να εκδοθεί δικαστική 
απόφαση στα πλαίσια του Ν. 3869/2010 ( βλ. Νόμος 
Κατσέλη) , στο Ειρηνοδικείο Πειραιά  σύμφωνα με την 
οποία από συνολική οφειλή 153.249,13€ προερχόμενη 
από στεγαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες ο δανειο-
λήπτης θα αποπληρώσει συνολικά ΜΟΝΟ 50.258,00€  
σε 240 μήνες με μηνιαίες καταβολές ύψους 209,00€  , 
δηλαδή διεγράφησαν συνολικά ποσά της τάξεως των 
102.991,13€.

To NEO iPhone 8  
με 3D κάμερα

Σύμφωνα με τον γνωστό για τις πληροφορίες του 
αναλυτή Ming Chi Kuo, η Apple δουλεύει πάνω σε μία 
επαναστατική τεχνολογία κάμερας για το iPhone 8. 
Σύμφωνα με αυτή θα κάνει δυνατή την αναγνώριση 
προσώπων ή ίριδας, τις 3D selfies και την επαυξημένη 
πραγματικότητα.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν θα είναι κάτι το 
συνηθισμένο για smartphones, ωστόσο θα θυμίζει 
αρκετά το Kinect του Xbox. Σύμφωνα με τον Kuo, η 
τεχνολογία θα αφορ την μπροστινή κάμερα, η οποία θα 
υποστηρίζεται από έναν υπέρυθρο πομπό και δέκτη. Με 
αυτό τον τρόπο, η κάμερα θα καταγράφει πληροφορίες 
βάθους, αντί να βγάζε μια απλή «επίπεδη» φωτογραφία.

Μια τόσο εξελιγμένη κάμερα θα επιτρέψει την χρήση 
της τεχνολογίας facial recognition για να ξεκλειδώνουν 
οι χρήστες την συσκευή τους με αξιοπιστία. Επιπλέον, 
θα μπο να χρησιμοποιηθεί και σε παιχνίδια ή για την 
λήψη 3D selfies.

Ο Kuo πιστεύει ότι αντίστοιχη τεχνολογία κατα-
γραφής βάθους θα χρησιμοποιηθεί και στην πίσω 
κάμερα, ωστόσο δεν θα γίνει αυτό τον χρόνο. Σίγουρα 
η τεχνολογία αυτή ακούγεται αρκετά εντυπωσιακή, και 
θα κάνει την διαφορά αν τελικά φτάσει στο iPhone 8.

Θα δούμε πάλι ουρές χιλιομέτρων για την απόκτηση 
του, κατ’ άλλα οικονομική κρίση.
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Ο ι παραδοσιακές διατροφικές μας 
συνήθειες, κατά την περίοδο της 
μεγάλης Τεσσαρακοστής, μας 

οδηγούν στην αγορά και κατανάλωση 
συγκεκριμένων νηστίσιμων τροφίμων, 
πολλά εκ των οποίων θεωρούνται ευαλ-
λοίωτα. Η ορθή επιλογή, η μεταφορά 
των τροφίμων που χρειάζονται ψύξη 
στο σπίτι όσο το δυνατόν γρηγορότερα, 
οι προσεκτικοί χειρισμοί των τροφίμων 
στο σπίτι (π.χ. καθαριότητα, συντήρηση σε 
κατάλληλη θερμοκρασία, καλό μαγείρεμα 
κ.λπ.) αποτελούν πρωταρχικής σημασίας 
πρακτικές για την αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων στην υγεία.

Ο ΕΦΕΤ, με γνώμονα τη διασφάλιση 
της διάθεσης ασφαλών τροφίμων και 
την προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, 
σε συνεργασία και συνεννόηση με τις 
τοπικές αρμόδιες αρχές, ενισχύει τους 
ελέγχους στην αγορά των τροφίμων κατά 
την περίοδο της Σαρακοστής.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 
καταναλωτών, υπενθυμίζονται ορι-
σμένες χρήσιμες συμβουλές για την 
επιλογή τροφίμων που καταναλώ-
νονται την περίοδο της Σαρακοστής: 

Κεφαλόποδα (π.χ. χταπόδια, 
καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές)

Τα βρίσκουμε στην αγορά είτε ως 
νωπά, είτε ως κατεψυγμένα, είτε ως 
αποψυγμένα.

Για τα νωπά πρέπει να προσέχουμε :
Την οσμή που πρέπει να είναι οσμή 

θάλασσας και όχι δυσάρεστη οσμή αμμω-
νίας ή οποιαδήποτε άλλη οσμή, ξένη προς 
το προϊόν. 

Την επιφάνεια του σώματος να είναι 
υγρή και γυαλιστερή. 

Τα πλοκάμια και οι βεντούζες να 
αντέχουν σε ελαφρύ τράβηγμα και να 
μην αποσπώνται εύκολα. 

Τη σάρκα να είναι συμπαγής, ελαστική 
και γυαλιστερή. 

Τα μάτια να είναι γυαλιστερά, ζωηρά 
χωρίς κηλίδες. 

Για τα κατεψυγμένα (συσκευασμένα 
ή χύμα) πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά 
δεν πρέπει να πωλούνται με αλλοιώσεις 
της χροιάς τους, ενώ συνήθως φέρουν 
ένα στρώμα πάγου (επίπαγος). Μετά την 
απόψυξη το περιεχόμενο πρέπει να φέρει 
το χρώμα και την οσμή του νωπού προϊ-
όντος. Στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει 
το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης.

Για τα αποψυγμένα αλιεύματα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι παράγονται μόνο εντός 
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διότι απα-
γορεύεται η απόψυξη των κατεψυγμένων 
στο λιανεμπόριο. Κατά την πώλησή τους 
πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν εμφανή 
την ένδειξη της αποψυγμένης κατάστα-

σής τους, τόσο στην ενδεικτική πινακίδα 
πώλησης, όσο και στις ενδείξεις επί της 
συσκευασίας τους.

Οστρακοειδή (π.χ. μύδια, 
κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια, 
αχιβάδες, χτένια)

Εφόσον πωλούνται με κέλυφος θα 
πρέπει να είναι ζωντανά και αυτό φαί-
νεται από :

Τα κελύφη που πρέπει να είναι κλει-
στά και να ανοίγουν πολύ δύσκολα ή αν 
είναι μερικώς ανοιχτά με την ελάχιστη 
πίεση πάνω στο κέλυφός τους να κλείνουν 
μόνα τους ερμητικά. 

Το περιεχόμενο που πρέπει να είναι 
υγρό, καθαρό και άοσμο. 

Τη σάρκα που πρέπει να είναι υγρή, 
γερά προσκολλημένη στο κέλυφος (με 
τσίμπημα καρφίτσας ή με λίγες σταγόνες 
λεμονιού να προκαλείται συστολή του 
σώματος). 

Όσον αφορά τα αποφλοιωμένα 
μύδια που πωλούνται πάνω σε πάγο, θα 
πρέπει η σάρκα τους να είναι γυαλι-
στερή, συνεκτική και να έχει μυρωδιά 
θάλασσας.

Τα μύδια πωλούνται επίσης και κατε-
ψυγμένα με κέλυφος ή χωρίς κελύφη. 
Επάνω στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει 
το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης.

Μαλακόστρακα (π.χ. γαρίδες, 
καραβίδες, αστακοί, καβούρια)

Τα βρίσκουμε στην αγορά είτε ως 
νωπά ή είτε ως κατεψυγμένα είτε ως 

αποψυγμένα.
Για τα νωπά πρέπει :
Η οσμή να είναι ευχάριστη (σαν την 

οσμή της θάλασσας). 
Τα πόδια τους να είναι στερεά κολ-

λημένα στο σώμα και σκληρά. 
Η μεμβράνη του θώρακα να είναι 

τεντωμένη, ανθεκτική και διαφανής. 
Το κεφάλι και ο θώρακας να είναι 

ανοιχτόχρωμα, όχι μελανού χρώματος 
και να μην έχουν μαύρες κηλίδες. 

Να  έχουν  αντανακλαστικές  κινή-
σεις  στα  μάτια,  στις  κεραίες  και  στα  
πόδια  όταν  είναι ζωντανά.

Γενικά, να γνωρίζουμε ότι οι φρέσκες 
γαρίδες γλιστρούν εύκολα από το χέρι 
και δεν παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή.

Αχινοί
Οι αχινοί πρέπει κατά την αγορά τους 

να είναι ζωντανοί, γεγονός που φαίνεται 
από την κίνηση των αγκαθιών τους.

Όταν επιλέγουν κονσέρβες ιχθυηρών 
που διατηρούνται στο ψυγείο ή εκτός 
ψυγείου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
προσέχουν να μην είναι διογκωμένες, να 
μην παρουσιάζουν εξωτερική σκουριά, να 
μην υπάρχει διαρροή του υγρού περιε-
χομένου. Επίσης, είναι προς όφελος των 
καταναλωτών να διαβάζουν προσεκτικά 
τις ενδείξεις στη συσκευασία. 

Άλλα σαρακοστιανά 
εδέσματα

Ο ταραμάς πρέπει να έχει χρώμα 
ομοιόμορφο, σύσταση μαλθακή και 

όχι πικρή ή όξινη γεύση. Πιθανή αλλοί-
ωση στον ταραμά διαπιστώνεται από 
την εμφάνιση μούχλας, την ξηρότητα 
ή την τάγγιση.

Το τουρσί θα πρέπει να καταναλώ-
νεται με φειδώ από άτομα με ευαισθησία 
στο στομάχι.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να επιδεικνύουν οι καταναλωτές που 
πάσχουν από αλλεργίες στην επισή-
μανση του χαλβά, προκειμένου να 
μην καταναλώσουν χαλβά που περιέχει 
αλλεργιογόνα συστατικά.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
διοίκηση και προσωπικό, με αίσθημα 
ευθύνης και καθήκοντος, εντός περιόδου 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, εντεί-
νουν κατά το μέγιστο δυνατό τη δράση 
τους κατά την περίοδο της Σαρακοστής 
για την προστασία της υγείας και των 
συμφερόντων των καταναλωτών. Οι 
έλεγχοι του Ε.Φ.Ε.Τ διεξάγονται απρό-
σκοπτα, συστηματικά και αδιάλειπτα. 
Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας λαμβάνονται άμεσα τα 
προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και οι 
κυρώσεις. 

Η υφιστάμενη συγκυρία της δήθεν 
οικονομικής κρίσης με ελεγκτικούς 
μηχανισμούς αποδιοργανωμένους, οι 
προτάσεις του ΕΦΕΤ όπως γίνεται κάθε 
χρόνο είναι όνειρα απατηλά επειδή 
δεν έχει ελεγχεί  ουδέποτε το σύστημα 
παραγωγής των μαλακίων οστρακωει-
δών. Κύριοι του ΕΦΕΤ, μιλήστε αρχικά  
με τους παραγωγούς και στη συνέχεια 
με τους εμπόρους.

Ενημέρωση των καταναλωτών  
για την περίοδο της Σαρακοστής
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Δημοσιεύτηκε σήμερα στην  Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης η Υπουργική

Απόφαση που συστήνει τα Γραφεία  
Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών 
Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ., που αντικαθιστούν τα προηγούμενα 
γραφεία υποστήριξης του πολίτη.

Για τη σύστασή τους, το Υπουργείο 
Υγείας διαβουλεύτηκε με την Εθνική Επι-
τροπή Βιοηθικής, το Συνήγορο του Πολίτη, 
και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, ενσωματώνοντας τις 
παρατηρήσεις των ανεξάρτητων αρχών.

Ο νέος θεσμός στοχεύει στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης 
και καθολικής πρόσβασης, στην εμπέδωση 
στο Σύστημα Υγείας της απαραίτητης 

κουλτούρας σεβασμού της αξιοπρέπειας 
και  των δικαιωμάτων των ασθενών καθώς 
και της τεκμηριωμένης και ποιοτικής 
υγειονομικής φροντίδας.

Επιπλέον, έχει στόχο την εξομάλυν-
ση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών, 
επαγγελματιών Υγείας και διοίκησης των 
νοσοκομείων, η oποία είναι απαραίτητη 
για την εύρυθμη λειτουργία τους , καθώς 
και για την αναβάθμιση των συνθηκών 
εργασίας του προσωπικού.

Ειδικότερα,  ο θεσμός των Γραφείων 
Δικαιωμάτων Ασθενών επιδιώκει:

• την ενημέρωση σχετικά με τις ενδο-
νοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώ-
ματα των ληπτών/ιών υπηρεσιών υγείας,

• την έγκαιρη ενημέρωση των ανα-

σφάλιστων ασθενών και των οικείων 
τους, για τις  διαδικασίες υγειονομικής 
και  φαρμακευτικής κάλυψής τους,

• την παρακολούθηση εξυπηρέτησης 
των ληπτών/ριών εντός του νοσοκομείου 
ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, 

• τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγ-
γελιών και παραπόνων,

• τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών 
στις αρμόδιες αρχές, 

• την παρέμβαση στις αντίστοιχες 
υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή 
διευθέτηση των  προκυπτουσών διαφορών,

• την διευκόλυνση των/ της ομαλής 
επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγεί-
ας και ληπτών/ριών  υπηρεσιών υγείας,

• ειδική μέριμνα λαμβάνεται από τα 

γραφεία για την προστασία των ανηλίκων 
ληπτών/ριών υγείας, των κρατούμενων, 
των ψυχικά ασθενών , των αιτούντων/
ουσών άσυλο, των  προσφύγων και των 
μεταναστών/ριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στην 
περίπτωση των κρατουμένων και των 
ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γρα-
φείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση 
από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεούται να 
εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, 
εξέτασης,θεραπείας και νοσηλείας των 
παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο 
πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, 
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά 
υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου.

Στα σκαριά τα γραφεία προστασίας δικαιωμάτων ασθενών

Διαβήτης Τύπου 2 
Επικλοκές για τους νέους

Νέα μελέτη που έκανε την εμφάνισή της χθες, 
στις σελίδες της έγκριτης επιθεώρησης Journal of the 
American Medical Association (JAMA) αναφέρει ότι οι 
έφηβοι και οι νέοι ενήλικες που πάσχουν από διαβήτη 
τύπου 2 εμφανίζουν πολύ συχνότερα επιπλοκές, σε 
σχέση με τους πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1.

Η μελέτη, εξέτασε 1746 εφήβους και νεαρούς 
ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 και 272 άτομα παρόμοι-
ας ηλικίας με διαβήτη τύπου 2, για πέντε επιπλοκές 
υγείας και συννοσηρότητες του διαβήτη: τη διαβητική 
αμιφβληστροπάθεια, τη διαβητική νεφρική νόσο, την 
περιφερική νευροπάθεια, την αρτηριακή σκλήρυνση 
και την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές βρήκαν, ότι 8 χρόνια μετά τη διάγνω-
ση, περίπου το ένα τρίτο των εφήβων και των νεαρών 
ενηλίκων που έπασχαν από διαβήτη τύπου 1 και το 
75% όσων έπασχαν από διαβήτη τύπου 2 εμφάνιζαν 
τουλάχιστον μία επιπλοκή ή συννοσηρότητα εξαιτίας 
του διαβήτη. "Η εμφάνιση επιπλοκών πολύ νωρίς στα 
νεαρά άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 απαιτεί 
επιπρόσθετη διερεύνηση, ώστε να εξακριβωθούν οι 
υποκείμενες αιτίες και να χαραχθούν αποτελεσματικές 
στρατηγικές παρέμβασης”, σημειώνει η επικεφαλής 
της μελέτης, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στη Σχολή 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, 
Δρ Dana Dabelea. “Πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι 
παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην εμφάνιση 
επιπλοκών ελέγχονται επαρκώς, για να προλάβουμε 
μελλοντικά προβλήματα υγείας”, πρόσθεσε η ίδια.

Πετσέτες του μπάνιου... 
σωστή χρήση

Οι πετσέτες του μπάνιου και κυρίως όσες χρησιμο-
ποιούμε για να σκουπίσουμε τα χέρια και το πρόσωπό 
μας δεν πλένονται από όλους όσο συχνά θα έπρεπε. 

Μάλιστα, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποια 
είναι η σωστή συχνότητα και κάθε πότε πρέπει αυτές 
να πλένονται. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε, 
λοιπόν, είναι ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις 
πετσέτες περισσότερες από τρεις ή τέσσερις φορές, 
όπως συνιστούν οι ειδικοί, διαφορετικά μπορεί να 
αναπτυχθούν σε αυτήν βακτήρια και μούχλα. Φροντίστε 
να απλώνετε την πετσέτα αφού τη χρησιμοποιήσετε 
ώστε να στεγνώσει καλά και αφήστε την πόρτα του 
μπάνιου ανοιχτή μετά το μπάνιο ή το ντους ώστε να 
μην παγιδεύεται υγρασία στο χώρο.

Δ εκατρείς άνθρωποι προ-
στέθηκαν την τελευταία 
εβδομάδα στον κατάλογο 

με τα θανατηφόρα κρούσματα της 
γρίπης, ανεβάζοντας τον αριθμό 
των θυμάτων σε 64, σύμφωνα με 
στοιχεία – έως 12 Φεβρουαρίου – 
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Οι 51 θάνατοι αφορούν σε κρού-
σματα που χρειάστηκαν νοσηλεία 
στη Μ.Ε.Θ και 13 θάνατοι σε κρού-
σματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε 
Μ.Ε.Θ.. Πρόκειται για 38 άνδρες 
και 26 γυναίκες, με εύρος ηλικιών 
από 4 έως 98 έτη. Από τους 64 

ασθενείς που απεβίωσαν, ήταν 
εμβολιασμένοι για τη γρίπη οι 13 
(20,3%). Σημειώνεται ότι τα 61 
(95,3%) κρούσματα ανήκαν σε 
κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την οποία συστήνεται εμβολι-
ασμός για την εποχική γρίπη – και 
εξ’ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 
12 (19,7%).

Κατά την εβδομάδα 06-12 
Φεβρουαρίου, στα Εργαστήρια 
Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν για 
ιούς γρίπης συνολικά 237 κλινικά 
δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 
84 (35,4%) εξ’ αυτών ήταν θετικά 
για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα 

τα 64 (76,2%) ήταν τύπου Α και τα 
20 (23,8%) ήταν τύπου Β.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 211 
σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των 
οποίων τα 196 νοσηλεύτηκαν σε 
Μ.Ε.Θ..

Όπως αναφέρει το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
η δραστηριότητα της γρίπης στην 
Ελλάδα παρουσιάζει μείωση, χωρίς 
να αποκλείεται το ενδεχόμενο εκ 
νέου αύξησης μέχρι το τέλος της 
περιόδου επιτήρησης. Η επιτήρηση 
της γρίπης ξεκίνησε αρχές Οκτω-
βρίου και θα ολοκληρωθεί μέσα 
Μαρτίου.

ΓΡΙΠΗ: 

Στους 64 οι νεκροί 
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Π ερισσότερες πιθανότητες να τους 
συνταγογραφηθούν φάρμακα με 
ναρκωτική δράση ή φάρμακα 

κατά του άγχους, έχουν οι γυναίκες, με 
αποτέλεσμα να έχουν και περισσότερες 
πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση αυτών 
των ουσιών, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση της Διεθνούς Επιτροπή του ΟΗΕ 
για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών, που 
παρουσιάστηκε σήμερα στη Βιέννη, αλλά 
και στην Αθήνα από το ΚΕΘΕΑ.

Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια αποτελούν το ένα τρίτο των χρη-
στών παγκοσμίως, με τα επίπεδα χρήσης 
να είναι μεγαλύτερα στις χώρες υψηλού 
εισοδήματος. Περίπου 6,3 εκατομμύρια 
γυναίκες είναι εξαρτημένες από αμφετα-
μίνες, 47 εκατομμύρια από οπιοειδή και 
2,1 εκατομμύρια από κοκαΐνη.

Περισσότερες πιθανότητες να κάνουν 
χρήση ναρκωτικών έχουν επίσης οι κρα-
τούμενες και οι γυναίκες που εκδίδονται. 
Περίπου το 30-60% των έγκλειστων 
γυναικών παίρνουν ναρκωτικά. Μερικές 
γυναίκες στρέφονται στην πορνεία ως 
μέσο για να συντηρήσουν τον τρόπο ζωής 
που συνδέεται με την εξάρτηση από τα 
ναρκωτικά, ενώ οι εκδιδόμενες μπορεί 
να κάνουν χρήση ουσιών για να αντε-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις και τη φύση 
της δουλειάς τους. Ωστόσο, μόλις το ένα 
πέμπτο των γυναικών έχουν πρόσβαση 
και λαμβάνουν υπηρεσίες θεραπείας.

Οι γυναίκες χρήστριες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με πολλές δυσκολίες. Στιγ-
ματίζονται περισσότερο σε σχέση με τους 
άνδρες, συχνά εξοστρακίζονται από τις 
οικογένειες και τις κοινότητές τους, μπορεί 
να υφίστανται βία από τους συντρόφους 
ή άλλα μέλη του στενού περιβάλλοντος 
και να εξωθούνται στην πορνεία, προ-
κειμένου να συντηρήσουν τον εθισμό 

τους ή τον εθισμό του συντρόφου τους.
Επίσης, οι γυναίκες αρχίζουν τη χρήση 

σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι οι άνδρες 
και κατά κανόνα η πορεία τους σε αυτήν 
επηρεάζεται έντονα από συντρόφους- 
χρήστες. Για παράδειγμα, πολύ συχνά ο 
σύντροφος είναι αυτός που θα κάνει στη

γυναίκα την πρώτη ένεση ηρωίνης, 
παρόλο που γενικά οι γυναίκες έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν την 
ενέσιμη χρήση. Ωστόσο, από τη στιγμή 
που θα μπουν στη χρήση οι γυναίκες, 

προχωρούν γρηγορότερα σε υψηλά 
ποσοστά χρήσης των διάφορων ουσιών 
και φτάνουν συντομότερα στην εξάρτηση.

Τιμωρητικά μέτρα, αλλά όχι αποποι-
νικοποίηση.

Στην έκθεση τονίζεται ότι για να 
εφαρμοστεί ολοκληρωμένη και αποτε-
λεσματική πολιτική για τα ναρκωτικά, 
χρειάζεται να υπάρχει ανταπόκριση στις 
ανάγκες των γυναικών και να αρθούν τα 
εμπόδια, όπως το στίγμα, στην πρόσβασή 
τους στη

θεραπεία, με ειδικά σχεδιασμένα προ-
γράμματα και πολιτικές, που θα βασίζονται 
σε συστηματικότερη συλλογή στοιχείων 
και θα χρηματοδοτούνται επαρκώς.

Η Επιτροπή απευθύνει επίσης έκκληση 
στα κράτη να καταργήσουν τη θανατική 
ποινή για τα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά.

Άφαντη η πολιτεία για άλλη μια φορά. 
Το εμπόριο των ναρκωτικών ριζώνει για 
τα καλά. Οι χρήστες και οι έμποροι είναι 
έξω και συνεχώς πολλαπλασιάζονται.

1 στους 3 χρήστες είναι γυναίκα

Η «σχεδία» συμμετέχει με το δικό της τρόπο και 
στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στις 
παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται 
μια έκθεση γελοιογραφίας για το προσφυγικό με έργα 
του Μιχάλη Κουντούρη. Η έκθεση με τίτλο «Made in 
Europe» θα φιλοξενηθεί, από το Σάββατο 4 Μαρτίου 
(ώρα εγκαινίων 7:00 μμ.) ως την Κυριακή 19 Μαρτίου, 
στο MOB Café ( Ίωνος Δραγούμη & Παπαδοπούλου 2).  

«Η γελοιογραφία, πέρα από τη δύναμη του μηνύμα-
τος που έχει, έχει και το κομμάτι της ευρηματικότητας, 
αλλά είναι και ένας πρωτότυπος τρόπος να βάζεις 
ερωτήσεις, θέματα, να μπορέσεις να αναλύσεις. Υπάρχει 
ανταπόκριση και διάλογος από τον κόσμο. Υπάρχουν και 
αντιρρήσεις, σπάνιες αλλά υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα 
να τη δουν και σχολεία, μαθητές, σχολές γραφιστών. 
Έχεις εκεί ένα φοβερό κοινό, το οποίο είναι απαιτητικό, 
δύσκολο, αυθάδες και θέτει πολύ αιχμηρές ερωτήσεις. 
Θα το επιδιώξουμε και με τη "σχεδία" αυτό. Είναι ένας 
ωραίος τρόπος να κάνεις μαθήματα δημοκρατίας και 
αλληλεγγύης. Και επειδή η "σχεδία" είναι ένα παρά-
δειγμα δημοσιογραφίας και αλληλεγγύης, δεν υπάρχει 

ωραιότερος τρόπος για να μιλήσεις».
Αυτά μας έλεγε ο γελοιογράφος Μιχάλης Κουντούρης, 

στη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγους 
μήνες, με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου 
με τίτλο «made in Europe» (εκδ. «Cartoon Ark»), μια 
συλλογή σκίτσων γύρω από το προσφυγικό (τεύχος 43, 
σελ. 34-36, «Το πενάκι που καρφώνει»).

Και να που ήρθε η ώρα, αυτή η συνέργεια να πάρει 
σάρκα και οστά. 

Η έκθεση γελοιογραφίας «made in Europe» θα 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα φιλοξενηθεί, 
από το Σάββατο 4 Μαρτίου ώς την Κυριακή 19 Μαρτίου, 
στο MOB Café ( Ίωνος Δραγούμη & Παπαδοπούλου 2).

Η έκθεση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των παράλ-
ληλων εκδηλώσεων του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και συνδιοργανωτής 
της έκθεσης.Μια έκθεση που μιλάει, χωρίς λόγια, για την 
προσφυγική κρίση, την ξενοφοβική Ευρώπη, τις κοινωνίες 
των κλειστών συνόρων και των συρματοπλεγμάτων.Τα 
σκίτσα έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία δύο χρόνια στη 
«σχεδία» και στην «Εφημερίδα των Συντακτών», καθώς 

και, μέσα από πρακτορεία με τα οποία συνεργάζεται ο 
Μιχάλης, σε έντυπα και ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο.

Στο διάστημα των δύο εβδομάδων που θα μείνει η 
έκθεση στο φιλόξενο MOB Café θα πραγματοποιηθούν 
μια σειρά από εκδηλώσεις-δράσεις, ξεκινώντας από 
την παρουσίαση του βιβλίου «made in Europe», την 
πρώτη μέρα των εγκαινίων (Σάββατο 4/3, στις 7:00 
μμ.), συζητήσεις για το προσφυγικό, αλλά και για τη 
«σχεδία», εργαστήρια γελοιογραφίας και άλλα πολλά. 
Στην παρουσίαση του βιβλίου θα μιλήσουν ο ίδιος ο 
δημιουργός Μιχάλης Κουντούρης, ο δημοσιογράφος 
Απόστολος Λυκεσάς και ο διευθυντής σύνταξής της 
«Σχεδίας» Χρήστος Αλεφάντης

Να σημειωθεί ότι ήδη η έκθεση έχει ταξιδέψει στο 
εξωτερικό (στο Ντίσελντορφ, μάλιστα, παρουσιάστηκε 
στη γκαλερί του περιοδικού δρόμου της πόλης «Fifty-
fifty»), αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης, τον περασμένο 
μήνα. Τον περασμένο Δεκέμβριο φιλοξενήθηκε στο 
μουσείο «Μαρίκα Κοτοπούλη» του Δήμου Ζωγράφου.

«Το ΠΑΚΟΕ ενδιαφέρεται για συνεργασία μαζί 
σας, αλλά με πλήρη διαφάνεια.»

Η «σχεδία» της γελοιογραφίας και των προσφύγων
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«ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ. ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΕ ΒΑΡΙΑ 
ΚΑΡΔΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ. 
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΠΟ 
ΟΤΙ ΦΑΝΗΚΕ. ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ» του 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΑ

Σ την ζωή μου ποτέ δεν ήμουν ρίψασπις. 
Έχω αγωνιστεί για πολλά πράγματα 
ακόμα και όταν όλα ήταν απέναντί μου. 

Αγωνιζόμουν και αγωνίζομαι για αυτά όταν 
πιστεύω ότι έχω δίκιο. Όταν όμως διαπιστώσω 
ότι έχω άδικο (αντικειμενικά ή υποκειμενικά) 
τότε σταματάω.

Μια μεγάλη μάχη της ζωής μου είναι και 
η μάχη κατά του πιο βρώμικου συστήματος 
της διαπλοκής στην Ελλάδα, κατά των καρτέλ 
και των προστατών τους. Έμπλεξα άθελά μου 
όταν ένα «καρτελάκι» σχηματίστηκε στον χώρο 
που δούλευε η οικογένειά μου επί δεκαετίες, 
στα ξενόγλωσσα βιβλία. Το λέω «καρτελάκι» 
γιατί αυτοί έκλεψαν καμιά 100στη εκατομμύρια 
ευρώ μόνο από τους καταναλωτές, ψίχουλα 
μπροστά στους «αρχηγούς» (τρόφιμα, καύσιμα, 
δομικά υλικά, κατασκευές, σούπερ μάρκετ, 
τράπεζες κλπ). Η ανάγκη να αντισταθώ (μαζί 
με την οικογένειά μου) στα λαμόγια που 
αποφάσισαν να μας κλείσουν με παράνομες 
μεθόδους, με έφερε αντιμέτωπο με μια τρο-
μακτική πραγματικότητα. Ο ατομικός αγώνας 
στην πορεία έγινε αγώνας κατά της διαπλοκής 
που διέλυε την Κοινωνία.

Στην πορεία ανακάλυψα από πρώτο χέρι την 
μεγάλη ληστεία. Μεγάλες ελληνικές και ξένες 
επιχειρήσεις είχαν στήσει καρτέλ παντού. Σε 
κάθε αγορά που ο Καταναλωτής είχε ανάγκη να 
προμηθευθεί τα αγαθά, ένα καρτέλ επικρατούσε. 
Είτε με αρχηγό την ισχυρή πολυεθνική που 
κατείχε δεσπόζουσα θέση, είτε με συνεννόηση 
των 4-5 κορυφαίων κάθε κλάδου. Παντού τα 
ίδια. Σκεφθείτε μόνο ότι την 10ετία 2000-2010 
η Ελλάδα έκανε εισαγωγές 550 δις ευρώ, σε 
τιμές αγοράς. Σκεφθείτε τι μας λήστεψαν οι 
εταιρείες που έλεγχαν την αγορά και που μας 
χρέωναν 30%-50% παραπάνω από όσο έπρεπε 
λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Η ληστεία του 
Αιώνα, όχι SIEMENS και αηδίες.

Το τρομακτικό που διαπίστωσα από πρώτο 
χέρι ήταν ότι το γνώριζαν όλοι όσοι έπρεπε να 
πολεμάνε τα καρτέλ. Το γνώριζε η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, η πολιτική ηγεσία, οι δημοσι-
ογράφοι, η δικαστική εξουσία. Το γνώριζαν 
φυσικά και οι καταναλωτές που πλήρωναν 
πανάκριβα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης αλλά 
ήταν αδύναμοι (και αδιάφοροι) να αντιδράσουν.

Όσο έψαχνα έβρισκα. Και όσο έβρισκα 
το δημοσιοποιούσα. Πίστευα ότι αυτά που 
έβρισκα θα ενδιέφεραν τους διώκτες των 
εγκληματιών. Μα τι ανόητος που ήμουν τόσα 
χρόνια. Μου έκανε εντύπωση ότι εύκολα 
έβρισκα τις βρομιές τους. Δεν είχα καταλάβει 
ότι τις έβρισκα εύκολα γιατί δεν τους ένοιαζε 
να τις κρύβουν, αφού ήξεραν ότι το σύστημα 
θα τις θάψει.

Ας ξεκινήσουμε από την πολιτική ηγεσία. 
Τα καρτέλ είχαν τον πλήρη έλεγχο τους. Οι 
εγκληματίες με τις γραβάτες, είτε κατείχαν οι 
ίδιοι τα Μέσα (τηλεόραση, ράδιο, εφημερίδες) 
είτε με την διαφήμιση που έδιναν στα Μέσα 
τους έλεγχαν πλήρως. Είναι κοινό μυστικό 
ότι στις εκλογές οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι 
έκλειναν θέσεις στα πάνελ για υποψηφίους 
βουλευτές που στήριζαν. Όταν σκας στα 

κανάλια 30-40 εκατομμύρια το χρόνο, βάζεις 
στα προεκλογικά πάνελ και την γιαγιά σου. 
Πρόσθεσε σε αυτά και το μαύρο μετρητό 
στους υποψήφιους βουλευτές και στα κόμ-
ματα της εξουσίας (Χριστοφοράκος: όλες οι 
μεγάλες εταιρείες έδιναν το 2% του τζίρου 
τους σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), έτσι οδηγηθήκαμε στο να 
ελέγχουν οι εγκληματίες των καρτέλ μεγάλο 
μέρος της Βουλής. Φυσικά παντού υπάρχουν 
οι εξαιρέσεις, όπως ο «τρελός Αχαιός».... 
αλλά και διάφοροι άλλοι Βουλευτές κατά το 
παρελθόν, άνθρωποι που ήταν έτσι και αλλιώς 
στην μαύρη λίστα του συστήματος.

Οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μιλήσουν, στην 
πλειοψηφία τους, αλλά δεν μπορούσαν. Όταν 
μιλάμε για καρτέλ μιλάμε για το συντριπτικό 
ποσοστό των διαφημιζομένων στα ΜΜΕ. Έχω 
συνεργαστεί με δεκάδες δημοσιογράφους για 
θέματα καυτά που στο τέλος δεν βγήκαν στον 
αέρα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις ομολογώ. Τι 
γινόταν μετά στις εξαιρέσεις; Απειλές ότι αν 
ξαναβγεί σχετικό θέμα κόπηκε η διαφήμιση 
ή απευθείας κόψιμο της διαφήμισης προς 
συμμόρφωση. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 
απειλές ορισμένα ισχυρά Media Shops. Αυτά 
έπαιζαν τον ρόλο του νταβατζή για το βρώμικο 
σύστημα των καρτέλ. Θυμάμαι σε ένα έντυπο, 
όπως μου είχαν εκμυστηρευθεί, τους είπαν, 
όταν έμαθαν ότι ετοίμαζαν ένα σχετικό θέμα 
"αν θέλετε διαφήμιση τρεχάτε να σας την 
δώσει ο Φλωράς". Δεν θα ξεχάσω επίσης 
μια δημοσιογράφο σε «αληθινή» εφημερίδα 
που μου τηλεφώνησε 15 Αυγούστου να μου 
ζητήσει επισταμένα «ένα θέμα για τα καρτέλ, 
ότι να ναι». Της έδωσα ότι ήθελε, το θέμα δεν 
μπήκε ποτέ, όμως μπήκε μια θαυμάσια ολοσέ-
λιδη διαφήμιση εταιρείας τηλεπικοινωνιών με 
σοβαρή διαπλοκή στο σύστημα αυτό.

Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού κάθε λόγος 
είναι περιττός. Πρόεδροι και μέλη διορισμένοι 
με κομματικά κριτήρια, επιλογές ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
από το 2003 έως σήμερα ο πρόεδρος. Έχει 
καταλογίσει πρόστιμα 490 εκ. ευρώ από το 
2004 ως το 2014 και από αυτά έχουν εισπρα-
χθεί μόνο 190 εκ. ευρώ Δηλαδή σκεφθείτε 
ότι τα καθάρματα που μας κατακλέβουν επί 
15 χρόνια, από το 2000 και μετά, που έχουν 
ληστέψει από τις τσέπες μας δεκάδες δισε-
κατομμύρια ευρώ, έχουν πληρώσει πρόστιμο 
μόνο 190 εκ. ευρώ Τιμωρεί τα λαμόγια με 
καθυστέρηση ετών (26 χρόνια καρτέλ κατα-
σκευαστικών, 16 χρόνια Μπύρα, 20 χρόνια η 
μεγαλύτερη αλυσίδα τεχνολογίας) χαρίζοντας 
τους δισεκατομμύρια. Εξαιτίας της αδράνειάς 
της καταστράφηκαν εκατοντάδες ελληνικές 
επιχειρήσεις που τις συνέτριψαν τα καρτέλ.

Η προσπάθειά μου να αναδείξω τις αδυ-
ναμίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν 
συστηματική επί χρόνια. Πίστευα ότι ενδιαφε-
ρόντουσαν αυτοί που έπρεπε. Τι ανόητα ρομα-
ντικός που ήμουν. Όταν τελικά καταδικάστηκε 
αμετάκλητα η Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
κατέβαλε 500.000€ στην εταιρεία μου επειδή 
καθυστέρησε αδικαιολόγητα, σχεδόν 4 χρόνια, 
να εξετάσει την καταγγελία μου (οδηγώντας την 
επιχείρηση σε πτώχευση), εκδικητικά (κατόπιν 
πολιτικής εντολής όπως έχει καταγραφεί σε 
επίσημα πρακτικά) μου έκανε αγωγή για συκο-
φαντική δυσφήμιση ζητώντας ως αποζημίωση 
το ίδιο ποσό, 500.000€!!! Είναι η πρώτη φορά 
στην Ελλάδα που το Κράτος στρέφεται κατά 
ενός πολίτη ζητώντας αποζημίωση για ηθική 
βλάβη από υποτιθέμενη συκοφαντία μέσω ενός 
προσωπικού blog. Φανταστείτε να κερδίσει 

το δικαστήριο, ο Ερντογάν μετά θα φαντάζει 
δημοκράτης μπροστά στην καταδίωξη των 
απλών πολιτών από το Ελληνικό δημόσιο, όπως 
αυτό εκφράζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση 
επί χρόνια ήταν η απάθεια των Καταναλωτών. 
Όταν όλα τα επίσημα στοιχεία έδειχναν ότι 
πληρώναμε τα προϊόντα 40-60% ακριβότε-
ρα από χώρες με ίδιο εισόδημα με εμάς και 
σε ανάλογες τιμές με χώρες που ο βασικός 
μισθός ήταν διπλάσιος, οι Καταναλωτικές 
Οργανώσεις το μόνο που έκαναν ήταν να 
βγάζουν δελτία τύπου. Σε άλλες χώρες ένα 
τέτοιο φαινόμενο θα είχε ρίξει την Κυβέρνηση. 
Στην Ελλάδα σιωπή. Βρισίδια στο σπίτι μας 
γιατί δεν μας φτάνουν τα χρήματα για αγορές 
αλλά αντίδραση μηδενική.

Να μην ξεχάσω φυσικά και την στάση των 
επιχειρηματικών φορέων. Άκρα του τάφου 
σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Έχει κανείς 
απορία γιατί; Οι ισχυροί φορείς έχουν σαν 
βασικά μέλη τους τις εταιρείες που στήνουν 
όλες τις αγορές. Οι λιγότεροι ισχυροί φορείς 
εξαγοράζονται με διαφόρους τρόπους, βλ. Πχ 
τα προϊόντα τους σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ 
μάρκετ με προνομιακούς όρους. Φυσικά και 
οι πολιτικές σχέσεις των προέδρων παίζουν 
σημαντικό ρόλο.

Το δεδομένο για εμένα ήταν ότι η προη-
γούμενη Κυβέρνηση, και τα δυο κόμματα, ήταν 
ένα με το βρώμικο σύστημα της διαπλοκής. 
Περίμενα και περιμένω από την παρούσα 
Κυβέρνηση να δράσει ουσιαστικά. Γνωρίζω τι 
συμβαίνει. Το βρώμικο σύστημα προστατεύε-
ται από μεγάλα συμφέροντα εντός και εκτός 
Ελλάδας, ιδίως από την πλευρά των δανειστών. 
Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που μας ληστεύουν, 
στην πλειοψηφία τους είναι επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στις χώρες τους σκληρού πυρήνα 
των δανειστών μας.

Όμως η προστασία του βρώμικου συστήμα-
τος από άλλες δυνάμεις δεν είναι ουσιαστικός 
λόγος να μην αλλάζει τίποτα. Ο νόμος περί 
ελεύθερου ανταγωνισμού έχει δεχθεί αστείες 
αλλαγές τα 2 τελευταία χρόνια. Η προσπάθεια 
της Κυβέρνησης επικεντρώθηκε στην μελλο-
ντική αλλαγή προσώπων στην σύνθεση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, όταν λήξει η θητεία 
τους. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Σταθάκης (ο προηγούμενος) και Παπαδημη-
τρίου (ο νυν) δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει 
να είσαι Υπουργός Ανάπτυξης αναφορικά με 
τα θέματα Ανταγωνισμού. Παρέδωσαν πλήρως 
την εθνική πολιτική στην ανίκανη και κομματική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν κατάλαβαν ότι 
αυτοί νομοθετούν στο όνομα του Ελληνικού 
λαού. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, τα λαμό-
για των πολυεθνικών που καταχρώνται την 
δεσπόζουσα θέση τους να έχουν ως ποινική 
ευθύνη ένα αστείο χρηματικό πρόστιμο. Είναι 
αδιανόητο να μην τιμωρείται ποινικά σχεδόν 
ποτέ κανείς από τα λαμόγια που μας ληστεύ-
ουν, όταν για ευτελή αδικήματα ο Έλληνας 
πολίτης θα καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 
5-10-20 μηνών. Για ένα αυθαίρετο κοτέτσι η 
ποινή μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες, για μια 
ληστεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από 
μια πολυεθνική εις βάρος των καταναλωτών, 
η ποινή από το δικαστήριο 15.000€ πρόστιμο. 
Πρόστιμο που και αυτο δεν θα πληρωθεί ποτέ 
καθώς μπαίνουν συστηματικά στο αρχείο οι 
καταδίκες αυτές.

Μπορεί ο κ. Παπαδημητρίου να έχει υψηλό 
εισόδημα και να μην τον ενοχλεί μια τιμή 30% 

ακριβότερη στα τρόφιμα, όμως η πλειοψηφία 
του κόσμου μετράει τα 10 λεπτα στην τσέπη 
του για να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε 
όμως κ. Υπουργέ, στην Αμερική που ζήσατε, 
όταν στήσουν καρτέλ πάνε φυλακή (στην 
πράξη όχι στα λόγια) και τους τσακίζουν στα 
πρόστιμα. Δεν τους χαϊδεύουν όπως γίνεται 
στην Ελλάδα.

Πέρασα πολλά στην μάχη με το βρώμικο 
σύστημα. Έκτος την αγωγή της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (500.000€) μου έκαναν αγωγές 
τα μέλη του καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου 
ζητώντας μου 1.200.000€ για συκοφαντική 
δυσφήμιση. Οι ίδιοι τύποι που έχουν καταδι-
καστεί σε κάθε δικαστήριο ότι λήστευαν τους 
μαθητές και τις οικογένειές τους. Προσπάθη-
σαν όλοι τους να μου κλείσουν το στόμα με 
εξοντωτικές αγωγές.

Μου έριξαν λάσπη με τους τόνους. Η αιχμή 
του δόρατος η εφημερίδα με την μεγαλύτερη 
κυκλοφορία που έχει συνδέσει το όνομά της 
με ιδιοκτήτες που ξεπλένουν μαύρο χρήμα. 
Αυτούς που η Ντόρα έλεγε ότι "κάθε Κυριακή 
εκβιάζουν από την εφημερίδα τους επιχειρη-
ματίες και πολιτικούς". Τελείως τυχαία φυσικά 
ουδείς από αυτούς τιμωρείται τελικά παρότι 
διακινούν εκατομμύρια ευρώ σε σακούλες και 
τους σταματάνε στα σύνορα. Από άλλα σημα-
ντικά ΜΜΕ, μεγάλα κανάλια, είχα την "τιμή" να 
είμαι στην μαύρη λίστα των προσκεκλημένων. 
Δεν το ήξερα ότι υπήρχε η λίστα αυτή έως 
ότου μου το επιβεβαίωσε δημοσιογράφος 
που εργαζόταν εκεί. Όταν ρώτησα με ποιο 
κριτήριο με έβαλαν στην Μαύρη λίστα μου 
είπε "μιλάς πολύ".

Άλλοι «χρήσιμοι» φίλοι του συστήματος με 
ενημέρωσαν ότι έπρεπε να σταματήσω γιατί 
οι «σκληροί ποινικοί στις φυλακές» για 5-10 
χιλιάρικα μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό.

Κατά του καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου 
κέρδισα επτά δικαστήρια, δικαιώθηκα πλήρως. 
Και τι έγινε; Οι ποινές τους από τα ποινικά δικα-
στήρια μπήκαν στο αρχείο, δεν πλήρωσαν ούτε 
ένα ευρώ, από τα 20 εκ. Ευρώ πρόστιμο της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού καταβλήθηκαν μόνο 
2 εκ. Ευρώ. Καταλήστεψαν τους καταναλωτές, 
άνω των 100 εκ. Ευρώ, και δεν πλήρωσαν 
ουσιαστικά τίποτα. Σε αντίθεση με αυτούς, 
όσοι τα έβαλαν μαζί τους καταστράφηκαν.

Κατάλαβα λοιπόν ότι μάλλον εγώ κάνω 
λάθος και όχι όλοι όσοι αναφέρω παραπάνω. 
Μάλλον το σωστό σε μια Κοινωνία είναι να 
ληστεύουν τα καρτέλ του καταναλωτές, οι 
καταναλωτές να το γνωρίζουν και να μην 
τρέχει τίποτα. Το σωστό είναι να τα αρπάζουν 
κάποιοι τύποι και να κερδίζουν δισεκατομμύ-
ρια τα καρτέλ χωρίς ποτέ να τιμωρούνται. Το 
σωστό είναι η πολιτική ηγεσία να προτιμάει 
τις επενδύσεις των εγκληματιών, επιτρέποντας 
τους να κλέβουν τους Καταναλωτές. Αυτό 
προφανώς είναι το σωστό και όχι η ιδέα 
μου ότι η σωστή Κοινωνία θα πρέπει να έχει 
κανόνες στο επιχειρείν και να προστατεύει 
τους Καταναλωτές.

Εγκαταλείπω λοιπόν την μάχη κατά των 
καρτέλ. Το κάνω με βαριά καρδιά αλλά και με 
ανακούφιση. Πολλά χρόνια ψυχική πίεση χωρίς 
τελικά να νοιάζεται κανείς, από ότι φάνηκε.

 Λυπάμαι πολύ.
Συγχαρητήρια για τους αγώνες, τους 

οποίους σε κάποιους βρισκόμασταν κοντά, 
αλλά οι μαχητές ΠΟΤΕ δεν εγκαταλείπουν 
την μάχη.

Σταματά τον αγώνα του κατά  
των καρτέλ ο Γιώργος Φλωράς
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Σ τις εξαρτημένες γυναίκες εστιάζει 
η Ετήσια Έκθεση της Διεθνούς Επι-
τροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των 

Ναρκωτικών (ΙNCB), που ανακοινώθηκε 
σήμερα στη Βιέννη, και παρουσιάστηκε 
ταυτόχρονα στην Αθήνα από το ΚΕΘΕΑ, 
σύμβουλο οργανισμό του ΟΗΕ σε θέματα 
ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι γυναίκες 
και τα κορίτσια αποτελούν το 1/3 των χρη-
στών παγκοσμίως, με τα επίπεδα χρήσης 
να είναι μεγαλύτερα μεταξύ των γυναικών 
στις χώρες υψηλού εισοδήματος. 6,3 
εκατομμύρια γυναίκες είναι εξαρτημένες 
από αμφεταμίνες, 4,7 εκατομμύρια από 
οπιοειδή και 2,1 από κοκαΐνη.

Παγκοσμίως ο αριθμός των γυναικών 
που κάνουν χρήση αυξάνει τόσο στις 
νεώτερες ηλικίες όσο και στον πληθυσμό 
των φυλακών. Από τις έγκλειστες γυναίκες 
ποσοστό 30%-60% παγκοσμίως κάνει 
χρήση ουσιών, ενώ κάποιες χώρες αναφέ-
ρουν αύξηση των θανάτων γυναικών από 
υπερβολική δόση. Επιπλέον, σε σύγκριση 
με τους άνδρες, οι γυναίκες έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση 
συντογογραφούμενων φαρμάκων. Ωστόσο, 
μόλις 1 στους 5 από τους συμμετέχοντες 
σε προγράμματα θεραπείας είναι γυναίκα.

Οι γυναίκες χρήστριες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με πολλές δυσκολίες: Στιγ-
ματίζονται περισσότερο σε σχέση με τους 
άνδρες, συχνά εξοστρακίζονται από τις 
οικογένειες και τις κοινότητές τους, μπορεί 
να υφίστανται βία από τους συντρόφους 
ή άλλα μέλη του στενού τους περιβάλ-
λοντος και να εξωθούνται στην πορνεία 
προκειμένου να συντηρήσουν τον εθισμό 
τους ή τον εθισμό του συντρόφου τους. H 
μόλυνση από τον ιό HIV και οι ψυχιατρι-
κές διαταραχές εμφανίζουν μεγαλύτερη 
επικράτηση μεταξύ των χρηστριών. Ιδιαί-
τερα για τις κρατούμενες ο αποχωρισμός 
από τις κοινότητές τους, τα σπίτια και τις 
οικογένειές τους είναι πολύ επιζήμιος 
και αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης και 
διαταραχών άγχους.

Στην έκθεση τονίζεται ότι για να εφαρ-
μοστεί ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
πολιτική για τα ναρκωτικά χρειάζεται να 
υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες των 
γυναικών και να αρθούν τα εμπόδια, 
όπως το στίγμα, στην πρόσβασή τους στη 
θεραπεία, με ειδικά σχεδιασμένα προγράμ-
ματα και πολιτικές, που θα βασίζονται σε 
συστηματικότερη συλλογή στοιχείων και 
θα χρηματοδοτούνται επαρκώς.

Ποινική αντιμετώπιση: αναλογι-
κότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

Η Επιτροπή θίγει εκ νέου την ανάγκη 
αντιμετώπισης των χρηστών με σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αρχή 
της αναλογικότητας. Ενθαρρύνει τις κυβερ-
νήσεις να αξιοποιούν εναλλακτικά μέτρα, 
όπως η θεραπεία, η απεξάρτηση και η κοι-

νωνική επανένταξη, αντί να καταφεύγουν 
σε τιμωρητικά μέτρα και στον εγκλεισμό 
για τα ήσσονος σημασίας αδικήματα των 
χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής 
για προσωπική χρήση, Αυτή η προσέγγιση 
και όχι η αποποινικοποίηση της χρήσης, 
είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η κατεύ-
θυνση προς την οποία πρέπει να κοιτάξουν 
οι χώρες με υψηλά ποσοστά συλλήψεων 
και φυλάκισης χρηστών για μικρότερης 
σημασίας αδικήματα.

Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί τις κυβερ-
νήσεις να καταργήσουν τη θανατική κατα-
δίκη για τα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά 
εγκλήματα, καθώς και την πρακτική των 
βίαιων αντιποίνων ή εκτελέσεων χωρίς 
δική υπόπτων για σχετικά με ναρκωτικά 
αδικήματα.

Νομιμοποίηση της ιατρικής 
και ψυχαγωγικής χρήσης  
της κάνναβης

Στις ΗΠΑ, σε συνέχεια της επιστημονικής 
και της ιατρικής αξιολόγησης που διεξήχθη 
από την Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και 
Φαρμάκων, με τη συνεργασία του Εθνικού 
Ινστιτούτου για τη Χρήση Ναρκωτικών, 
η Υπηρεσία ανακοίνωσε το 2016 ότι η 
κάνναβη δεν πληροί επί του παρόντος τα 
κριτήρια αποδεκτής ιατρικής χρήσης της 
χώρας, ότι δεν υπάρχει αποδοχή πως η 
χρήση της υπό ιατρική παρακολούθηση 
είναι ασφαλής, και ότι η ουσία παρουσιάζει 
υψηλές πιθανότητες κατάχρησης. Σε κάθε 
περίπτωση, η Επιτροπή, επισημαίνει την 
ανάγκη σαφούς και καλά μελετημένου 
συστήματος παραγωγής και διάθεσης της 

ουσίας, ώστε να αποτρέπεται η εκτροπή 
της, σε περίπτωση νομιμοποίησή της για 
ιατρικούς σκοπούς.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι η ευελιξία 
που προσφέρουν οι  διεθνείς Συμβάσεις 
για τον έλεγχο των ναρκωτικών στα κράτη 
«έχει τα όριά της και δεν εκτείνεται μέχρι 
τη ρύθμιση της χρήσης κάνναβης για μη 
ιατρικούς σκοπούς» και παραθέτει στοιχεία 
από πολιτείες των ΗΠΑ που νομιμοποίη-
σαν τη χρήση κάνναβης για μη ιατρικούς 
σκοπούς, τα οποία δείχνουν αύξηση της 
χρήσης της ουσίας.

Χώροι εποπτευόμενης 
χρήσης

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι οι «χώροι 
χρήσης ναρκωτικών» πρέπει να λειτουρ-
γούν με βάση ένα πλαίσιο μείωσης της 
ζήτησης, να μην ενθαρρύνουν τη χρήση ή 
τη διακίνηση και να οδηγούν σε θεραπεία, 
απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη, 
χωρίς να υποκαθιστούν αυτού του τύπου 
τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Εξελίξεις στην Ευρώπη και 
τον κόσμο

Η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει 
η κάνναβη. Είναι επίσης η πιο συχνά ανα-
φερόμενη κύρια ουσία χρήσης από όσους 
εισάγονται πρώτη φορά σε θεραπεία, και 
η δεύτερη πιο συχνά αναφερόμενη στο 
σύνολο των εισαγωγών σε θεραπεία.

Η ηρωίνη είναι το πιο διαδομένο οπι-
οειδές, ωστόσο πρόβλημα αποτελεί και 

η κατάχρηση και μιας σειράς συνθετικών 
οπιοειδών, όπως η μεθαδόνη, η βουπρε-
νορφίνη και η φεντανύλη. Η εμφάνιση και 
η διαθεσιμότητα νέων ψυχοδραστικών 
ουσιών συνεχίζεται αμείωτη. Μέχρι τον 
Μάιο του 2016 είχαν εντοπιστεί  περισ-
σότερες  από 560 νέες ψυχοδραστικές 
ουσίες. Πρόσφατο στοιχείο η ανάκαμψη 
του «έκσταση» με προϊόντα αυξημένης 
δραστικότητας που θέτουν νέα προβλήματα 
για τη δημόσια υγεία.

Μόνο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ξοδεύουν κάθε χρόνο μεταξύ 21 και 
31 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παράνομα 
ναρκωτικά. 

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει 
να αποτελεί πρόβλημα η αύξηση των 
θανάτων από υπερβολική δόση οι οποίοι 
σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά τη διετία 
2013-2014. Ο αριθμός των ανθρώπων 
που ανέφεραν χρήση ηρωίνης στις Ηνω-
μένες Πολιτείες σχεδόν τριπλασιάστηκε 
από το 2007 μέχρι το 2014. Τα οπιοειδή, 
συμπεριλαμβανομένης της ηρωίνης και 
των συνταγογραφούμενων παυσίπονων 
σκότωσαν περισσότερους από 28.000 
ανθρώπους από τους 47.000 και πλέον που 
πέθαναν από υπερβολική δόση το 2014.

Στην Ασία οι συνεχιζόμενες ένοπλες 
συγκρούσεις  στην περιοχή περιορίζουν τις 
προσπάθειες ελέγχου των ναρκωτικών. Οι 
μεγάλης κλίμακας μεταναστευτικές ροές και 
η αυξημένη χρήση και διακίνηση ουσιών 
στην περιοχή εντείνουν τα προβλήματα που 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Η παρα-
γωγή παράνομου οπίου στο Αφγανιστάν, 
τον μεγαλύτερο παραγωγό οπίου στον 
κόσμο, είναι και πάλι σε άνοδο.

ΟΗΕ: Ανάγκη για υποστήριξη  
των εξαρτημένων γυναικών
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Η ερασιτεχνική ορχήστρα της Pfizer 
Hellas, στο πλαίσιο των εθελοντι-
κών της δράσεων για τη στήριξη 

και τη βελτίωση της καθημερινότητας 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, βρέθηκε 
για άλλη μια φορά κοντά στους ηλικιω-
μένους, με αφορμή την εκδήλωση κοπής 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Κ.Α.Π.Η. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

Στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων της Δημοτικής Ενότητας Ν. 
Χαλκηδόνος, πάνω από 300 μέλη των 
τριών Κ.Α.Π.Η., απόλαυσαν ένα όμορφο 
μουσικό πρόγραμμα από τους μουσικούς 
της Pfizer Hellas Band και διασκέδασαν 
με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Την 

εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλ-
κηδόνος, κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος, ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας, κ. Βαγγέλης Κουμαριανός και ο

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. 
Θεόδωρος Μανωλεδάκης, δηλώνοντας 
σχετικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά την Pfizer Hellas και όλα τα μέλη 
της εθελοντικής ορχήστρας των εργα-
ζομένων της εταιρείας, που για άλλη 
μια φορά προσέφεραν στιγμές χαράς 
και διασκέδασης στους ηλικιωμένους 
δημότες μας. Ευχόμαστε να συνεχίσουν 
να υλοποιούν τέτοιου είδους πρωτοβου-
λίες, που συμβάλλουν στην επίτευξη του 

διαρκούς στόχου της αναβάθμισης της 
ζωής των συνανθρώπων μας».

Ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, Διευθυντής 
του Τμήματος Ογκολογίας της Pfizer 
Hellas αλλά και εμπνευστής και μέλος 
της ορχήστρας δήλωσε: «Για όλους εμάς, 
τα μέλη της Pfizer Hellas Band, κάθε 
μουσική εκδήλωση είναι μια δυνατή 
συναισθηματική εμπειρία. Μέσα από τη 
μουσική, εκφράζουμε ένα μικρό δείγμα 
της αναγνώρισης και της ευγνωμοσύ-
νης μας προς τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία συνανθρώπους μας. Δέσμευσή 
μας είναι η συνέχεια των προσπαθειών 
που ξεκινήσαμε πριν τέσσερα χρόνια για 
να προσφέρουμε στιγμές χαράς στους 

ηλικιωμένους συμπολίτες μας».
Η ορχήστρα δημιουργήθηκε από μια 

ομάδα εργαζομένων με κοινό χαρακτη-
ριστικό την αγάπη για τη μουσική και 
με έναν

μοναδικό σκοπό: να βελτιώσουν την 
καθημερινότητα των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας. Μέχρι στιγμής οι εθελοντικές της 
δράσεις έχουν αγκαλιάσει περισσότερους 
από 3.500 ηλικιωμένους συμπολίτες 
μας, με μουσικές εκδηλώσεις που έχει 
πραγματοποιήσει σε ΚΑΠΗ, γηροκομεία 
και Κοινωφελή Ιδρύματα στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

«Ένας κούκος δεν φέρνει την  
άνοιξη.»

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α (Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού 
Αγώνα) έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 
πρώτο βραβείο για την εργασία της με τίτλο «Σεξου-
αλική ζωή νεαρών ατόμων με ρευματικά νοσήματα» 
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των 
Συλλόγων Ασθενών μελών της EULAR –PARE στο 
οποίο συμμετείχαν  περισσότερες από 30 χώρες και 
αντιπροσωπεία των ΗΠΑ για πρώτη φορά φέτος.

Για την εργασία αυτή η Ελληνική Εταιρεία Αντι-
ρευματικού Αγώνα συνεργάστηκε με το Ειδικό Ιατρείο 
Σεξουαλικών Διαταραχών (Α' Ψυχιατρική Κλινική του 
Παν/μιου Αθηνών).

Θέμα της εργασίας ήταν οι ανασφαλείς σκέψεις 
των νεαρών ρευματοπαθών (ηλικιών 18-40) οι οποίες 
αποδεικνύονται μέσα από τη κοινωνική έρευνα με 
ποσοστιαίες απεικονίσεις. Η εργασία συνοδεύτηκε από 
βίντεο που απεικόνιζε την

σχέση νοσούντα με το σύντροφό του. Η έρευνα 
έδειξε ότι 53% παραδέχονται ότι η νόσος επιδρά 
αρνητικά στη σχέση τους, 72% αποκαλύπτουν ότι η 
νόσος επιβαρύνει τη σεξουαλική πράξη του ζευγαριού, 
77% φοβούνται τις επιπτώσεις των φαρμάκων σε 
πιθανή εγκυμοσύνη, 60% έρχονται σε αμηχανία κατά 
την ενημέρωση του συντρόφου τους για τη νόσο.

Ερωτήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους 
και παρουσιάζονται στην εργασία μεταξύ άλλων είναι:

1. Άραγε τρομάζει όταν με βλέπει να λαμβάνω τη 
φαρμακευτική αγωγή μου;

2. Άραγε θα δεχτεί να ελεγχθεί για ύπαρξη Σεξου-
αλικών Μεταδιδομένων Νοσημάτων;

3. Άραγε ντρέπεται να με παρουσιάσει στους 
ανθρώπους της ζωής του; Η εργασία συνεχίζεται με 
συμμετοχή νοσούντων όλων των ηλικιών πλέον. 

Την ομάδα της ΕΛΕΑΝΑ αντιπροσώπευσαν η κα 
Δώρα Παπασταύρου, Αντιπρόεδρος της ΕΛ.ΕΑΝ.Α., 
μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ατόμων με ρευ-
ματομυοσκελετικά νοσήματα και συμμετέχουσα στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων καθώς και η κα 
Θεοδώρα Σεΐτανίδου, πρ. μέλος ΔΣ της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 
Η εργασία αυτή πρόκειται να αναρτηθεί σε όλα τα 
κοινωνικά δίκτυα των μελών της Eular/Pare και στο 

επίσημο site του ευρωπαϊκού αυτού οργανισμού 
ασθενών.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α (Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού 
Αγώνα) εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινω-
νικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή οργάνωση EULAR 
PARE (μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική):-Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία κατά του Ρευματισμού/Άτομα με αρθρίτιδα/
ρευματισμό στην Ευρώπη- (European League Against 
Rheumatism/ People with Arthritis/Rheumatism in 
Europe), στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμ-
μετέχει, κατόπιν εκλογής, μέλος της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού 
Αγώνα).

Σχετικά με την Ε.ΛΕ.ΑΝ.Α 
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. 

Ε. ΑΝ. Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, 
οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε 
το 1978 στην Αθήνα. Μέλη της ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. είναι 
κυρίως άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα / Ρευμα-
τισμό, Ρευματολόγοι και άτομα που ενδιαφέρονται να 
συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν από Αρθρίτιδα 
/ Ρευματισμό. Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά.

Συγχαρητήρια  για  αυτή  την επίτευξη, αλλά 
μέσα από αυτό το θέμα θα πρέπει η πολιτεία να 
ενημερώσει γονείς και παιδία  για καλύτερα 
αποτελέσμα της έρευνας.

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α: ΠΡΩΤΗ στο Ευρωπαικό Συνέδριο των Συλλόγων

Μουσικό ταξίδι στους ηλικιωμένους
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Y πολογίζεται ότι το 15% των 
μαθητών έχουν βιώσει συμπε-
ριφορές εκφοβισμού, μέσω 

Διαδικτύου. Και μπορεί το cyber bullying 
να συμβαίνει πίσω από μια οθόνη, οι 
επιπτώσεις του όμως είναι πολύ σημα-
ντικές. Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι 
γονείς αν υποψιαστούν ότι το παιδί τους 
είναι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού;

Μιλήστε στο παιδί σας για το 
διαδικτυακό εκφοβισμό όπως θα το 
κάνατε για άλλα είδη εκφοβισμού, 
και προτρέψτε το να έλθει σε εσάς αν 
ποτέ οποιοσδήποτε το αναστατώσει 
στο Διαδίκτυο, το κινητό του ή άλλες 
συσκευές. 

Ρωτήστε το παιδί σας:
• Αν έλαβε ποτέ κάποιο e-mail ή 

γραπτό μήνυμα που να το αναστάτωσε.
• Αν ανάρτησε κανείς στο Διαδίκτυο 

μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με το ίδι 
μέσα, χωρίς να του ζητήσει την άδεια.

• Αν συμμετείχε στον εκφοβισμό 
κάποιου άλλου παιδιού στο Διαδίκτυο 
ή μέσω του κινητού του.

• Αν το παιδί σας, σάς αποκαλύψει 
ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφο-
βισμού, προσφέρετέ του και πρακτική και

• συναισθηματική υποστήριξη:
• Καθησυχάστε το, πως έπραξε 

ορθά και ενθαρρύνετέ το να σας πει 
σας τι συμβαίνει.

• Διαβεβαιώστε το (λεκτικά και 
συναισθηματικά) ότι είναι ασφαλές.

• Εξηγήστε ότι δεν πρέπει να απαντά 
στον εκφοβισμό, καθώς αυτό θα μπο-
ρούσε να χειροτερέψει τα πράγματα.

• Καθίστε με το παιδί σας και κατα-
γράψτε το περιστατικό εκφοβισμού. 

• Συλλέξετε στοιχεία, π.χ. σώζοντας 
γραπτάμηνύματα ή εκτυπώνοντας 
e-mail και στιγμιότυπα οθόνης από 
ιστοτόπους. Μην σβήσετε τίποτε.

• Επικοινωνήστε με τον πάροχο 
των υπηρεσιών Διαδικτύου, κινητής 
τηλεφωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης. 
Αν ό,τι συνέβη παραβαίνει τους Όρους 
Χρήσης ή τις Οδηγίες Κοινότητας του 
παρόχου, ο πάροχος μπορεί να ανα-
στείλει το λογαριασμό του ατόμου που 
διέπραξε τον εκφοβισμό, να καταργήσει 
περιεχόμενο ή να εγκαταστήσει νέο 
αριθμό κινητού.

• Ζητήστε τη βοήθεια κάποιου ειδι-
κού ψυχικής υγείας, για την αντιμετώπι-
ση τυχόν ψυχοσωματικών διαταραχών 
στο παιδί.

Πόσοι κοινωνικοί λειτουργεί 
και ψυχολόγοι υπάρχουν στην 
Περιφέρεια;

Τρόποι αντιμετώπισης Cyberbylling

To ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, 
το ακριτικό Καστελλόριζο, «τρέχει» με 
υπερυψηλές ταχύτητες internet στα-
θερής και κινητής COSMOTE.

Με την εφαρμογή της πρωτοπορι-
ακής ασύρματης τεχνολογίας IP Trunk 
για τη διασύνδεση απομακρυσμένων 
και δύσβατων περιοχών, οι κάτοικοι, οι 
επιχειρήσεις, αλλά κ οι επισκέπτες του 
νησιού απολαμβάνουν πλέον ταχύτητες 
VDSL έως 50 Mbps στη σταθερή και 
4G+ στην κινητή.

Η εφαρμογή της καινοτόμου τεχνο-
λογίας IP Trunk από την COSMOTE, που 
υλοποιείται σε συνεργασία με τη NOKIA, 
«εκτοξεύει» τις ταχύτητες, με τις οποίες 
συνδέεται ασύρματα το Καστελλόριζο 
με τη Ρόδο, σε σχεδόν 1Gbps.

Με τον τρόπο αυτό, αυξάνοντας 
τη χωρητικότητα του δικτύου κορμού, 
ενισχύεται η κάλυψη, η απόδοση και 
η ταχύτητα των Δικτύων Νέας Γενιάς 
σταθερής και κινητής COSMOTE.

Πλέον θα δίνεται η δυνατότητα 
στους κατοίκους και τους επισκέπτες 
του Καστελλόριζου να απολαμβάνουν 
υπηρεσίες όπως live video streaming 
και τηλεοπτικό περιεχόμ high definition 
μέσω internet.

Πολλά είναι τα οφέλη και για τις 

επιχειρήσεις που μπορούν πλέον να 
αξιοποιήσουν τις υψηλές ταχύτητες 
σταθερού και mobile internet για την 
ανάπτυξή τους.

Η ασύρματη διασύνδεση Καστελ-
λόριζου¬Ρόδου, μήκους 150χλμ., είναι 
η μεγαλύτερη του είδους της στην 
Ευρώπη και μία από τις πιο απαιτητι-
κές ασύρματες διασυνδέσει μεγάλης 
χωρητικότητας στον κόσμο.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία IP Trunk 
θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή γρή-
γορου internet COSMOTE και σε άλλες 
απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της 
χώρας. Ο όμιλος ΟΤΕ αποτελεί μακράν 
το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Έχοντας ήδη επενδύσει πάνω από 
2 δισ. ευρώ την περασμένη εξαετία και 
υλοποιώντας επενδυτικό πλάνο ύψους 
1,5 δισ. ευρώ έως το 2020 για οπτικές 
ίνες και δίκτυα 4 και 4G+, ο όμιλος ΟΤΕ 
φέρνει το γρήγορο internet και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, 
για να απολαμβάνουν οι πελάτες τις 
πιο προηγμένες υπηρεσίες COSMOTE, 
όπου κι αν βρίσκονται.

Η νέα τεχνολογία διευκολύνει τη 
λειτουργία για την καλύτερη ζωή των 
κατοίκων

Καστελλόριζο: πρωτοπορία στο γρήγορο ίντερνετ
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Μ πορεί η χρήση των smartphones 
να είναι πλέον ευρύτατα διαδε-
δομένη όπως και η πρόσβαση 

στο διαδίκτυο ωστόσο οι περισσότεροι 
κάτοχοι κινητών κάνουν περιορισμένη 
χρήση.

Οπως προκύπτει από έρευνα της 
GSMA Intelligence, που δημοσιεύει ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Ελλάδας, σχεδόν το 47% των χρηστών 
αξιοποιεί το κινητό τηλέφωνο μόνο για 
την πραγματοποίηση κλήσεων και την 
ανταλλαγή sms.

Μπορεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
να έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο, πολλοί 
κάτοχοι κινητών επιμένουν να μην βλέ-
πουν στο smartphone, ένα εργαλείο για 
πιο προχωρημένες χρήσεις και αρκούνται 
στις κλήσεις και τα sms. 

Πάντως, σύμφωνα την έρευνα η εικόνα 
αυτή, αργά αλλά σταθερά, αλλάζε καθώς 
το ποσοστό των χρηστών, που περιορί-
ζονται στις υπηρεσίες φωνής και τα sms, 
αναμένεται να έχει μειωθεί στο 29% έως 
το 2030. Κι αυτό, καθώς οι χρήστες σε 
όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο επωφε-
λούνται σταδιακά από την πρόοδο στην 
κινητή καινοτομία, τις προσιτές, πλέον, 
τιμές των σχετικών υπηρεσιών και την 
τόνωση της διαθεσιμότητας τους.

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα 
της έρευνας είναι ότι οι χρήστες, ακόμη 
και σε «ώριμες» αγορές της Δυτικής 
Ευρώπης, όπως αυτές της Γαλλίας και 
των ΗΠΑ, προτιμούν τα παραδοσιακά 
sms από την επιλογή του IP messaging.

Ένα άλλο εύρημα της μελέτης είναι 
ότι οι «Millennials» δεν είναι απαραίτητα 
οι πιο «αφοσιωμένοι» χρήστες κινητών, 
σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές. Σε 

αγορές, όπως Νότια Κορέα, πάνω από το 
ένα τέταρτο των χρηστών smartphone 
είναι «baby boomers» (ηλικίας 51 69). Επι-
πλέον, υπάρχουν ορισμένες αγορές, όπως 
η Μιανμάρ, όπου κατοχή smartphone είναι 
μεν σχετικά υψηλή, ωστόσο η εμπλοκή των 
χρηστών με το κινητό τους είναι… χαλαρή, 
λόγω του ψηφιακού αναλφαβητισμού και 
της έλλειψης τοπικά προσαρμοσμένου 
περιεχομένου.

Επιπλέον, σε αρκετές αφρικανικές 

χώρες, αν και η κατοχή κινητού είναι πιο 
μικρή σε σχέση με πιο “ώριμες” αγορές, η 
χρήση από τον πληθυσμό είναι πιο στενή, 
κυρίως, γ την εκτέλεση χρηματοπιστωτι-
κών εργασιών. 

Για παράδειγμα, στην Κένυα και την 
Τανζανία, περίπου τέσσερις στους πέντε 
ενήλικες κατόχους κινητών τηλεφώνων, 
τα χρησιμοποιούν για πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες mobile money.

Σύμφωνα με την έρευνα, σήμερα, 

περισσότερο από το 70% των χρηστών 
smartphone, παγκοσμίως, παρακολουθεί 
δωρεάν online βίντεο (π.χ. YouTube), ενώ 
ένας στου δύο παρακολουθεί ζωντανά 
τηλεοπτικά προγράμματα στη συσκευή του.

Επίσης, περισσότερο από το 70% 
των κατόχων smartphone χρησιμοποιεί 
τη συσκευή του για να κάνει έρευνα 
για προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά μόνο 
ένας στους δύο το χρησιμοποιεί για να 
παραγγείλει online.Χ

1 στους 2 χρησιμοποιεί  
το κινητό μόνο για κλήσεις και SMS

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με την 
Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελιάς & Ελαιολάδου 
(Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και 
στόχο την ενίσχυση του τομέα του ελαιολάδου καθώς 
και την προστασία των συμφερόντων των ελλήνων  
καταναλωτών, διενεργήθηκε σύσκεψη στις 22 Φεβρου-
αρίου 2017,  στα γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ. στην Αθήνα, με 
αντικείμενο : «Γενικότερα θέματα που αφορούν στον 
τομέα του ελαιολάδου». Στη συνάντηση, πέραν του 
Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., συμμετείχαν στελέχη των 
αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων Βιώσιμης Φυτικής 
Παραγωγής και Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως 
και εκπρόσωποι του Γενικού Χημείου του Κράτους, του 
Τμήματος Χημικών Αναλύσεων & Οργανοληπτικών Δοκι-
μών του Υπουργείου Ανάπτυξης &  Ανταγωνιστικότητας, 

του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ" και 
της  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "Ελαιοκομικά 
Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας" (Ελ3Π). 

Ειδικότερα, συζητήθηκαν και κατατέθηκαν προτάσεις 
για τα επιμέρους θέματα στο χώρο του ελαιολάδου, 
που αφορούσαν : 

• Στους Επισήμους Ελέγχους Ασφάλειας & Ποιότητας 
• Στους Ισχυρισμούς Διατροφής και Υγείας. 
• Στις υπό εξέλιξη νομοθετικές παρεμβάσεις σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 
• Στα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της τρέχουσας 

ελαιοκομικής περιόδου.
• Σε φαινόμενα νοθείας που παρατηρούνται ιδιαί-

τερα τα τελευταία χρόνια στη διακίνηση ελαιολάδου.  
• Σε γενικότερα διαρθρωτικά προβλήματα που 

σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση ελαιολάδου. 
=Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες 

και με αίσθημα ευθύνης θα ήθελε να διαβεβαιώσει  ότι,  
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει την 
ανάληψη των όποιων πρωτοβουλιών και δράσεων 
απαιτούνται, σε  συνεργασία τόσο με κρατικούς φορείς 
όσο και με επαγγελματικούς συνδέσμους, ώστε το 
ελαιόλαδο, ως ένα από τα κύρια εθνικά προϊόντα της 
χώρας μας, να καταλάβει τη θέση που του αξίζει, προς 
όφελος του έλληνα παραγωγού, της βιομηχανίας τρο-
φίμων, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας 
γενικότερα. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή 
και για άλλα σημαντικά εθνικά προϊόντα. 

Εχει οργανώσει εργαστήρια τελευταίας τεχνο-
λογιας ο ΕΦΕΤ να κάνει ελέγχους στο ελαιόλαδο.

Σύσκεψη στον Ε.Φ.Ε.Τ. για θέματα στον τομέα του ελαιολάδου 
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Ένα μεγάλο, αληθινό και ανθρώπινο ευχαριστώ για 
όλους εσάς που βρεθήκατε στην κοπή της πίτας μας, 
στην κατάμεστη αίθουσα του Caravel. 

Η συμμετοχή σας, δεν ήταν μόνον εντυπωσιακή και 
συγκινητική, ήταν κι ελπιδοφόρα για το ότι μπορεί να 
υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική. 
Με επιχειρήματα. Με κοινή λογική και νηφαλιότητα. 
Χωρίς εμμονές, φωνές και δήθεν εύκολες λύσεις για 
όλα. Με ένα και μόνο μέλημα: 

Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για την πατρίδα 
μας. Διότι για εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, πάνω από 

όλα βρίσκονται τα αληθινά συμφέροντα του έθνους. 
Είναι τα συμφέροντα της πατρίδας μας απέναντι στις 
αυθαίρετες διεκδικήσεις και τις ανιστόρητες θέσεις των 
γειτόνων μας. Είναι τα συμφέροντα της οικονομίας 
μας που μπαίνει και πάλι σε διακεκαυμένη ζώνη.Είναι 
τα συμφέροντα της κοινωνίας μας, των μεσαίων και 
χαμηλών στρωμάτων, που γονάτισαν και δεν αντέχουν 
άλλο. 

Είναι τα συμφέρονται της νέας γενιάς που είδε 
τα όνειρά της να γίνονται εφιάλτες αβεβαιότητας και 
αγωνίας και θέλει μια ελπίδα για να πιαστεί. Για όλες 

και όλους μας υπάρχει μια καθαρή επιλογή που ορίζει 
τα βήματά μας. Και η επιλογή αυτή λέει «Μπροστά η 
Ελλάδα». Είναι επιλογή εθνικής ενότητας. Αυτή είναι 
η μόνη πορεία. Όχι εύκολη, αλλά σίγουρα ανοδική. 

Η μόνη εναλλακτική είναι αυτή που έχει ήδη δια-
μορφώσει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τη δική σας στήριξη και 
δύναμη όλα είναι εφικτά. 

Η διαδοχή της εξούσιας πρέπει να σας συνετίσει 
για αυτά που κάνατε και υποφέρει ο ελληνικός 
λαός.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Με τη δική σας στήριξη συνεχίζουμε….

Γ νωρίζετε ότι είναι απολύτως απαραίτητο 
να βρεθούν τα χρήματα για την εξόφληση 
των ελληνικών ομολόγων που λήγουν σε 

λίγους μήνες. Για να μη ζήσουμε την επανάληψη 
του εφιαλτικού διλήμματος «ή μνημόνια ή στάση 
πληρωμών». Δυστυχώς, από το μέτωπο αυτό 
«ουδέν νεώτερον». Με συνέπεια όλο και περισ-
σότερη αβεβαιότητα, όλο και περισσότερη αποχή, 
όλο και περισσότερη φυγή. Δοκιμάζονται, για μια 
ακόμα φορά, οι αντοχές μας. Χωρίς να μπορείτε 
να εγγυηθείτε, όπως οφείλετε, ότι αυτή είναι η 
τελευταία και όχι μοιραία φορά. Για την απαρά-
δεκτη αυτή πραγματικότητα, το δικό τους μερίδιο 
ευθύνης έχουν ασφαλώς και άλλα κόμματα. Ανοί-
γοντας σας το δρόμο παλιότερα, ακολουθώντας 
σας σήμερα στην κατασπατάληση χρόνου από τη 
ζωή μας σε κούφιες μεγαλοστομίες και μεταξύ 
σας αντιπαραθέσεις για στυγνή ψηφοθηρία. Αλλά 
«για την ταμπακιέρα» τσιμουδιά. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα,

Όπως ήρθαν τα πράγματα, έχετε αποκλειστική 
αρμοδιότητα και ευθύνη να βρείτε τα λεφτά που 
χρειαζόμαστε. Πριν τις 20 Φεβρουαρίου. Ως, εκ 
των ουκ άνευ, προϋπόθεση για να αποκτήσουμε 
ξανά δικαίωμα λόγου στο προγραμματισμένο για 
την ημερομηνία αυτή EUROGROUP. Και να ασκή-
σουμε το δικαίωμά μας αυτό. Όχι για αχρείαστη 
εσωτερική κατανάλωση, αλλά ως πρώτο βήμα 
για τα όσα, πολλά απομένουν μέχρι τη πλήρη 
επαναφορά της ομαλότητας στη πατρίδα μας. 

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα διεθνώς, 
έχουμε ίσως μια μοναδική ευκαιρία να μπει βέβαιη 
ημερομηνία λήξης στο πρόγραμμα και τα αδιέ-
ξοδα του, χωρίς να υποστούμε την καταστροφή 
μιας στάσης πληρωμών. Όλα αυτά βεβαίως, εάν 
συμφωνείτε ότι το εθνικό και δημόσιο συμφέρον 
συμπυκνώνεται στη θέση «ούτε μνημόνια, ούτε 
χρεοκοπία».

Είναι η ώρα να το αποδείξετε έμπρακτα.
Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, ο λαός υποφέρει

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής 
Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης και ο αναπληρωτής Τομε-
άρχης, βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης, αναφορικά με 
την εγκύκλιο για τις εισφορές ασφαλισμένων με «μπλοκάκια» 
σε έως και 2 εργοδότες, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Κακός σύμβουλος ο πανικός. 
Προσπάθησαν να λύσουν το λάθος με νέο λάθος. 
Η νέα εγκύκλιος δημιουργεί νέα προβλήματα, σύγχυση 

και γραφειοκρατία.
Συγκεκριμένα, η επί 9μηνο έλλειψη στοιχειώδους σχε-

διασμού, οδήγησε σε απανωτά λάθη, με αποτέλεσμα η νέα 
εγκύκλιος, αντί να λύνει, να δημιουργεί και νέα προβλήματα. 
Δεν επιλύει το πρόβλημα, που έχει προκύψει με τα μπλοκάκια 
και δεν ξεμπλοκάρει τις αμοιβές δεκάδων χιλιάδων ασφα-
λισμένων από τα λογιστήρια των εταιριών που βρίσκονται 
παγωμένες. Η υποτιθέμενη λύση που ανακοίνωσε η Κυβέρ-
νηση, επιτείνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση καθώς:

• Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διπλής χρέωσης 
των εισφορών (ως αυτοαπασχολούμενος με το εισόδημα 
του 2015 και ως μισθωτός με το εισόδημα του 2017).

• Εισάγει τεράστια ταλαιπωρία και γραφειοκρατία για 
πάνω από 100.000 ασφαλισμένους, καθώς ελλείψει της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα υποχρεωθούν να προσέλθουν 
στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ για να δηλώσουν ότι απα-
σχολούνται σε έως δύο εργοδότες και να επαναϋπολογίσουν 
τις εισφορές τους.

• Αναστέλλει προσωρινά την υποχρέωση υποβολής 
Α.Π.Δ. από τον εργοδότη, μεταφέροντας το πρόβλημα στους 
ασφαλισμένους .

• Βάζει τον εργαζόμενο “να βγάλει το φίδι από την τρύ-
πα” και δημιουργεί συνθήκες σύγκρουσης με τον εργοδότη.

Και, βέβαια, δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική ελάφρυνση. 
Δεν είναι λύση τα “μπαλώματα” προσωρινού χαρακτήρα.
Λύση αποτελεί, όπως τόνισε και ο Πρόεδρος  της Νέας 

Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η μείωση των φόρων 
και των εισφορών, για να προσελκύσουμε επενδύσεις και να 
δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, που θα τονώσουν 
το ασφαλιστικό μας σύστημα».

Δήλωση του βουλευτή Κυκλάδων Ιωάννη Βρούτση για 
τις εισφορές ασφαλισμένων.

Σε όλα αυτά το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί, αλλά σ΄αυτό 
που διαφωνούμε με τη Ν.Δ. είναι το γεγονός οτι το 
αλλαλούμ της υφιστάμενης κατάστασης έχει τις ρίζες 
του στο χάος που ο ίδιος ο κ. Βρούτσης δημιούργησε 
στη θητεία της αδράνειας του ως Υπουργός Εργασίας.

Τα μνημόνια γίνανε 
μνημόσυνα για το λαό



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 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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Τ ο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  και η 
Οικολογική Εταιρία ανακύκλωσης  
απέστειλαν  στις 7 Φεβρουαρίου, 

με τη μορφή του κατεπείγοντος, επιστολή 
στη Βουλή των Ελλήνων σε σχέση με την 
προκήρυξη από αυτήν μειοδοτικού διαγω-
νισμού για την προμήθεια οξοδιασπώμενων, 
πλαστικών σάκων απορριμμάτων, με στόχο 
την κάλυψη αναγκών των γραφείων της 
για το 2017.

Στην εν λόγω επιστολή οι δύο οργανώ-
σεις επεσήμαναν ότι το συγκεκριμένο υλικό 
(οξο-διασπώμενο πολυαιθυλένιο) αποτελεί, 
συγκριτικά με άλλα υλικά, πολύ δυσμενέστερη 
από περιβαλλοντικής άποψης επιλογή και 
παράλληλα κάλεσαν τη Βουλή των Ελλήνων 
να επανεξετάσει το θέμα του διαγωνισμού, 
επαναφέροντας νέο με αντικείμενο την 
προμήθεια κομποστοποιήσιμων σακουλών, 
κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που της 
παρέχονται μέσω των Πράσινων Δημοσίων 
Συμβάσεων για προμήθεια προϊόντων με 
γνώμονα πράσινα κριτήρια.

Η επιστολή απεστάλη στην κεντρική 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Βουλής των 
Ελλήνων, όπως επίσης στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις του Προέδρου και του Γενικού 

Γραμματέα της Βουλής. Παρόλα αυτά, ο 
διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά. Στις αλλε-
πάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες που 
ακολούθησαν, διατυπώθηκε η δέσμευση 
από την πλευρά της Βουλής των Ελλήνων 
να απαντήσει εγγράφως στην επιστολή. 
Εντούτοις, μέχρι σήμερα, 21 ημέρες αργό-
τερα, ουδεμία απάντηση έχει αποσταλεί 
που να αιτιολογεί την εμμονή της Βουλής 
στην υλοποίηση του προαναφερθέντος 
διαγωνισμού, παρά τα αντιπεριβαλλοντικά 
του χαρακτηριστικά, τα οποία και επισημάν-
θηκαν από δύο οργανώσεις με εγνωσμένη 
εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Οικο-
λογική Εταιρία Ανακύκλωσης εκτιμούν 
ότι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία να δείξει 
ότι αφουγκράζεται τα περιβαλλοντικά 
κελεύσματα της εποχής αλλά και τη φωνή 
της Κοινωνίας των Πολιτών και απεύχονται 
την  επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων 
στο μέλλον.

Εμείς θα χαρούμε να  χρησιμοποιήσει 
η βουλή τέτοιες σακκούλες μπας και 
κάποια στιγμή μπούν οι «βολευτες» 
μέσα σε αυτές.

Η Βουλή «αγρόν ηγόρασε»  
και  οξοδιασπώμενες σακούλες

Απίθανη διαπραγμάτευση ... 
περήφανη συνθηκολόγηση

Βασικά σημεία από τη συνέντευξη του Γιώργου Αρβανιτίδη στο 
ραδιόφωνο του Alpha 98.9 και το δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό 

Για την αξιολόγηση: Απεύχομαι να μη περάσουμε ξανά περίοδο 
2015 - αν και δεν είναι καθόλου απίθανο - αν κρίνουμε από την 
πορεία της διαπραγμάτευσης, τις καθυστερήσεις και τις αντικρου-
όμενες δηλώσεις των μελών της Κυβέρνησης. Εκτιμώ, πάντως, ότι 
θα οδηγηθούν σε μια ακόμα περήφανη συνθηκολόγηση.

Για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ: Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να 
φύγει και πρέπει τάχιστα η χώρα να οικοδομήσει ενιαία αντίληψη. 
Βασική προϋπόθεση για εθνική συνεννόηση είναι να υπερβούμε τους 
εαυτούς μας, να αντιμετωπίσουμε πρωτίστως την κρίση εμπιστο-
σύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος ώστε η κοινωνία 
να βάλει πλάτη στην προσπάθεια.

Εθνική στρατηγική είναι μία: Πώς αυτή η χώρα θα παράξει 
πλούτο για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία και να ξαναμπούμε σε 
κανονικό οικονομικό κύκλο. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται σχέδιο, 
χρειάζεται να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Αν δεν τα 
καταφέρουμε θα συνεχίσουμε να μοιράζουμε τη φτώχεια μας, θα 
βρισκόμαστε διαρκώς σε χειρότερο επίπεδο.

Για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά: Η συστράτευση δυνάμεων 
είναι το πρώτο βήμα για να περάσουμε στην πραγματική δράση. Να 
ξαναμιλήσουμε με την κοινωνία, να οικοδομήσουμε  την μεγάλη 
προοδευτική παράταξη που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν υπάρχει χρόνος 
ούτε για χάσιμο, ούτε για πειράματα.

Επειδή πρέπει να θυμόμαστε και εσείς ειδικά κ. Αρβανι-
τίδη όταν μας φέρατε το 2010-2011 το ΔΝΤ σαν ΠΑΣΟΚ , 
με το Γιωργάκη και να λέτε συνέχεια στερνή μου γνώση να 
σ΄είχα πρώτα.

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου και στο 
πλαίσιο της Συνεχούς Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης (Continuing Professional 
Development, CPD), θα διερευνηθούν 
οι δυνατότητες αυτο-βελτίωσης του/της 
εκπαιδευτικού μέσω της ενσωμάτωσης 
φιλοσοφικών προοπτικών, ιδιαίτερα εκείνων 
που συγκροτούνται στη βάση των αρχών 
της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική 
Εκπαίδευση. Επιπλέον, θα αναζητηθούν 
εκείνα τα εργαλεία και οι μέθοδοι, που θα 
επιτρέψουν να διερευνηθεί η σύγκλιση 
ανάμεσα στη μουσική και τη φιλοσοφία 
αλλά και οι πιθανοί τρόποι ενσωμάτωσης 
της πραξιακής φιλοσοφικής σκέψης στην 
καλλιτεχνική εκπαίδευση, στοχεύοντας, 
μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της επαγγελ-
ματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Πιο 
συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η μετάβαση 
από την εφαρμογή «πρακτικών» στην ενερ-
γή «πράξη» μέσα στην τάξη ως μετάβαση 
πλήρης νοήματος, ποιοτική συνιστώσα της 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Καθώς αυτή 
η μετάβαση έχει ως σημείο αναφοράς τη 
Φιλοσοφία - ως πρακτική φιλοσοφία και 
φιλοσοφία της μουσικής -  στόχος είναι να 
αποσαφηνιστεί το πλαίσιο σκέψης, το οποίο 
θα πρέπει να διαμορφωθεί, προκειμένου 

να οργανωθούν μουσικές πράξεις που θα 
ενσωματώνουν τη φιλοσοφική δυναμική 
ενώ, συγχρόνως, θα αναδεικνύεται με 
ποιον τρόπο η δυναμική αυτή μπορεί να 
ενδυναμώσει τις ίδιες τις μουσικές πράξεις. 
Γίνεται έτσι αντιληπτή  αυτή η συνάντηση 
μεταξύ  φιλοσοφίας και μουσικής ως ικανό 
ερέθισμα για μία διαφορετική κατανόηση 
των στόχων και των μέσων της εκπαίδευσης 
και δη της καλλιτεχνικής,  αλλά και της ίδιας 
της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Βασικός στόχος των Σεμιναρίων που 
εγκαινιάζονται με την πρώτη αυτή δέσμη 
εργαστηρίων, αποτελεί η στήριξη του έργου 
του/της εκπαιδευτικού με διαλέξεις, πρα-
κτικές ασκήσεις, συμβουλευτικές παρεμβά-
σεις,  διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, που 
θα αναπτύσσεται τόσο  κατά τη διάρκεια 
των CPD  όσο και μέσα από τη δημιουρ-
γία ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατ’αυτόν 
τον  τρόπο, διαμορφώνεται σταδιακά μία 
κοινότητα μάθησης και οργανώνεται  ένα 
πολυτροπικό-διαδραστικό εργαλείο  διαρ-
κούς στήριξης και διαδικτυακής επιμόρφω-
σης – κατάρτισης σε θέματα που άπτονται 
της μουσικής εκπαίδευσης στο παραπάνω 
πλαίσιο.

Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης 9  - 11 Μαρτίου 2017
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ΠΑΚΟΕ

22 Μαρτίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

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

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

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΟΥ  8, ΨΥΧΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Στο τέλος  
της ημερίδας  
θα δοθούν 
 βεβαιώσεις  
παρακολούθησης


