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Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) µόνιµοι κάτοικοι στην Σαλαµίνα και 
120.000 παραθεριστές, µε αγωνία περιµένουν να δουν τις περι-
ουσίες τους να πάψουν να είναι πισσώδεις και τα παιδιά τους και 
αυτοί να µπορούν να κολυµπούν χωρίς τον φόβο της προσβολής 
της υγείας τους.
Επίσης χιλιάδες άλλοι κάτοικοι του Σαρωνικού βλέπουν τις θάλασ-
σες τους –χρόνια κάναµε να τις δούµε καθαρές µετά το έργο στην 
Ψυττάλεια-µαύρες και άραχνες. Με θράσος περίσιο η κυβέρνηση 
µέσα από τον αναπληρωτή ΥΠΑΑΤ Τσιρώνη, δηλώνει ότι ξένα 
συµφέροντα δεν αφήνουν την Ελληνική κυβέρνηση να προµηθευτεί 
τα κατάλληλα µέσα για την αντιρύπανση της θάλασσας. Επίσης ο 
υπουργός Ναυτιλίας Κουρουµπλής ειδικός στις θαλάσσιες ανθρώ-

πινες ασθένειες, προτρέπει το πολιτές και τα παιδιά να κολυµπούν 
άφοβα, σε αντίθεση µε τον υπουργό Υγείας Ξανθό να αποτρέπει 
του πολίτες να κολυµπούν.
∆εν πέρασε ούτε ένας µήνας από τις επικίνδυνες  πυρκαγιές στον 
∆ήµο Ωρωπού, εξαιτίας των οποίων κάηκαν 25.000 και πάνω 
στρέµµατα, µε αιτία την εγκληµατική αδιαφορία των εξουσιαστών 
(Υπουργών, Περιφερειαρχών και ∆ηµάρχων) που ενώ θα έπρεπε 
να υπάρχουν 54 ζώνες πυρόσβεσης στα µέτωπα των πυρκαγιών 
ήταν µόλις δώδεκα (12).
Όλα αυτά µε την τεράστια πρόσφατη οικολογική καταστροφή στον 
Σαρωνικό, καταδεικνύουν την δυσοσµία του «σάπιου» κράτους που 
λειτουργεί µε τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης.Toυ Παναγιώτη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

38 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 
ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές µας µετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 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 ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισµός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώµης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκληµα. Και όχι µόνο οικολογικό.
 

38 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 ΕΛΛΑ∆Α. 

οικονοµία
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Τ ην Τρίτη και Τετάρτη (12,13/9) 
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πήρε δείγ-
µατα από τα πετρελαϊκά απόβλητα 

στην Σαλαµίνα, Βοτσαλάκια, Ε∆ΕΜ, Γλυ-
φάδα. Από τα δέκα δείγµατα που αναλύ-
θηκαν στα πιστοποιηµένα εργαστήρια του 
ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν 
1. Πισσώσεις αρωµατικοί καρκινογόνοι 
υδρογονάνθρακες σε πολύ υψηλές συγκε-
ντρώσεις (200 φορές πάνω από το όριο 
δεδοµένου ότι τα δείγµατα, πάρθηκαν 
στα δέκα µέτρα από αυτά).
2. C.O.D (Χηµικά καταναλισκόµενο οξυ-
γόνο) δείκτης κακής έως χείριστης οξυ-
γόνωσης του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, 
που δηλώνει των απουσία λόγω θανάτου 
µικροοργανισµών, σε τιµές 20πλάσιες του 
ορίου 4.500 mg/lt µε όριο τα 200.
3. Βακτηρίδια (απουσία κολοβακτηριδίων 
και υψηλή ύπαρξη εντερόκκοκων σε όλα 
τα δείγµατα). 

Μετά απ’αυτά το ΠΑΚΟΕ κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου γιατί όλα αυτά, 
ειδικά οι πισσώδεις υδρογονάνθρακες 
υπό ειδικές συνθήκες πίεσης και θερµο-
κρασίας γίνονται πτητικοί και επικίνδυνοι 
µε την εισπνοή.

Παραθέτουµε την έκθεση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ναύτων :

«Τεράστια και αναπάντητα ερωτη-
µατικά δηµιουργεί η βύθιση του µικρού 
∆/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» της Ναυτιλιακής 

εταιρίας του Θ. Κουντούρη το οποίο ήταν 
αγκυροβοληµένο στο Βόρειο τµήµα του 
αγκυροβολίου Πειραιά. 

Το πλοίο απέπλευσε έµφορτο τις πρωι-
νές ώρες της 10/9/2017 από τα διυλιστή-
ρια Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) µεταφέροντας 
2.200 µετρικούς τόνους fuel oil και 370 
µετρικούς τόνους marine gas oil. Στο 
πλοίο φέρονται να επέβαιναν 2 µέλη του 
πληρώµατος σε σύνολο 11... 

Οι δύο Ναυτικοί που επέβαιναν στο 
πλοίο διασώθηκαν την τελευταία στιγµή 
από ρυµουλκό που είχε προσεγγίσει την 
περιοχή βύθισης του πλοίου. Να σηµειωθεί 
ότι στην περιοχή επικρατούσαν πολύ καλές 
καιρικές συνθήκες. 

Να υπογραµµίσουµε επίσης ότι το πλοίο 
ήταν κατασκευής του 1972 χωρητικότητας 
3205 τόνων. 

Εξαιρετικά επικίνδυνο

Υπερήλικο το οποίο όπως αποδείχθηκε 
ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας ενώ σύµφωνα µε 
διάφορες αναφορές και καταγγελίες, στο 
µηχανοστάσιο, εκεί όπου σηµειώθηκε η 
εισροή υδάτων έφερε διάφορα πρόχειρα 
µπαλώµατα µε σκοπό να κλείσουν τις 
ανοιχτές τρύπες!!! 

Επίσης η ανακοίνωση του ΥΕΝ σχετικά 
µε την βύθιση του πλοίου έγινε µετά από 

13 ώρες ενώ στην ίδια αυτή ανακοίνωση 
όλως περιέργως εκείνο το οποίο βγάζει 
µάτι είναι η βεβιασµένη αναφορά ότι όλα 
τα πιστοποιητικά του πλοίου είχαν ελεγχθεί 
και βρέθηκαν εντάξει!! 

Ταυτόχρονα γεννιούνται σοβαρά ερω-
τηµατικά όπως ότι ενώ το πλοίο ήταν 
φορτωµένο και έπρεπε σε αυτό να υπάρχει 
πλήρης επάνδρωση του πληρώµατος, 
αντίθετα έλειπαν 9 από τα 11 µέλη του 
πληρώµατος!! 

Ταυτόχρονα οι προδιαγραφές των πλοί-
ων αυτής της ηλικίας, σε συνδυασµό µε την 
µεταφορά και επεξεργασία πετρελαιοειδών 
µέσα και γύρω από το λιµάνι του Πειραιά 
τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ειδικότερα 
για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε 
περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος.

Σε ό,τι αφορά την βύθιση του πλοίου 
αποδείχτηκε περίτρανα η ανικανότητα, 
η ανεπάρκεια σχεδιασµού – οργάνωσης 
και κυρίως των µέσων για τον περιορι-
σµό της θαλάσσιας ρύπανσης και κατ’ 
επέκταση της οικολογικής καταστροφής 
που συντελέστηκε στην Σαλαµίνα αλλά 
και σε µεγάλο µέρος της ακτογραµµής 
του Πειραιά. 

Αποτέλεσµα αυτής της ανεπάρκειας 
είναι το γεγονός ότι η πετρελαιοκηλίδα 
κατέκλυσε ακόµη και το κεντρικό τµήµα 
των ακτών του Πειραιά, όπως την Πειραϊκή, 

την Φρεατύδα κ.λπ. 
Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του 

ΥΕΝ σχετικά µε τα αδιαµφισβήτητα προ-
βλήµατα που αφορούσαν την ασφάλεια 
του συγκεκριµένου πλοίου σε συνδυασµό 
µε την πλήρη αποτυχία που σηµειώθηκε 
στην µη επέκταση της πετρελαιοκηλί-
δας και της οικολογικής καταστροφής 
που συντελέστηκε δείχνουν για άλλη 
µια φορά πόσο µικρή σηµασία δίνεται 
στην ασυδοσία των εφοπλιστών και µέσα 
από ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικούς 
ελέγχους διασφαλίζεται η χρησιµοποίηση 
πλοίων που αποτελούν κινητές οικολογικές 
βόµβες έτοιµες σε κάθε στιγµή να προ-
καλέσουν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική 
καταστροφή! 

Ενδιαφέρον έχει και πρέπει να σηµειω-
θεί ότι τις ηµέρες της βύθισης του πλοίου 
και έως χθες ο Υπουργός Ε.Ν παρέµεινε 
ακλόνητος στο ταξίδι του στο Λονδίνο 
και στις συναντήσεις του µε τους εκεί 
εκπροσώπους του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου για να συζητάει µαζί τους την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών 
τους και περιχαρής δήλωνε από εκεί σε 
ραδιοφωνικούς σταθµούς ότι «το ΥΕΝ 
έδρασε άµεσα και αποτελεσµατικά» και 
ότι «έχει ελεγχθεί κατά 90 έως 95% η 
πετρελαιοκηλίδα» ενώ µόλις σήµερα 
ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σύσκεψη µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΜΕ…ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ       ΚΡΑΤΟΣ
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φορείς, δηλαδή 4 µέρες µετά το τραγικό 
συµβάν. Τα συµπεράσµατα οφείλουν 
να τα βγάλουν ο λαός και οι κάτοικοι 
της Σαλαµίνας και του Πειραιά που ένα 
τριήµερο βιώνουν την δυσοσµία και την 
καταστροφή των ακτών τους! 

Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί να γίνει εξονυχιστικός 
έλεγχος από ανεξάρτητους εµπειρογνώµο-
νες κυρίως για την κατάσταση στο πλοίο, 
τις συνθήκες και τα αίτια της βύθισής του 
καθώς και τους λόγους που ξέφυγε από 
κάθε έλεγχο η πετρελαιοκηλίδα η οποία 
προκάλεσε πρωτοφανή θαλάσσια ρύπανση 
και καταστροφή».

Τα ερωτήµατα του ΠΑΚΟΕ προς τον 
υπουργό Κύριο Κουρουµπλή, του εισαγγε-
λέα περιβάλλοντος και του υπουργού ΠΕΝ.
• Γιατί υπήρξε τόσο µεγάλη καθυστέρηση 
στην οργάνωση της περισυλλογής των 
επικίνδυνων αποβλήτων (72 ώρες);
• Γίνεται έλεγχος στο πλοίο από τον 
υπεύθυνο (ΕΛΠΕ) της φόρτωσης των 
πετρελαιοειδών;
• Η παλαιότητα του πλοίου είχε ελεγχθεί 
ουδέποτε;
• Η αποκατάσταση της ανυπολόγιστης 
και τεράστιας οικολογικής καταστροφής 
ποιος φορέας θα την ελέγξει;
• Θα καταλογιστούν άµεσα ευθύνες όλων 
των εµπλεκόµενων φορέων;
• Σ΄αυτά τα ερωτήµατα πρέπει να απα-
ντήσουν οι προαναφερόµενοι.
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Μ ε ερώτηση προς τους Υπουργούς 
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος 
ο Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης 

της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και 
Υπεύθυνος της Κ.Ο. για θέµατα Ναυ-
τιλίας Γιώργος Αρβανιτίδης, ζητά να 
δοθούν συγκεκριµένες απαντήσεις για 
την τεράστια οικολογική καταστροφή 
στον Σαρωνικό Κόλπο.

Συγκεκριµένα, ο κ. Αρβανιτίδης ζητά 
να δοθούν σαφή χρονοδιαγράµµατα για 
την ολοκλήρωση της απορρύπανσης, 
απαντήσεις για το αν η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος θα είναι πλήρης ή µερική, 
τα αίτια που οδήγησαν στο συγκεκριµένο 
συµβάν καθώς και τι πρόκειται να συµβεί 
µε τις αποζηµίωσης των πολιτών και των 
επαγγελµατιών που επλήγησαν.

Όπως αναφέρεται στο κείµενο 
της ερώτησης:

«Τα ερωτηµατικά από την συγκεκρι-
µένη υπόθεση είναι πολλά και πρέπει να 
απαντηθούν άµεσα µε θεσµικό τρόπο στη 
Βουλή, ώστε να υπάρχει πλήρης ενηµέρω-
ση των πολιτών, τόσο για τη διαδικασία 
απορρύπανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη,  
όσο και για τα αίτια του συµβάντος.

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τα 
µέχρι σήµερα δεδοµένα δεν είναι καθό-

λου ενθαρρυντικά, αφού το φαινόµενο 
αντί να περιορίζεται µε την πάροδο των 
ηµερών, αντίθετα επεκτείνεται, αφού µετά 
τη Σαλαµίνα που µετράει ήδη τις πληγές 
της, επεκτάθηκε σε όλη την ακτογραµµή 
του Πειραιά, το Καλαµάκι και τον Άγιο 
Κοσµά».  

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της 
ερώτησης.

Η βύθιση δεξαµενόπλοιου στον 
Σαρωνικό Κόλπο την περασµένη Κυριακή 
(10.09.2017) και η επακόλουθη διαρ-
ροή καυσίµου, είχαν ως αποτέλεσµα την 
ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και των ακτών του Σαρωνικού.

Τα ερωτηµατικά από την συγκεκρι-
µένη υπόθεση είναι πολλά και πρέπει να 
απαντηθούν άµεσα µε θεσµικό τρόπο στη 

Βουλή, ώστε να υπάρχει πλήρης ενηµέρω-
ση των πολιτών, τόσο για τη διαδικασία 
απορρύπανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
όσο και για τα αίτια του συµβάντος.

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τα 
µέχρι σήµερα δεδοµένα δεν είναι καθόλου 
ενθαρρυντικά, αφού το φαινόµενο αντί 
να περιορίζεται µε την πάροδο των ηµε-
ρών, αντίθετα επεκτείνεται, αφού µετά τη 
Σαλαµίνα που µετράει ήδη τις πληγές της, 
επεκτάθηκε σε όλη την ακτογραµµή του 
Πειραιά, το Καλαµάκι και τον Άγιο Κοσµά. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε 
κ. Υπουργοί:
• Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα 
αρµόδια όργανα της πολιτείας για την 
αποκατάσταση της ρύπανσης του Σαρω-
νικού Κόλπου;
• Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα ολοκλή-
ρωσης των παραπάνω ενεργειών;
• Θα υπάρξει πλήρης ή µερική αποκα-
τάσταση της ρύπανσης που προκλήθηκε 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές 
του Σαρωνικού;
• Θα αποζηµιωθούν οι πολίτες και οι 
επαγγελµατίες που υπέστησαν ζηµιές 
στις περιουσίες τους;
• Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στο 
συγκεκριµένο συµβάν;

Να δοθούν άµεσα απαντήσεις στη Βουλή
για την οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό
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Είναι όλοι υπεύθυνοι…
Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την οικολογική καταστροφή του Αργοσαρωνικού
Με αφορµή την διαφαινόµενη οικολογική καταστροφή του Αργοσαρωνικού, ο 

συν-εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας ∆ιάκος, δήλωσε:
«Προς το παρόν και µέχρι να διευκρινιστούν, ενδιαφέρουν ελάχιστα τα συγκε-

κριµένα αίτια της βύθισης του δεξαµενόπλοιου που στάθηκε η αιτία της θαλάσσιας 
ρύπανσης των ακτών της Σαλαµίνας και, όπως φαίνεται, και της Πειραϊκής. 

Αυτό το οποίο προβάλλει ως τραγικό αίτιο της οικολογικής καταστροφής, σε 
όλο του το µεγαλείο, δεν είναι άλλο από το τριτοκοσµικό χωροταξικό χάος οικι-
στικών και βιοµηχανικών περιοχών, εµπορικών περιοχών και περιοχών αναψυχής, 
λιµανιών και αιγιαλών στο οποίο καταδίκασαν το λεκανοπέδιο της Αττικής όλες οι 
µεταπολεµικές κυβερνήσεις. 

Συχνά-πυκνά, η αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η οποιαδήποτε προσπάθεια 
οικολογικής µεταστροφής αυτής της κοινωνίας, µε αυτά τα δεδοµένα, µοιάζει απτή 
πραγµατικότητα».

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Πετρέλαιο στον Σαρωνικό
Ε δώ και τέσσερις 

µέρες, η ελληνική 
κοινωνία παρακο-

λουθεί µουδιασµένη την 
οικολογική καταστροφή 
που προκάλεσε η βύθιση 
του δεξαµενόπλοιου Αγ. 
Ζώνη ΙΙ. Για άλλη µια φορά, 
πολιτική ηγεσία και αρµό-
διοι φορείς «πιάστηκαν 
στον ύπνο» και οι όποιες 
ενέργειες γίνονται «κατόπιν 
εορτής», θεραπευτικά και 
όχι προληπτικά ώστε να 
είχε αποφευχθεί το συµβάν. 
Το πινγκ πονγκ απόδοσης 
ευθυνών καλά κρατεί, αλλά 
κάνεις δεν τις αναλαµβάνει, 
οι εργασίες για περιορισµό της ρύπανσης 
και απορρύπανση συνεχίζονται, αλλά η 
πετρελαιοκηλίδα έχει φτάσει στη Γλυφάδα 
και τα αντανακλαστικά των αρµοδίων 
αποδεικνύονται ξανά κατώτερα των 
περιστάσεων.

Πλήθος ζητηµάτων προκύπτουν σε 
σχέση µε το τι προκάλεσε την ανυπολό-
γιστη αυτή καταστροφή: από το αξιόπλοο 
του συγκεκριµένου δεξαµενόπλοιου, 
µέχρι την επάρκεια των εργαλείων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση 
της ρύπανσης και την επιχειρησιακή 
ετοιµότητα των αρµόδιων δοµών. Το 
βέβαιο είναι, ότι κανόνες για την πρόληψη 
αντίστοιχων καταστάσεων υπάρχουν. 

Το ερώτηµα είναι αν αυτοί οι κανόνες 
τηρούνται, αν διενεργούνται οι προση-
κόντως αυστηροί έλεγχοι και αν τελικά 
τα πλοία που λειτουργούν είναι ασφαλή 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
ανθρώπους που εργάζονται µέσα σε αυτά. 

Αντίστοιχα, οι µεθοδολογίες και τα 
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την 
αναχαίτιση της ρύπανσης αποδείχτηκαν 
εντελώς ανεπαρκή. Σε αυτό συγκλίνουν 
τόσο η δήλωση του αρµόδιου Υπουργού, 
στην οποία υποστηρίζει ότι τα υπόγεια 
ρεύµατα «νίκησαν» τα δίχτυα που εγκα-
ταστάθηκαν, όσο και η ραγδαία εξάπλωση 
της πετρελαιοκηλίδας.

Είναι σαφές, ότι µια χώρα σαν την 
Ελλάδα, µε τεράστιο στόλο και πάνω από 
16.000 χλµ ακτογραµµή, το λιγότερο που 
οφείλει να κάνει είναι να τηρεί απαρέγκλιτα 
τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας. 
Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται όχι µόνο η 
αυστηροποίηση των ελεγκτικών µηχα-
νισµών αλλά και εκσυγχρονισµός των 
µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται. 
Τα διεθνή προγράµµατα MEMO καιSEE 
MARINER, στα οποία συµµετείχε το ∆ίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS µε επικεφαλής εταίρο 

τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιά (ΟΛΠ), 
ανέδειξαν νέες τεχνολογίες που µπορούν 
να εισφέρουν σηµαντικά στην πρόληψη 
και αντιµετώπιση σε πραγµατικό χρόνο 
των περιβαλλοντικών κινδύνων που 
προκύπτουν από τη θαλάσσια µεταφορά 
επικίνδυνων εµπορευµάτων. Οι δυνατό-
τητες, εποµένως, υπάρχουν… αποµένει η 
βούληση να αξιοποιηθούν.

Οι φωτογραφίες που έχουν δηµο-
σιευθεί, µε θαλασσοπούλια (από τα πιο 
ευάλωτα είδη σε τέτοιες περιπτώσεις) 

καλυµµένα µε πετρέλαιο, φέρνουν ανα-
πόδραστα µνήµες από τις αντίστοιχες 
εµβληµατικές φωτογραφίες των κορ-
µοράνων, µετά το ατύχηµα στον κόλπο 
του Μεξικού πριν 7 χρόνια. 

Οι συνειρµοί βέβαια δεν σταµατούν 
εδώ… Ας ελπίσουµε ότι το «πάθηµα θα 
γίνει µάθηµα» για όσους οραµατίζονται 
εύκολο πλουτισµό από τις θαλάσσιες εξο-
ρύξεις και ότι θα σεβαστούν τη θάλασσα 
που µας θρέφει, σε πραγµατικούς και 
οικονοµικούς όρους, εδώ και χιλιετίες.
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Τ εράστια η οικολογική καταστροφή, 
για τα δεδοµένα των κλειστών 
θαλασσών της χώρας µας, από την 

βύθιση του δεξαµενόπλοιου « ΑΓ. ΖΩΝΗ ΙΙ 
» τα ξηµερώµατα της Κυριακής 10/9/2017 
στον Σαρωνικό κόλπο. Πολλά θαλάσσια 
είδη θα µολυνθούν ή θα θανατωθούν, 
οι ακτογραµµές έχουν ήδη πληγεί και οι 
συνέπειες θα είναι µακροχρόνιες. Όσο 
και να υποβαθµίζουν τις συνέπειες τα 
«ελεγχόµενα» ΜΜΕ, τα αποτελέσµατα 
θα είναι οδυνηρά σε βάθος χρόνου για 
τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά ή κολυµπούν σε πολλές 
ακτές του Σαρωνικού.

Εµείς ΟΛΟΙ που ζούµε στις ακτές 
του Κορινθιακού ανατριχιάζουµε στην 
υπαρκτή πιθανότητα να συµβεί σε 
µελλοντικό χρόνο παρόµοιο γεγονός 
στην κλειστή θάλασσά µας. Όλοι επίσης, 
αρµόδιοι και απλοί πολίτες, γνωρίζου-
µε πως κάθε ενδεχόµενο που αποτελεί 
υπαρκτή στατιστική πιθανότητα, κάθε 
κάποια χρόνια θα συµβαίνει αναπόφευκτά. 
Ο µόνος τρόπος αποφυγής του είναι ο 
πρακτικός οριστικός και ολοκληρωτικός 
αποκλεισµός του ως πιθανό γεγονός. 

Μπορούν να µας απαντήσουν οι αρµό-
διοι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας, 
Αγροτ. Ανάπτυξης και Μεταφορών ποιες 
θα ήταν οι συνέπειες για όλους εµάς;

Η πολυαναµενόµενη ΚΥΑ που θα ορίζει 
τις νέες θαλάσσιες προστατευόµενες περι-

οχές του δικτύου NATURA 2000, µεταξύ 
των οποίων είναι και ο Κορινθιακός, θα 
υπογραφτεί επιτέλους βάζοντας φραγµούς 
στην επανάληψη παρόµοιων συµβάντων; 

Εµείς ως Οµοσπονδία συλλόγων 
του Κορινθιακού ζητάµε:

1. Να απαγορευτεί η µεταφορά κάθε 
είδους καυσίµου µε πλωτά µέσα µέσω 
του Κορινθιακού και η λειτουργία νέων 

δεξαµενών καυσίµων στις ακτές της 
θάλασσάς µας. 

2. Οι υπάρχουσες δεξαµενές να 
µετεγκατασταθούν έξω από την κλειστή 
θάλασσα του Κορινθιακού και Πατραϊκού 
κόλπου. Να εξεταστεί σοβαρά το εάν οι 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην 
Αντίκυρα Βοιωτίας έχουν λόγο ύπαρξης 
και εξυπηρετούν τις σύγχρονες αµυντι-

κές ανάγκες της χώρας. Οι µεταφορές 
καυσίµων, για τις ανάγκες των περιο-
χών του Κορινθιακού Κόλπου όσο και 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, να 
γίνονται µέσω του κατασκευαζόµενου 
σιδηροδροµικού δικτύου στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και κατά δεύτερο λόγο 
µέσω του οδικού δικτύου. Εναλλακτικά 
µε δεξαµενόπλοια µέσο του γύρου της 
Πελοποννήσου.

3. Να αποκαλυφθεί από την Ελληνική 
Πολιτεία και να καθαριστεί οριστικά το 
σκάνδαλο όσων επιχειρούν τα τελευταία 
χρόνια την παράνοµη µετατροπή του 
κόλπου της Νούσας στην Θίσβη Βοιω-
τίας σε ιδιωτικό λιµάνι κλειστό φρούριο 
µακριά από το βλέµµα κάθε πολίτη και 
κάθε εποπτικής και ελεγκτικής αρχής. 
Σε λιµάνι στο οποίο θα µπορεί ο διαχει-
ριστής του να µεταφέρει οτιδήποτε σε 
οποιαδήποτε µορφή χωρίς κανένα φόβο 
για αιφνιδιαστικό έλεγχο. Ένα λιµάνι που 
ανεξάρτητα απ’ ότι ειλικρινά ή υποκριτικά 
µπορεί να δηλώνει σήµερα ο ιδιοκτήτης 
του, θα είναι πάντοτε µοναδικά διαθέ-
σιµο για παράνοµες και µη µεταφορές 
κάθε είδους φορτίου, περιλαµβανοµένου 
τοξικών υλικών ή αποβλήτων που κανείς 
δεν θέλει στις θάλασσές του. 

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΟ-
ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΕΓΙΝΕ 
ΧΩΡΙΣ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ-
ΘΗΚΕΣ – ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

Αν το ναυάγιο του δεξαµενόπλοιου 
«ΑΓ. ΖΩΝΗ ΙΙ» γινόταν στον Κορινθιακό;
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E ικόνες από τους δορυφόρους 
Sentinel-2 του προγράµµατος 
Copernicus, δείχνουν τη ζωντανή 

πυρκαγιά και τις συνέπειες των πυρκαγιών 
που κατέστρεψαν µια περιοχή περίπου 35 
χιλιοµέτρων βορειοανατολικά της Αθήνας, 
στην Ελλάδα, στα µέσα Αυγούστου.

Οι εικόνες που λήφθηκαν δείχνουν τη 
φλόγα και το σύννεφο καπνού, το οποίο 

εκτείνεται αρκετά νότια ωθούµενο από 
δυνατούς ανέµους.

Η βλάστηση εµφανίζεται µε κόκκινο 
χρώµα στις ψευδο-χρωµατισµένες εικόνες 
που λήφθηκαν στις 19 Αυγούστου και οι 
καµένες περιοχές που καλύπτουν έκταση 
άνω των 2900 εκταρίων εµφανίζονται µε 
µαύρο χρώµα.

∆ορυφόροι όπως οι Sentinel-2 επι-

τρέπουν την προσεκτική παρακολούθηση 
και χαρτογράφηση αυτών των καταστά-
σεων κρίσης, τόσο σε περιφερειακό όσο 
και σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι εικόνες 
Sentinel-2, σε συνδυασµό µε δεδοµένα 
από αποστολές που συνεισφέρουν στο 
πρόγραµµα Copernicus, χρησιµοποιού-
νται για την παραγωγή χαρτών αυτής 
της πρόσφατης πυρκαγιάς µέσω της 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης 
του Copernicus(Copernicus Emergency 
Management Service) για την εκτίµηση 
των ζηµιών.

Οι καλοκαιρινές πυρκαγιές είναι 
συχνό φαινόµενο στην Ελλάδα. Νωρίτερα 
τον Αύγουστο, η αποστολή Sentinel-
2κατέγραψε καπνό και καµένα σηµάδια 
στο νησί των Κυθήρων.

O δορυφόρος Sentinel-2 κατέγραψε τη ζηµιά 
από τις φωτιές σε Κάλαµο και Κύθηρα 
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Μ ε γρήγορους ρυθµούς προχωρά 
η διαδικασία καταγραφής των 
ζηµιών που προκλήθηκαν από 

την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά 
στον ∆ήµο Ωρωπού (∆.Ε. Καλάµου, 
Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου) και στη 
∆.Ε. Βαρνάβα του ∆ήµου Μαραθώνα. 

Την καταγραφή πραγµατοποιεί από 
την Περιφέρεια Αττικής η Επιτροπή Κατα-
γραφής και Αποτίµησης των ζηµιών σε 
επιχειρήσεις – επαγγελµατικούς χώρους 
της ΠΕ Ανατολικής Αττικής σε περιπτώ-
σεις έκτακτων καιρικών φαινοµένων, σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Ωρωπού (που 
έχει την ευθύνη για τις κατοικίες) και 
όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.

Μέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί:
• 50 αιτήσεις για καταστροφές οικιών (10 
ολοσχερείς και 40 για επιµέρους ζηµιές)
• Οκτώ (8) αιτήσεις για καταστροφές – 
ζηµιές σε επιχειρήσεις – κατασκηνώσεις. 
Τις αυτοψίες στις περιπτώσεις αυτές 
διενεργεί η παραπάνω επιτροπή της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής.
• Εννέα (9) αιτήσεις για υλικές ζηµιές – 
καταστροφή µηχανηµάτων 
• 51 αιτήσεις για πρόκληση ζηµιών ή 
καταστροφές σε αγροκτήµατα.

Τα παραπάνω αιτήµατα έχουν διαβι-
βαστεί στη ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(∆ΑΕΦΚ)  του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών και στον Οργανισµό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) προκειµένου να ξεκινήσει η δια-
δικασία οριοθέτησης των πληγεισών 
περιοχών µετά την εκδήλωση φυσικής 
καταστροφής (πυρκαγιάς).

Αναµένεται από όλους τους πλη-
γέντες να υποβάλλουν – µεταξύ των 
άλλων δικαιολογητικών για την εκτίµηση 

ζηµιών - υπεύθυνες δηλώσεις τόσο για 
την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων 
όσο και στην περίπτωση των πληγεισών 
επιχειρήσεων, τα καταγεγραµµένα προς 
αποζηµίωση στοιχεία που ανήκουν κατά 
αποκλειστικότητα στην πληγείσα επιχεί-

ρηση, καθώς και το ύψος της οικονοµικής 
ζηµιάς αναλυτικά κατά κατηγορία, ώστε 
να εγκριθεί από το αρµόδιο υπουργείο 
ο ανάλογος προϋπολογισµός για τις 
αποζηµιώσεις. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής θα 

προχωρήσει µε συντονισµένες ενέργειες 
και ταχείες διαδικασίες στον καθαρισµό 
των ρεµάτων (εντός του Σεπτεµβρίου) 
στις πληγείσες περιοχές, ως ένα πρώτο 
µέτρο για την αντιπληµµυρική θωράκιση 
των καµένων εκτάσεων.   

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Καταγραφή ζηµιών από την πυρκαγιά
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Η µεγάλη πυρκαγιά εκδη-
λώθηκε αρχικά σε δασική 
περιοχή στον Κάλαµο και 

συγκεκριµένα στην περιοχή κοντά 
στους Αγίους Αποστόλους. Στην 
περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα 
σπίτια.  Για την κατάσβεση της 
µεγάλης φωτιάς το βράδυ επι-
χειρούσαν 120 πυροσβέστες µε 
50 οχήµατα, 40 άτοµα πεζοπόρο 
τµήµα, 15 εθελοντικά οχήµατα 
,13 οχήµατα ΟΤΑ, 6 υδροφόρες 
της ΕΥ∆ΑΠ και 3 χωµατουργικά 
µηχανήµατα.Για προληπτικούς 
λόγους εκκενώθηκαν δύο κατα-
σκηνώσεις που ήταν κοντά στην 
περιοχή της πυρκαγιάς. Εκπρό-
σωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης 
κ. Γιασηµάκης το απόγευµα της 
Κυριακής είπε πως η φωτιά καίει 
ανεξέλεγκτη σπίτια και πως στο 
σηµείο επιχειρούν µόνο 2 ελι-
κόπτερα κάνοντας έκκληση για 
περισσότερα εναέρια µέσα.  

Εξάλλου η περιφέρεια Αττικής 
ζήτησε από τον γενικό γραµ-
µατέα Πολιτικής Προστασίας 
Γιάννη Καπάκη, να κηρυχθεί σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
ο δήµος Ωρωπού εξαιτίας της 
µεγάλης πυρκαγιάς που µαίνεται 
στον Κάλαµο. Ο κ. Καπάκης, έκανε 
δεκτό το αίτηµα. Αργά το βράδυ, η 
πυρκαγιά µαινόταν σε δύο µέτωπα, 
καίγοντας πυκνό πευκοδάσος 
στο οποίο βρίσκονται διάσπαρ-
τα σπίτια. Ο ∆ήµαρχος Ωρωπού 
δήλωσε πως η κατάσταση είναι 

επικίνδυνη και είναι υπαρκτός 
ο κίνδυνος να καεί ολόκληρος 
ο Κάλαµος, ενώ υπογράµµισε 
πως επιχειρούν πολλές δυνάµεις 
στην περιοχή αλλά χωρίς την 
ανάλογη συνδροµή από εναέρια 
µέσα. Μαρτυρίες έκαναν λόγο 
για µαζικές εκκενώσεις σπιτιών 
τα οποία βρέθηκαν στο µέτωπο 
της πυρκαγιάς µε τους ιδιοκτή-
τες τους να τρέχουν να σωθούν 
κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη 
διάρκεια της µεγάλης φωτιάς στην 
ανατολική Αττική ο Στρατηγός του 
Πυροσβεστικού Σώµατος Γιόβας 
αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και 
διακοµίστηκε εσπευσµένα στο 251 
στρατιωτικό νοσοκοµείο. 

Περίεργη κατάσταση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατο-
λικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου 
τόνισε: «Φαίνεται πως θα είναι 
δύσκολη η σηµερινή νύχτα. Γίνο-
νται προσπάθειες να µην φύγει 
η φωτιά προς το Καπανδρίτι. 
Έχουν όντως καεί σπίτια, περισ-
σότερα από 5. Υπάρχει µεγάλη 
κινητοποίηση και από όµορους 
∆ήµους. Είναι περίεργη η κατά-
σταση µε τις τόσες φωτιές µέσα σε 
τόσο λίγες ηµέρες». Από τη µεριά 
τους οι κάτοικοι στον Κάλαµο 
καταγγέλλουν αδράνεια από την 
πλευρά της πολιτικής προστασίας 
και κάνουν λόγο για φωτιά που 

έκαιγε τα πάντα στο πέρασµά της 
χωρίς να υπάρχει εναέριο µέσο 
που να µπορεί να την περιορίσει 
για περισσότερο από µία ώρα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής 
κ. Καραµέρος δήλωσε: «Γίνονται 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για 
τον περιορισµό της πυρκαγιάς. 
Έχουµε ενισχύσει τις επιτόπι-
ες δυνάµεις µε 16 υδροφόρες, 
έναν φορτωτή, χωµατουργικά 
µηχανήµατα και δύο µεγάλα γεω-
φορτωτικά. 

Η φωτιά ανεβαίνει προς την 
Εθνική Οδό προς τον Κάλαµο. 
Τις δυνάµεις αυτές τις είχε η 
περιφέρεια σε ετοιµότητα. Οι 
πολίτες πρέπει να ξέρουν πως 
πρόκειται για µία πολύ δύσκολη 
κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. 
Κάνουµε ότι είναι ανθρωπίνως 
δυνατό από την πλευρά µας». Ο 
∆ήµαρχος Πεντέλης κ. Στεργίου 
είπε: «τέτοιες στιγµές είναι ανάγκη 
οι ∆ήµοι να είµαστε ο ένας δίπλα 
στον άλλο. Κάθε χρόνο όµως 
επαναλαµβάνονται τα λάθη του 
παρελθόντος. Οι κάτοικοι που 
χάνουν τις περιουσίες τους είναι 
οι µεγάλοι ηττηµένοι και ευτυχώς 
που δεν έχουµε θρηνήσει θύµατα. 
Ρωτάω ποια ήταν η πρόβλεψη 
που έπρεπε να έχει ληφθεί; Είναι 
στελεχωµένα τα παρατηρητήρια; 
Σε τι κατάσταση είναι η αντιπυρική 
οργάνωση;»

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας την περίοδο των πυρκαγιών 

βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία 
µε τον αναπληρωτή υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα 
και µάθαινε νέα για την πορεία 
των επιχειρήσεων κατάσβεσης των 
πυρκαγιών που βρίσκονται ήταν 
σε εξέλιξη στη χώρα, ειδικά αυτών 
σε Κάλαµο Αττικής και Ζάκυνθο. 
Η κα. Γεννηµατά από τη µεριά της 
επικοινώνησε µε τον αρχηγό της 
πυροσβεστικής και ενηµερώθηκε 
για τις εξελίξεις για την πυρκαγιά 
εκφράζοντας την στήριξή της 
στο σώµα και ευχήθηκε ταχεία 
ανάρρωση στον κ. Γιόβα ο οποίος 
διακοµίστηκε µετά από αδιαθεσία 
στο νοσοκοµείο.

Εκκενώθηκε εγκαίρως

Εφιαλτικό ήταν το σκηνικό και 
στο Καπανδρίτι, όπου κινδύνεψε 
το µοναστήρι καθώς οι φλόγες 
µπήκαν στον προαύλιο χώρο. 
Ευτυχώς, εκκενώθηκε εγκαίρως 
και δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες 
ζωές. Οι προσπάθειες έχουν επικε-
ντρωθεί κάτω από το µοναστήρι, 
σε µια πευκόφυτη περιοχή, όπου 
υπάρχουν σπίτια. Ο κοινοτάρχης 
Καπανδριτίου, Μιχάλης Ντάσης, 
έκανε λόγο για «πολύ δύσκολη» 
και «τραγική» κατάσταση. Στις 
14 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 91 
δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα εκείνη 
την ηµέρα ενώ µαίνονταν η πύρινη 
κόλαση στον Κάλαµο εκδηλώθη-
καν δύο νέες πυρκαγιές εκδηλώ-

θηκαν σε δασική έκταση στην 
περιοχή Κοτρώνι Μαραθώνα, και 
οι οποίες προβληµατίζουν έντονα 
τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι φωτιές 
εκδηλώθηκαν σε µικρή απόσταση 
µεταξύ τους και σβήστηκαν άµεσα 
από την πυροσβεστική. Ωστόσο, 
οι ανακριτικές αρχές προβληµα-
τίζονται διότι οι συγκεκριµένες 
εστίες ήταν στην ίδια ευθεία µε 
την πυρκαγιά του Καλάµου, µε 
την οποία θα µπορούσαν να ενω-
θούν, αν προλάβαιναν να λάβουν 
διαστάσεις, λόγω των συγκεκρι-
µένων ανέµων που επικρατούσαν 
στην περιοχή. Για τα αίτια των εν 
λόγω πυρκαγιών γίνεται έρευνα 
από ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης 
Εγκληµάτων Εµπρησµού.

Εξάλλου τουλάχιστον 20 ανυ-
περάσπιστα σκυλιά, τα οποία όταν 
ξέσπασε η πύρινη λαίλαπα στην 
ανατολική Αττική εγκλωβίστηκαν 
σε σπίτια και κινδύνευαν µε θάνατο 
από λεπτό σε λεπτό, σώθηκαν 
από ευαισθητοποιηµένους πολί-
τες και φιλοζωικά Σωµατεία που 
κινητοποιήθηκαν και έπεσαν στη 
µάχη µε τις φλόγες για να τα 
απελευθερώσουν.  Κι αυτό γιατί η 
φωτιά στον Κάλαµο εκδηλώθηκε 
κοντά σε σπίτια µε αποτέλεσµα οι 
ιδιοκτήτες τους να αναγκαστούν 
πάνω στον πανικό τους να τα 
εγκαταλείψουν αφήνοντας πίσω 
τους σκυλιά, γάτες και άλλα ζώα. 
Την κατάσταση πήραν στα χέρια 
τους περίπου 50 εθελοντές.

Οι τέσσερις καταστροφικές ηµέρες 
για την ανατολική Αττικής
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Τ ο πρωί της Τετάρτης 16/8 τέθηκε 
υπό έλεγχο η µεγάλη πυρκαγιά, η 
οποία για τέσσερις ηµέρες έκανε 

στάχτη τα πάντα στο πέρασµά της από 
Κάλαµο, Βαρνάβα και Καπανδρίτι. Με 
βάση τις δορυφορικές εικόνες που έχουν 
δει στην περιφέρεια Αττικής, ο αντιπερι-
φερειάρχης Πέτρος Φιλίππου εκτίµησε 
είναι ότι τουλάχιστον 18.500 στρέµµατα 
κάηκαν «γιατί εδώ η περιοχή είχε πολύ 
πεύκο». Όσον αφορά τα σπίτια η πρώτη 
εκτίµησή του είναι ότι «πρέπει να κάηκαν 
δεκαπέντε».

Η συνυπαιτιότητα για την εκδήλωση 
των εν λόγω πυρκαγιών - και όχι µόνο-  
µπορεί να αποδοθεί σε τρεις παράγο-
ντες: 1) στις καιρικές συνθήκες, 2) στην 
ελλιπή πρόληψη και 3) στον ανθρώπινο 
παράγοντα (εµπρησµός). Καθένας απ’ 
τους τρεις παράγοντες έχει διαφορετικό 
ποσοστό υπαιτιότητας σε κάθε πυρκαγιά. 
Στη περίπτωση των φετινών φωτιών στην 
ανατολική Αττική, είναι σίγουρο ότι έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο ο τρίτος παράγοντας. 
Ενδεικτικό είναι ότι παρά τις δυσκολίες 
στη σύλληψη των εµπρηστών (βλ. περ. 
Ζακύνθου), στην περιοχή της ανατολικής 
Αττικής πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω 
δύο συλλήψεις. 

Σύλληψη 63χρονου 
για απόπειρα εμπρησμού 
στην Πάρνηθα.

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφά-
λειας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 
σχηµατίστηκε δικογραφία αυτόφωρης 
διαδικασίας σε βάρος 63χρονου ηµεδα-
πού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα 
εµπρησµού στην περιοχή της Πάρνηθας 
καθώς και για παράβαση της νοµοθεσίας 
περί όπλων, φωτοβολίδων, βεγγαλικών 
κλπ. Ο 63χρονος εντοπίστηκε την Τρίτη 
15 Αυγούστου 2017) από αστυνοµικούς 
του Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών, οι 
όποιοι εκτελούσαν υπηρεσία επιτήρησης 
και κατόπτευσης δασικών περιοχών για 
την πρόληψη πυρκαγιών, στο πλαίσιο του 
ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασµού της 
Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής. 
Οι αστυνοµικοί εντόπισαν τον 63χρονο σε 
δασική περιοχή της Πάρνηθας, όπου είχε 
απαγορευτεί η πρόσβαση λόγω υψηλού 
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ σε 
κοντινή απόσταση και µάλιστα σε σηµείο 
(εσοχή δρόµου) το οποίο δεν ήταν άµεσα 
αντιληπτό από διερχόµενα οχήµατα, βρέθη-
κε σταθµευµένο το αυτοκίνητο του. Από τον 
έλεγχο στο αυτοκίνητο βρέθηκαν - µεταξύ 
άλλων - στο κάθισµα του συνοδηγού και 
στο δάπεδο µπροστά από αυτό:
• έντεκα (11) αναπτήρες,
• ενενήντα οκτώ (98) κεριά τύπου «ρεσό»
• πέντε (5) πανιά, το ένα περιτυλιγµένο σε 
κερί τύπου «ρεσό» µε προσαρµοσµένο ξύλο,
• spray µε ένδειξη «εύφλεκτο»,

• σαράντα δύο (42) tire-up,
• σκούρος φακός (κρύσταλλο),
• δύο (2) ζευγάρια γυαλιά ηλίου,
• τέσσερα (4) τεµάχια αφρολέξ,
• πλαστικό βάζο µε βαζελίνη και
• πλαστικό δοχείο γεµάτο µε υγρό.
Σε έρευνα που επακολούθησε στην 
οικία του βρέθηκαν - µεταξύ άλλων 
- και κατασχέθηκαν:
• άλλοι τριάντα επτά (37) αναπτήρες 
(συνολικά 48 αναπτήρες),
• τριάντα τέσσερα (34) σπίρτα βραδέως 
καύσεως,
• οκτώ (8) φυσίγγια και τρεις (3) κροτίδες,
• µαχαίρι εντός δερµάτινης θήκης,
• πυξίδα στρατιωτικού τύπου,
• επτά (7) κουτάκια µε σπίρτα µικρού 
µεγέθους,
• πλαστικό µπιτόνι µε διάφανο υγρό ,

• δύο (2) πλαστικά µπουκάλια µε βενζίνη,
• πλαστικό µπουκάλι µε υγρό,
• εξήντα (60) αντικουνουπικές πλακέτες και
• δεκαεννέα (19) βραδύκαυστες καπνογόνες 
σπείρες (αντικουνουπικές).

Όλα τα κατασχεθέντα αντικείµενα 
επεδείχθησαν σε κλιµάκιο Αξιωµατικών 
της ∆ιεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκλη-
µάτων Εµπρησµού του Πυροσβεστικού 
Σώµατος, οι όποιοι επιβεβαίωσαν ότι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν - αυτούσια ή σε 
συνδυασµό - ως εµπρηστικοί µηχανισµοί 
για την πρόκληση πυρκαγιάς. Σηµειώνεται 
ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται 
περαιτέρω και η εµπλοκή του συλληφθέ-
ντα σε περιπτώσεις εµπρησµών, στην ίδια 
περιοχή κατά το παρελθόν.Ο συλληφθείς 
οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πληµµελει-

οδικών Αθηνών και παραπέµφθηκε σε 
Ανακριτή για κύρια ανάκριση.

Σύλληψη ατόμου 
για εμπρησμό από αμέλεια 
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλ-
λήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης 
διαδικασίας, ο ηµεδαπός Κ.Ζ. του Τ. 51 
ετών, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς 
από αµέλεια, συνέπεια εκτέλεσης εργασι-
ών µε χρήση τροχού κοπής µετάλλων, σε 
έκταση µε ξηρά χόρτα και θάµνους στη 
Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη-Μαρκοπούλου, 
του δήµου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, η 
οποία εκδηλώθηκε στις 21 Αυγούστου 
2017 και ώρα 11:36.

Ο απολογισµός των πυρκαγιών 
της Ανατολικής Αττικής 2017
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Α ναλυτικά, η πλήρης ανακοίνωση της 
Πυροσβεστικής αναφέρει τα εξής: 
Στις 16:16 εκδηλώθηκε πυρκαγιά 

στην περιοχή του Καλάµου Αττικής. Αµέ-
σως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάµεις, 
οι οποίες σταδιακά ενισχύθηκαν και αυτή 
τη στιγµή στην κατάσβεση λαµβάνουν 
µέρος 68 οχήµατα µε 150 πυροσβέστες, 
58 άτοµα πεζοπόρο τµήµα, 20 εθελοντικά 
οχήµατα, 38 υδροφόρες των ΟΤΑ και της 
Περιφέρειας, έξι χωµατουργικά µηχανή-
µατα, 50 άτοµα και τέσσερα µηχανήµατα 
από τις ένοπλες δυνάµεις. Επίσης, µε 
το πρώτο φως της ηµέρας οι επίγειες 
δυνάµεις ενισχύθηκαν µε εναέρια µέσα. 
Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις 
λόγω της µεταβλητότητας που παρουσίαζε 
η ένταση και η διεύθυνση του ανέµου, του 
είδους της βλάστησης, της ποσότητας της 
καύσιµης ύλης και του ανάγλυφου της 
περιοχής εκδήλωσής της και δεν κατέστη 

δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο στο αρχικό 
της στάδιο. Πρόκειται για µια δύσκολη 
πυρκαγιά καθώς εξελίσσεται σε µεικτή 
ζώνη κατοικιών και δασικών εκτάσεων. 
Οι πυροσβεστικές δυνάµεις πέραν του 
περιορισµού των µετώπων έχουν ως 
προτεραιότητα την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών. 

Υψηλές θερμοκρασίες

Άλλωστε, οι υψηλές θερµοκρασίες σε 
συνδυασµό µε τους ισχυρούς ανέµους 
που επικρατούσαν στα µέσα Αυγούστου 
ευνόησαν την εξέλιξη των πυρκαγιών, 
ενώ και η έλλειψη πρόληψης έπαιξε 
ρόλο. Πώς να µην παίξει άλλωστε όταν 
η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στη 
χώρα µας προσκρούει στο...νόµο! Κι αυτό 
γιατί οι αντιπυρικές οι ζώνες στα δάση 
είναι παράνοµες, τουλάχιστον µέχρι να 

γίνει το δασολόγιο. Αυτό καταγγέλουν 
οι δήµαρχοι της χώρας, καθώς ισχυρί-
ζονται ότι δεν έχουν καµία δυνατότητα 
να δηµιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες 
σε δάση ή ακόµα και αγροτικές εκτάσεις 
στην περιοχή τους. 

Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο 
δήµαρχος Σαρωνικού – η περιοχή του 
οποίο επίσης πρόσφατα επλήγη από µια 
µεγάλη πυρκαγιά - Γιώργος Σωφρόνης, 
«για να δηµιουργηθεί µια αντιπυρική ζώνη 
πρέπει να υπάρχει µελέτη δασολόγου 
την οποία να έχει εγκρίνει το δασαρχείο. 
Στο 90% των περιπτώσεων οι µελέτες 
αυτές απορρίπτονται»! Και µπορεί αυτό 
να φαντάζει τρελό, όµως το επιβεβαιώνει 
ο περιβαλλοντολόγος Μιχάλης Πετράκης: 
«Προτού δηµιουργηθούν αντιπυρικές 
ζώνες ή δασικοί δρόµοι, πρέπει να γίνει 
σχεδιασµός που διαχωρίζει τις δασικές 
από τις αστικές περιοχές. Αυτό θα γίνει 

µε την κατάρτιση του δασολογίου. Μέχρι 
τότε, κι επειδή πολλοί είναι εκείνοι που 
διεκδικούν δασικές περιοχές ως κοµµάτια 
γης που έχουν κληρονοµήσει από την 
οικογένειά του, δεν µπορεί κανένας να 
µπει και να ανοίξει δρόµο ή να δηµιουρ-
γήσει αντιπυρική ζώνη»! 

Ο Μιχάλης Πετράκης, πάντως, εξηγεί 
πως η κύρια αιτία των πυρκαγιών στα 
δάση είναι τα παράνοµα κτίσµατα µέσα 
σε αυτά: «Η παρουσία οικιστικών ζωνών 
και παράνοµης δόµησης σε αυτές τις 
περιοχές είναι ο κίνδυνος. 

Οι φωτιές δεν ανάβουν συχνά από 
µόνες τους, κατά 90% είναι από ανθρώπινη 
παρέµβαση. Σπάνια θα αντιµετωπίσουµε 
µια φωτιά που προκλήθηκε από κεραυνό 
ή κάποιο αντίστοιχο φυσικό φαινόµενο. Η 
δραστηριότητα του ανθρώπου µέσα στο 
δάσος, όµως, είναι πραγµατικά καταστρο-
φική», καταλήγει.

Πυροσβεστική: Γιατί η φωτιά 
στον Κάλαµο έλαβε γρήγορα διαστάσεις
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Μ άστιγα παραµένει η παράνοµη 
και εκτός εποχής αλιεία γαρίδας 
για τον Αµβρακικό, παρά τους 

συνεχείς ελέγχους που διεξάγει καθηµε-
ρινά το Λιµενικό. Μόνο τον περασµένο 
Ιούλιο- µήνα αυστηρής απαγόρευσης της 
γάµπαρης, είδους γαρίδας που ζει και 
γεννά στον Αµβρακικό- το Λιµεναρχείο 
έκανε περί τους 100 ελέγχους και βεβαί-
ωσε δεκάδες παραβάσεις της αλιευτικής 
νοµοθεσίας. Επίσης κατέσχεσε σκάφη και 
παράνοµο αλιευτικό εξοπλισµό.

Συγκεκριµένα κατασχέθηκαν ένα απα-
γορευµένο συρόµενο αλιευτικό εργαλείο 

τύπου µηχανότρατας (τρατάκι), δύο ζεύγη 
κωνικών δικτυωτών σάκων «νταούλια» 
χωρίς τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, 
360 µέτρα δίχτυα µονόκλωνα µεσηνέζας 
(των οποίων απαγορεύεται η χρήση) καθώς 
και 100 µέτρα δίχτυα απλάδια.

Επίσης κατασχέθηκαν 23 κιλά γαρίδες, 
εννέα κιλά διάφορα ψάρια(τσιπούρες, 
κέφαλοι, γλώσσες κλπ) τα οποία εδόθησαν 
προς κατανάλωση σε ευαγή ιδρύµατα 
της πόλης και 103 άτοµα οστράκων του 
απαγορευµένου είδους πετροσωλήνα 
το οποίο κινδυνεύει µε εξαφάνιση και 
έχει απαγορευτεί η αλίευση σε όλη την 

επικράτεια.
Επανειληµµένα οι Αλιευτικοί Σύλλο-

γοι της περιοχής του Αµβρακικού έχουν 
καταθέσει τις απόψεις του για το θέµα 
και ερωτήσεις έχουν φτάσει µέχρι και 
την βουλή.

Όπως τονίζουν τα συρόµενα εργαλεία 
σαρώνουν τον γόνο άλλων ψαριών και 
καταστρέφουν το πολύτιµο για τη θαλάσσια 
ζωή πλαγκτόν, ενώ µόλις οι λαθραλιείς 
αντιληφθούν το σκάφος του Λιµενικού, 
κόβουν από την τράτα το συρόµενο εργα-
λείο εγκαταλείποντας το στο βυθό και 
αποµακρύνονται αναπτύσσοντας µεγάλη 

ταχύτητα.
Επίσης οι αλιείς του Συλλόγου Βόνι-

τσας, καταγγέλλουν πως η «µαφία του 
Αµβρακικού» όπως αποκαλούν τους λαθρο-
αλιείς, βγαίνει οργανωµένα τα βράδια 
στον κόλπο και σαρώνει µε τα συρόµενα 
εργαλεία τον γόνο άλλων ψαριών, που 
βρίσκεται στον βυθό και τον οποίο στη 
συνέχεια πετούν από τα παράνοµα δίχτυα 
τους, ενώ καταστρέφουν και το πολύτιµο 
για τη θαλάσσια ζωή πλαγκτόν.

Η γάµπαρη Αµβρακικού, αυτή η ενδη-
µική γαρίδα του Αµβρακικού, είναι ένα 
προϊόν το οποίο ψαρεύεται εδώ και αιώνες 

Η «µαφία του Αµβρακικού» 
εξαφάνισε τη γάµπαρη



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017
οικονοµίαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   / 15

στις όχθες γύρω από τον κόλπο. Γενιές 
ψαράδων ζουν από τη γάµπαρη και θα 
συνεχίσουν όσο ο Αµβρακικός παραµένει 
υγιείς και το απόθεµα της γαρίδας σε 
ασφαλή επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια η 
παράνοµη αλιεία και η ελλιπής νοµοθεσία 
έχουν µειώσει το απόθεµα της γάµπαρης 
σε ολόκληρο τον κόλπο.

Τι πρέπει να κάνουμε 
ως καταναλωτές

Παρακάτω σας παρουσιάσουµε δύο 
απλούς κανόνες που σαν καταναλωτές 
µπορούµε να ακολουθήσουµε έτσι ώστε 
να προστατέψουµε τις γαρίδες αλλά και 
τη δουλειά των αλιέων του κόλπου.

-Πρώτον σαν καταναλωτές µπορούµε 
να µην αγοράζουµε φρέσκιες γαρίδες τον 
Ιούλιο. Το ψάρεµα γαρίδας στον Αµβρακικό 
κατά τον µήνα Ιούλιο απαγορεύεται για 
λόγους αναπαραγωγής, κατά συνέπεια 
οι φρέσκες γαρίδες αυτή την εποχή είναι 
προϊόνπαράνοµης αλιείας.

-∆εύτερον δε θα πρέπει ως κατανα-

λωτές να αγοράζουµε γαρίδες Αµβρα-
κικού µικρότερες των δέκα εκατοστών 
καθώς πρόκειται για γαρίδες οι οποίες 
δεν έχουν έρθει ακόµη σε ώριµη ηλικία, 
κατά συνέπεια δεν έχουν προλάβει να 
αναπαραχθούν. Θα πρέπει µάλιστα να 
γνωρίζετε ότι στα νόµιµα στατικά εργα-
λεία(γαµπαροδίχτα) πιάνονται γαρίδες 
µεγαλύτερες των δέκα εκατοστών. Άρα 
γαρίδες µικρότερες αυτού του µεγέθους 
δεν έχουν αλιευθεί µε νόµιµο τρόπο και 
κατά πάσα πιθανότητα έχουν αλιευθεί 
µε τράτες, οι οποίες είναι ένα αλιευτικό 
εργαλείο που η χρήση του απαγορεύετε 
στον κόλπο. Μάλιστα η χρήση τράτας 
κάνει πολύ µεγάλη ζηµιά όχι µόνο στο 
απόθεµα της γαρίδας αλλά σε ολόκληρο 
τον Αµβρακικό καθώς καταστρέφει τον 
βυθό, τα λιβάδια ποσειδωνίας και πιάνει 
αδιακρίτως κάθε µεγέθους οργανισµό, 
ψάρια, χταπόδια, σουπιές, κ.α.

Ανεξέλεγκτα υγρά 
και στερεά απόβλητα 
στο βυθό 

Ο Αµβραικός κόλπος προστατεύεται 
από τη διεθνή συνθήκη Ραµσάρ ως τόπος 
µε τεράστια οικολογική αξία. Αντί αυτού 
όµως βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ακόµα και 
µικρές µονάδες µεταποίησης τα τελευταία 
χρόνια, σύµφωνα µε καταγγελίες, πετούν 
ανεξέλεγκτα υγρά και στερεά απόβλητα. 

Ερευνες ελλήνων επιστηµόνων, έδει-
ξαν πως κάτω από τα 35 µέτρα βάθος 

δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο, ενώ και 
από το βάθος των 25 µ. το οξυγόνο είναι 
ελάχιστο.

Ο Αµβρακικός Κόλπος, ο µοναδικός 
κόλπος τύπου φιορδ στη Μεσόγειο, έχει 
αρκετά µεγάλο βάθος (40-55 µέτρα) οι 
ποσότητες νερού που µένουν χωρίς ζωή 
είναι µεγάλες, µε αποτέλεσµα θαλάσσια 
είδη, όπως οι γαρίδες που διαβιούν στον 
πυθµένα, να µειώνονται πολύ. 

Για να σωθεί ο Αµβρακικός Κόλπος 

πρέπει να δηµιουργηθούν µονάδες βιο-
λογικής επεξεργασίας οικιακών και κτη-
νοτροφικών αποβλήτων και να ελαττωθεί 
η εισροή λιπασµάτων. 

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει όχι µόνο 
τους παράκτιους αλιείς -οι οποίοι βλέπουν 
τα ψάρια του Αµβρακικού να µειώνονται 
µέρα µε την ηµέρα-, αλλά και τους ιχθυ-
οκαλλιεργητές που αργά ή γρήγορα θα 
έρθουν και πάλι αντιµέτωποι µε έναν νέο 
µαζικό θάνατο ψαριών.
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Τ α αποτελέσµατα των δειγµατολη-
ψιών του ΠΑΚΟΕ για την καταλ-
ληλότητα των νερών κολύµβησης 

ενόχλησαν την ∆ήµαρχο της Ερέτριας 
Αµφιτρίτη Αλιµπατέ, που παρά τον θεσµικό 
ρόλο της επίλεξε να δηµοσιοποιήσει τη 
δυσφορία της σε επίπεδο … social media.

Έγραψε λοιπόν στη σελίδα της στο 
Facebook: «Εµείς, ως ∆ήµος Ερέτριας και 
ως ∆ΕΥΑΕ, σεβόµενοι τη δηµόσια υγεία, 
τους δηµότες και τους επισκέπτες και 
τουρίστες, σεβόµενοι κυρίως τα παιδιά 
µας, στις 12 Ιουνίου, στείλαµε δείγµατα 
θαλασσίου ύδατος από όλο το ∆ήµο, και 
από τα επίµαχα σηµεία που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ, σε διαπι-
στευµένα εργαστήρια για ανάλυση και 
έλεγχο ποιότητας!

Βεβαιώνουµε ότι δεν υπάρχει µόλυνση 
και ότι οι τιµές που βρεθήκαν είναι πολύ 
κατώτερες του ορίου ! Τα αποτελέσµατα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και της ∆ΕΥΑΕ!

Τέτοιες ανακοινώσεις σαν του ΠΑΚΟΕ 
.προβληµατίζουν για το τι εξυπηρετούν και 
θα κινηθούµε αρµοδίως!!».

Κοντολογίς η ∆ήµαρχος βεβαιώνει ότι 
ένα µήνα µετά τις αναλύσεις που πήρε 
από ακτές της περιοχής της το θαλάσσιο 
περιβάλλον παραµένει άσπιλο κι αµόλυ-
ντο. Κι ενοχλείτε γιατί της χαλάσαµε την 
…βεβαιότητα. Και αντί να προβληµατιστεί 
για τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών 
µας και να ζητήσει επανέλεγχο, δηλώνει 
«προβληµατισµένη» για τα κίνητρά µας και 
µας προειδοποιεί ότι «θα κινηθεί αρµοδίως». 

Της απαντάµε: Άνθρωποι που κατέχουν 
∆ηµαρχιακούς θώκους οφείλουν εξ ορισµού 
να προβληµατίζονται όχι για µικροσυµ-
φέροντα αλλά για το περιβάλλον και την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων. Κι 
αυτό συνεπάγεται «προβληµατισµούς» 
για το τι συµβαίνει πραγµατικά στις ακτές 
που ελέγχθηκαν κι όχι απειλές για όποιον 
νοιάστηκε να ψάξει και να βρει την αλήθεια. 

Πριν κινηθείτε εσείς κυρία Αλιµπατέ 
«αρµοδίως» θα το πράξει το ΠΑΚΟΕ για 
λογαριασµό  σας, γιατί απλούστατα εµείς 
ούτε συµφέροντα (όπως υπαινίσσεστε) 
εξυπηρετούµε, ούτε έχουµε κάτι να κρύ-
ψουµε. Επιπλέον σε µία χώρα που βιώνει 
την απόλυτη κρίση των αξιών και της 
οικονοµίας εµείς δεν λησµονούµε πως και 
«οι κρίνοντες κρίνονται» και ο θεσµός που 
υπηρετείτε έχει υποχρέωση να προστατεύει 
τους πολίτες και το περιβάλλον του και 
αν δεν το πράττει υπάρχουν ευθύνες και 
πρέπει να του καταλογιστούν.

Το ΠΑΚΟΕ θα καταθέσει αγωγή 
για τα γραφόµενά σας και για τον 
διάλογο που δηµοσιοποιήσατε µε 
αόριστους υπαινιγµούς λασπολογικού 
χαρακτήρα σε βάρος µας, τον οποίο 

παραθέτουµε και πάλι από τη σελίδα 
σας στο Facebook. Παρεπιπτόντως, 
οι ασκούντες εξουσία και µάλιστα σε 
επίπεδο ∆ηµάρχου αυτά τα θέµατα 
(µε όλο το σεβασµό) τα λύνουν ή τα 
εξετάζουν σε επίπεδο ∆ηµοτικό κι όχι 
σε επίπεδο social media.  Ο διάλογος 
λοιπόν, που µας έστειλαν άνθρωποι 
που ανησυχούν µε τη στάση που τηρεί-
τε στο θέµα έχει αφορµή ένα σχόλιο 
στην ανάρτησή σας που έκανε η τέως 
Νοµαρχιακή Σύµβουλος Ανατ. Αττικής 
Καλλιόπη Μετοχιάτη, γράφοντας: 

«Κυρία ∆ήµαρχε σας ενηµερώνω ότι 
είναι πάγια η τακτική αυτή του ΠΑΚΟΕ......
Στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολ. Αττικής 
( στο οποίο είχα την τιµή να συµµετέχω 
ως Νοµαρχιακή Σύµβουλος ) κατά το 
χρονικό διάστηµα (2007-2010) µας είχε 
απασχολήσει αυτή η '' περίεργη'' και '' 
ανεύθυνη'' συµπεριφορά του ΠΑΚΟΕ η 
οποία µε περισσή ευκολία καταδίκαζε 
ως ακατάλληλες τις ,κατ επιλογή του , 
,παραλίες της Ανατολ. Αττικής, αλλά και 
όλης της Αττικής .Και αναρωτιέται κανείς 
µε ποια χρήµατα προβαίνει στον έλεγχο 
όλων αυτών των ακτών της Αττικής και 
µεταπηδά τώρα και στην Εύβοια ????

Πότε προλαβαίνει και ελέγχει κάθε 
χρόνο όλο αυτό το µήκος των ακτών ??? 
Εύλογες οι απορίες µας τότε ,επίκαιρες 
και σήµερα στον καιρό της κρίσης ........

Ως ∆ήµαρχος οφείλετε να προστατεύεστε 
τον ∆ήµο Ερέτριας ,από ανεύθυνες και 
κακόβουλες διαδόσεις από όπου και εάν 
προέρχονται .!!!

Σχόλιο του ΠΑΚΟΕ: Είναι πράγµατι 
κυρία Μετοχιάτη «πάγια η τακτική 
µας» να νοιαζόµαστε για το ∆ηµόσιο 
συµφέρον, την καθαρότητα ή µη των 
ακτών µας και να συµβάλουµε όσο 
κι όπως µπορούµε να προστατευθεί η 
∆ηµόσια Υγεία. Το εντυπωσιακό είναι 
πως αντί αυτό να γίνεται αντικείµενο 
υποστήριξης και επαίνου, προβληµα-
τίζει ∆ήµους, φορείς και Νοµαρχιακά 
Συµβούλια µε επουσιώδη ερωτήµατα 
του τύπου «πότε προλαβαίνουµε και 
µε ποια χρήµατα το πράττουµε». 

Η απάντηση είναι απλή: Κάποιος πρέπει 
να προλαβαίνει, όταν πρόκειται για τόσο 
σηµαντικό διακύβευµα όπως η ∆ηµόσια 
Υγεία. Και αν δεν µπορούν επαρκώς οι 
αρµόδιοι –που αντλούν µεγάλα κονδύλια 
γι’ αυτό το σκοπό- αποδεικνύουµε µε τη 
δράση και τη στάση µας πως τα σπουδαία 
θέλουν απλώς διάθεση και επιµονή. 

Το πραγµατικά δυσάρεστο είναι ο τρό-
πος που αντιδρούν όσοι βολεύονται προ-
σχηµατικά πίσω από αστήριχτες κατηγορίες, 
που στόχο έχουν απλώς να µεταθέσουν 
την προσοχή από τη σπουδαιότητα των 
στοιχείων που δηµοσιοποίησε το ΠΑΚΟΕ 
για τις ακτές.

Ενδεικτικό όσων αναφέρουµε είναι ο 
τρόπος που αντέδρασε η ∆ήµαρχος της 
Ερέτριας στο σχόλιο της τέως Νοµαρχι-
ακής Συµβούλου, γράφοντας στον ίδιο 
διαδικτυακό διάλογο: «Ευχαριστώ ! Επι-
βεβαιώνετε ότι υπάρχουν συµφέροντα ! 
Το κακό είναι ότι πλήττεται ανεύθυνα η 
λαχτάρα και διέξοδος και ανάγκη των 
οικογενειών να απολαύσουν ξέγνοιαστοι 
τα καλοκαιρινά θαλάσσια µπάνια, καθώς 
επίσης και ο τουρισµός ! Αυτοί οι άνθρωποι 
θα λογοδοτήσουν !!

Κυρία ∆ήµαρχε, αν έτσι επιβεβαιώ-
σατε και την καθαρότητα των ακτών της 
περιοχής σας –µε τόση ευκολία και τόση 
παρρησία- τότε πραγµατικά θα χαρούµε 
να σας δούµε στις δικαστικές αίθουσες 
να µας απαριθµείτε τα επιχειρήµατα κάθε 
ισχυρισµού σας για το ΠΑΚΟΕ. 

Εµείς από την πλευρά µας λογοδο-
τούµε καθηµερινά σε χιλιάδες µέλη που 
µας στηρίζουν για 38 συναπτά έτη, για 
να κάνουµε τους ελέγχους που σας ενο-
χλούν. Και δεν βγάζουµε συµπεράσµατα 
µε αµετροέπεια και προχειρότητα αλλά 
δίνουµε στη δηµοσιότητα πλήρη στοιχεία 
αναλύσεων και δειγµατοληψιών. 

∆εν επιτρέπουµε όµως σε κανέναν να 
µας σπιλώνει µε ασάφειες. Καταθέτουµε 
αγωγή σε βάρος σας και θα σας περιµένουµε 
ενώπιον της ∆ικαιοσύνης να εξηγήσετε 
πως τεκµηριώνονται όσα γράφετε.

Οι µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
ενόχλησαν τη ∆ήµαρχο Ερέτριας

Διαβάστε πως η λάσπη πέφτει στον ανεμιστήρα
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ
Α Γ Ω Γ Η

(περί αδικοπραξίας)
Της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

µε την επωνυµία: «Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών» και τον διακρι-
τικό τίτλο: «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Νικολάου Φλώρου 
αρ. 8 και εκπροσωπείται νόµιµα (Α.Φ.Μ.: 
090073130 - ∆.Ο.Υ.: Ψυχικού).

Κ Α Τ Α
1. Της Αµφιτρίτης Αληµπατέ, δηµάρχου 

Ερέτριας, κατοίκου Ερέτριας Ευβοίας, στην 
οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 1.

2. Της Καλλιόπης Μετοχιάτη, κατοίκου 
Σκάλας Ωρωπίου, στην οδό Υποσµηναγού 
Παρούσης αρ. 14 (πρώην Αθηών).

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Το «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.» είµαστε µία αστική µη 

κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστήθηκε 
το έτος 1979 και είναι διαπιστευµένη από 
το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.), 
µε πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας 
ΕΛΟΤ ISO 9001:2000, αριθµ. πιστοπ. 
799/∆/2008. Στόχος του ΠΑΚΟΕ είναι η 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
και η προστασία του καταναλωτή. Ο φορέας 
αυτός, καταξιωµένος από τους αγώνες 
του για µια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει 
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, 
ώστε να αλλάξει ο τρόπος αντιµετώπισης 
των οικολογικών προβληµάτων, τόσο σε 
επίπεδο ηγεσίας όσο και στο επίπεδο των 
πολιτών της χώρας. Στα πλαίσια της ευρεί-
ας δραστηριότητας του, το ΠΑΚΟΕ έχει 
οργανώσει επιστηµονικά εργαστήρια και 
οµάδες από εµπειρογνώµονες και ερευνητές 
µε σκοπό τη µελέτη των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και την εκπόνηση διαφόρων 
µελετών για ολοκληρωµένες και εφικτές 
σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, προσπαθεί να 
κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης 
σε περιβαλλοντικά θέµατα µε εκπαιδευ-
τικά σεµινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, 
εφηµερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικές 
εκποµπές. 

Είµαστε µία αστική µη κερδοσκοπική 
εταιρεία, η οποία έχει ως στόχο τη βελ-
τίωση 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 περιβαλ-
λοντικών θεµάτων µείζονος ενδιαφέροντος, 
σε συνεργασία και για λογαριασµό ∆ιεθνών 
και Εθνικών φορέων.

ΙΙ. Επίσης το ΠΑΚΟΕ εκδίδει την πανελ-
λαδικής κυκλοφορίας µηνιαία εφηµε-
ρίδα, υπό τον τίτλο: «ΟΙΚΟνοµία». Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αριθµεί 
σήµερα 35.000 µέλη και είναι µέλος της 
συσπείρωσης µη κυβερνητικών οργανώ-
σεων της χώρας, µετέχοντας παράλληλα 
στο προεδρείο της δυναµικής συµµαχίας 
των ΜΚΟ, µίας ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 
δικτύων. 

Τα πεδία ενδιαφερόντων του ΠΑΚΟΕ 
καλύπτουν µια ευρεία περιοχή δραστη-
ριοτήτων, όπως µετρήσεις ρύπανσης — 
µόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο 
έδαφος σε πόσιµα νερά και τρόφιµα, συνέ-

πειες της ρύπανσης στα οικοσυστήµατα και 
στη δηµόσια υγεία, ποιότητα εργασιακού 
περιβάλλοντος, διαχείριση και προστασία 
δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση, 
εφαρµογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
διαχείριση αποβλήτων και τοξικών ουσι-
ών, περιβαλλοντικές µελέτες, εκπαιδευ-
τικά προγράµµατα σε τοµείς διαχείρισης 
περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίµων, 
έλεγχο και διάθεση οικολογικών προϊόντων 
γεωργίας. Στη µακρόχρονη πορεία του, το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις µε 
ινστιτούτα και οργανισµούς, όπως οι WWF, 
EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, 
είναι µέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN 
IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος. Η επίµονη 
και ουσιαστική παρουσία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα 
διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα κερδίζει 
συνεχώς έδαφος σε εθνικό επίπεδο και έχει 
ως συνέπεια να θεωρείται ένας από τους 
σοβαρότερους και ανεξάρτητους φορείς 
στον τοµέα του περιβάλλοντος. 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Β.1. Οι αναλύσεις από τα πιστο-
ποιηµένα εργαστήριά µας και το υπ’ 
αριθµ. 213/27-06-2017 ∆ελτίο Τύπου. 

Ι. Στις 20.06.2017 και στα πλαίσια των 
άνω καταστατικών µας σκοπών πραγµατο-
ποιήσαµε δειγµατοληψίες θαλασσινού νερού 
σε περιοχές της Εύβοιας. Οι δειγµατοληψίες 
πραγµατοποιήθηκαν από επιστηµονική µας 
οµάδα (χηµικοί, βιολόγοι), ενώ οι αναλύσεις 
έγιναν στα πιστοποιηµένα εργαστήριά µας. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύ-
σεών µας από τα δείγµατα, που ελήφθη-
σαν από 28 πολυσύχναστες παραλίες της 
Εύβοιας, οι 21 κρίθηκαν ακατάλληλες για 
κολύµβηση και οι 7 κατάλληλες. 

Στη συνέχεια προς ενηµέρωση των 
πολιτών για το εν λόγω θέµα που αφορά τη 
δηµόσια υγεία δηµοσιεύσαµε στην ιστοσε-
λίδας www.pakoe.gr, που διατηρούµε στο 
διαδίκτυο, το υπ’ αριθµ. 213/27-06-2017 
∆ελτίο Τύπου µε θέµα: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΒΟΙΑ». Σε αυτό το δελτίο τύπου γνωστο-
ποιήσαµε στους πολίτες άνω αποτελέσµατα 
των νερών από τις 28 πολυσύχναστες 
παραλίες της Εύβοιας. 

Συγκεκριµένα, το άνω υπ’ αριθµ. 
213/27-06-2017 ∆ελτίο Τύπου µας  µε 
θέµα: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ», σε 
φωτοαντιγραφική του αναπαραγωγή είχε 
ως ακολούθως: 

Β.2. Η αδικοπρακτική συµπεριφορά 
της α’ εναγοµένης εις βάρος µας.

Ι. Πλην όµως, µετά τη δηµοσιοποίηση 
των αποτελεσµάτων µας µε έκπληξη και 
οργή διαβάσαµε στις 18.07.2007 στην 
ενηµερωτική ιστοσελίδα υπό τον τίτλο 
«EVI@ZOOM», το από 30.06.2017 άρθρο 
µε τον τίτλο: «Έξαλλη η ∆ήµαρχος Ερέτριας 
(α’ εναγόµενη) µε τον ΠΑΚΟΕ: “Αυτοί  οι 
άνθρωποι θα λογοδοτήσουν ….”».

Ενώ στη συνέχεια αναφέρει το άρθρο 
για την α’ εναγόµενη, η οποία τυγχάνει 
δήµαρχος Ερέτριας ότι:

«Εντονότατη ήταν η αντίδραση της 
δηµάρχου Ερέτριας, Αµφιτρίτης Αληµπατέ 
στην ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ που βγάζει 
πολλές παραλίες ως ακατάλληλες για 
κολύµβηση στον ∆ήµο Ερέτριας …

Η Αµφιτρίτη Αληµπατέ έγραψε στη 
σελίδα της στο Facebook:

Εµείς, ως ∆ήµος Ερέτριας και ως 
∆ΕΥΑΕ, σεβόµενοι τη δηµόσια υγεία, 
τους δηµότες και τους επισκέπτες και 
τουρίστες, σεβόµενοι κυρίως τα παιδιά 
µας, στις 12 Ιουνίου, στείλαµε δείγµατα 
θαλασσίου ύδατος από όλο το ∆ήµο, και 
από τα επίµαχα σηµεία που αναφέρο-
νται στην ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ, σε 
διαπιστευµένα εργαστήρια για ανάλυση 
και έλεγχο ποιότητας!

Βεβαιώνουµε ότι δεν υπάρχει µόλυνση 
και οι τιµές που βρέθηκαν είναι πολύ 
κατώτερες του ορίου! Τα αποτελέσµατα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και της ∆ΕΥΑΕ!

Τέτοιες ανακοινώσεις σαν του ΠΑΚΟΕ, 
προβληµατίζουν για το τι εξυπηρετούν 
και θα κινηθούµε αρµοδίως!»

ΙΙ. Όπως προκύπτει από τα ως άνω, η α’ 
εναγόµενη, η οποία τυγχάνει και δήµαρχος 
Ερέτριας, ισχυρίσθηκε και διέδωσε ενώπι-
ον τρίτων για εµάς ψευδή γεγονότα που 
έβλαψαν την τιµή και την υπόληψή των 
µελών µας και διέσπειραν ψευδείς φήµες 
για τον φορέα µας µε σκοπό να κλονίσουν 
την πίστη που έχουµε κερδίσει από τους 
πολίτες όλης της χώρας µετά από 37 ολό-
κληρα χρόνια αγώνων για το περιβάλλον 
και τη δηµόσια υγεία. 

Συγκεκριµένα, η ενάγουσα µε τον άνω 
ισχυρισµό της ότι: «Εντονότατη ήταν η 
αντίδραση της δηµάρχου Ερέτριας, Αµφι-
τρίτης Αληµπατέ στην ανακοίνωση του 
ΠΑΚΟΕ που βγάζει πολλές παραλίες ως 
ακατάλληλες για κολύµβηση στον ∆ήµο 
Ερέτριας … », εµφανίζεται να αµφισβητεί 
τα αποτελέσµατα των πιστοποιηµένων 
εργαστηρίων µας. Ενώ στη συνέχεια µε τον 
ισχυρισµό ότι:«σεβόµενοι κυρίως τα παιδιά 
µας, στις 12 Ιουνίου, στείλαµε δείγµατα 
θαλασσίου ύδατος από όλο το ∆ήµο, 
και από τα επίµαχα σηµεία που αναφέ-
ρονται στην ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ», 
µας παρουσιάζει ότι εµείς δεν σεβόµαστε 
κυρίως τα παιδιά. Στη συνέχεια δε µε τη 
διατύπωση ότι: «Τέτοιες ανακοινώσεις 
σαν του ΠΑΚΟΕ, προβληµατίζουν για 
το τι εξυπηρετούν και θα κινηθούµε 
αρµοδίως!», µας συκοφαντεί ευθέως καθώς 
αναφέρει ότι εξυπηρετούµε κάτι για το 
οποίο θα κινηθεί αρµοδίως, ήτοι αφήνει 
να εννοηθεί ότι εξυπηρετούµε συµφέροντα 
για τα οποία πρέπει να αποτανθεί στους 
αρµόδιους φορείς.   

Β.3. Η αδικοπρακτική συµπεριφορά 
της β’ εναγοµένης εις βάρος µας και 
συκοφαντική απάντηση προς εµάς από 
την α’ εναγοµένη.

Ι. Στη συνέχεια του άνω συκοφαντικού 
δηµοσιεύµατος αναγράφεται σχολιασµός 
της β’ εναγοµένης, η οποία τυγχάνει τέως 
Νοµαρχιακή Σύµβουλος Ανατ. Αττικής. 
Συγκεκριµένα αναγράφονται στη συνέχεια 
τα εξής: «Στην ανάρτηση της Αµφιτρίτης 
Αλιµπατέ (α’ εναγόµενης) σχολίασε η 

Καλλιόπη Μετοχιάτη (τέως Νοµαρχιακή 
Σύµβουλος Ανατ. Αττικής) (β’ εναγοµένη), 
η οποία έγραψε: 

Κυρία ∆ήµαρχε σας ενηµερώνω ότι 
είναι πάγια η τακτική αυτή του ΠΑΚΟΕ 
………..Στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΌ Συµβούλιο 
Ανατολ. Αττικής (στο οποίο είχα την 
τιµή να συµµετέχω ως Νοµαρχιακή 
Σύµβουλος) κατά το χρονιό διάστηµα 
(2007-2010) µας είχε απασχολήσει αυτή η 
“περίεργη” και “ανεύθυνη” συµπεριφορά 
του ΠΑΚΟΕ η οποία µε περισσή ευκολία 
καταδίκαζε ως ακατάλληλες τις κατ’ 
επιλογή του, παραλίες της Ανατ. Αττικής. 
Και αναρωτιέται κανείς µε ποια χρήµατα 
προβαίνει στον έλεγχο όλων αυτών των 
ακτών της Αττικής και µεταπηδά τώρα 
στην Εύβοια ????Πότε προλαβαίνει και 
ελέγχει κάθε χρόνο όλο το µήκος των 
ακτών????Εύλογες οι απορίες µας τότε, 
επίκαιρες και σήµερα στον καιρό της 
κρίσης ………Ως ∆ήµαρχος οφείλετε να 
προστατεύσετε τον ∆ήµο Ερέτριας, από 
ανεύθυνες και κακόβουλες διαδόσεις 
από όπου και εάν προέρχονται.!!!».

Όπως είναι προφανές η β’ εναγόµενη µε 
το άνω κείµενό της ισχυρίσθηκε και διέδωσε 
ενώπιον τρίτων για εµάς ψευδή γεγονότα 
που έβλαψαν την τιµή και την υπόληψή των 
µελών µας και διέσπειραν ψευδείς φήµες για 
τον φορέα µας µε σκοπό να κλονίσουν την 
πίστη που έχουµε κερδίσει από τους πολίτες 
όλης της χώρας µετά από 38 ολόκληρα 
χρόνια αγώνων για το περιβάλλον και τη 
δηµόσια υγεία. Συγκεκριµένα µας εµφάνιζε 
ότι είµαστε ανεύθυνοι (“περίεργη” και 
“ανεύθυνη” συµπεριφορά του ΠΑΚΟΕ), 
ότι καταδικάσαµε τις παραλίες κατ’ επιλο-
γήν µας (µε περισσή ευκολία καταδίκαζε 
ως ακατάλληλες τις κατ’ επιλογή του), 
αντί να µας επαινέσει που ενηµερώσαµε 
τους πολίτες και αµφισβήτησε ότι έχουµε 
χρήµατα και χρόνο για να προβούµε σε 
ελέγχους (Και αναρωτιέται κανείς µε 
ποια χρήµατα προβαίνει στον έλεγχο 
όλων αυτών των ακτών της Αττικής και 
µεταπηδά τώρα στην Εύβοια ????Πότε 
προλαβαίνει και ελέγχει κάθε χρόνο 
όλο το µήκος των ακτών????). Ενώ στη 
συνέχεια µας χαρακτηρίζει ανεύθυνους και 
ότι προβαίνουµε σε κακόβουλες διαδόσεις 
(Ως ∆ήµαρχος οφείλετε να προστατεύσετε 
τον ∆ήµο Ερέτριας, από ανεύθυνες και 
κακόβουλες διαδόσεις).

Τέλος, α’ εναγόµενη µε άµεση απάντηση 
έγραψε τα κάτωθι:

«Άµεση ήταν η απάντηση της δηµάρ-
χου Ερέτριας:

Ευχαριστώ! Επιβεβαιώνεται ότι 
υπάρχουν συµφέροντα ! Το κακό είναι 
ότι πλήττεται ανεύθυνα η λαχτάρα και 
διέξοδος και ανάγκη των οικογενειών να 
απολαύσουν ξένοιαστοι τα καλοκαιρινά 
θαλασσινά µπάνια, καθώς επίσης και ο 
τουρισµός ! Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να 
λογοδοτήσουν !!!». Όπως προκύπτει µε αυτή 
την απάντηση η α’ εναγόµενη συνεχίζει τις 
συκοφαντίες εις βάρος µας καθώς αναφέρει 
ότι υπάρχουν πίσω από εµάς συµφέροντα 
ότι πλήττουµε ανεύθυνα τη λαχτάρα, τη 
διέξοδο και την ανάγκη των οικογενειών 
αν απολαύσουν τα καλοκαιρινά θαλασσινά 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ …ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ
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µπάνια καθώς επίσης ότι πλήττουµε και 
τον τουρισµό. Στο τέλος δε, ισχυρίζεται 
δηµοσίως ότι πρέπει να λογοδοτήσουµε! 

Το ως άνω συκοφαντικό δηµοσίευµα των 
εναγοµένων σε ακριβή φωτοαντιγραφική 
του αναπαραγωγή έχει ως εξής:

Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. Όπως προκύπτει από τα ως άνω οι 

εναγόµενες σε αγαστή συνεργασία ισχυ-
ρίστηκαν µε το παραπάνω δηµοσίευµα, 
γεγονότα που είναι από την αρχή µέχρι 
του τέλους του απόλυτα ψευδή και άκρως 
συκοφαντικά. Το άνω δηµοσίευµα κατευ-
θύνεται ειδικά στα µέλη της εταιρείας µας 
και προσβάλλει βάναυσα την τιµή και την 
υπόληψή των µελών µας, ενώ παράλληλα 
διασπείρει ψευδείς φήµες για την αστική 
µη κερδοσκοπική µας εταιρεία κλονίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την πίστη της έναντι 
τρίτων. Σηµειωτέον ότι, οι εναγόµενοι 
συνεχίζουν να διατηρούν το σχόλιό τους 
στην ιστοσελίδα ενώπιον των χιλιάδων 
αναγνωστών. 

ΙΙ. Κατά την έννοια του άρθρου 914 
ΑΚ ως αδικοπραξία χαρακτηρίζεται κάθε 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη που έγινε 
υπαίτια και παράγει άµεση και αυτοτελή 
υποχρέωση προς αποζηµίωση (Βλ. ΕφΘεσ 
1116/93 Αρµ 48,1374). Η προξενηθείσα 
από τον δράστη ζηµία είναι παράνοµη όταν 
µε την ενέργεια του (πράξη ή παράλειψη) 
προσβάλλεται το δικαίωµα του παθόντος 
προστατευόµενο από το Νόµο. 

Η τέλεση αξιόποινης πράξης κατά τον 
Ποινικό Νόµο είναι δυνατόν να αποτελεί και 
αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 
914 ΑΚ µε συνέπεια την υποχρέωση του 
δράστη να αποζηµιώσει τον παθόντα. Αυτό 
συµβαίνει κυρίως όταν η διάταξη που 
παραβιάσθηκε στοχεύει και στην προστασία 
ατοµικού συµφέροντος λόγω του ότι µε την 
πράξη του δράστη προσβάλλεται υπαιτίως 
το από την διάταξη που παραβιάσθηκε 
προστατευόµενο δικαίωµα ή συµφέρον 
του βλαβέντος (βλ. ΑΠ 1509/99 Ελ∆νη 
1999.1704). 

Επιπλέον από τον συνδυασµό των δια-
τάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 του Σ, 200, 
281, 297, 298 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι 
γεννά υποχρέωση προς αποζηµίωση κάθε 
υπαίτια πράξη ή παράλειψη που αποζηµι-
ώνει και έρχεται σε αντίθεση όχι µόνο µε 
συγκεκριµένο κανόνα δικαίου αλλά και µε το 
γενικότερο πνεύµα της έννοµης τάξης που 
επιβάλλει την υποχρέωση να µην εξέρχεται 
κανείς από τα όρια που προσδιορίζονται 
από τα χρηστά ήθη (βλ. ΑΠ 81/91 ΝοΒ 
40.176, ΕφΑθ 3345/99 ΝοΒ 2000.54).

Προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµί-
ωση είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου και 
η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της 
παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας 
(βλ. ΑΠ 274/1999 Ελ∆νη 40.1298 ΕφΑθ 
3126/80 ΝοΒ 48.1554, ΕφΑθ 1153/93 
Αρµ 48.1374, 374/94 Αρµ 49.927). Αιτι-
ώδης δε συνάφεια υπάρχει όταν η πράξη 
ή παράλειψη του υπατίου εν όψει των 
ειδικών περιστάσεων και των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας ήταν πρόσφορη αιτία του 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος, δηλαδή ήταν 
ικανή κατά τη συνήθη πορεία των πραγ-
µάτων να έχει ως συνέπεια την αξιούµενη 
ζηµία (βλ. ΑΠ 274/1999 Ελ∆νη 40.1298, 
ΑΠ 568/96 Ελλ∆νη 38.65, ΑΠ 308/96 
Ελλ∆νη 38.85).

 Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 932 
ΑΚ: «σε περίπτωση αδικοπραξίας ανε-
ξάρτητα από την αποζηµίωση για την 
περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί 
να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση 
του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθι-
κής βλάβης». ∆ικαιούχος της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης είναι 
αυτός που υπέστη άµεσα την ηθική βλάβη 
από την αδικοπραξία. 

ΙΙ. Εξάλλου, από τα άρθρα 57 εδ. α’, 
59 εδ. α’ και 932 ΑΚ, σε συνδυασµό 
και προς τα άρθρα 361, 362, 363 και 
367 ΠΚ, συνάγεται ότι όποιος παράνοµα 
προσβάλλεται στην προσωπικότητά του, 
νοούµενη ως  το  προστατευόµενο από 
το Σύνταγµα (άρθρ. 2 παρ. 1) πλέγµα των 
αξιών που απαρτίζουν την ηθική υπόσταση 
του ανθρώπου, και ειδικότερα προσβάλλεται 
στην, προστατευόµενη από το Σύνταγµα 
(άρθρ. 5 παρ. 2  και 9 παρ. 1), από την 
Ευρωπαϊκή  Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα  
του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α, Ν.∆. 53/1974, 
άρθρ. 8) και από το ∆ιεθνές Σύµφωνο 
για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(∆ΣΑΠ∆, Ν. 2462/1997, άρθρ. 17 και 22), 
τιµή του ή  την υπόληψή  του και µάλιστα 
εκείνη που σχετίζεται µε την ιδιωτική ή την 
οικογενειακή ζωή του, µε συκοφαντία ή 
δυσφήµηση, έχει δικαίωµα να απαιτήσει να 
αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί 
στο µέλλον. Σε περίπτωση που η προανα-
φερόµενη προσβολή υπήρξε και υπαίτια, 
το δικαστήριο µπορεί επιπλέον, αφού λάβει 
υπόψη το είδος της προσβολής, να καταδι-
κάσει τον προσβολέα να ικανοποιήσει  την 
ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί 
(ΑΠ 854/2002 ΝΟΜΟΣ).

Ιδιαίτερη, εποµένως, θέση µεταξύ των 
περιορισµών που θέτουν η Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση και το ∆ιεθνές αυτό Σύµφωνο, 
έχει το δικαίωµα της προσωπικότητας 
(άρθρο 57 ΑΚ), σηµαντική έκφανση της 
οποίας αποτελεί η τιµή και η υπόληψη κάθε 
ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην 
εκτίµηση και αξία που αποδίδεται σε αυτόν 
από τους συνανθρώπους του.

Επειδή δια των ανωτέρω περιγραφόµε-
νων πράξεων και ενεργειών των εναγοµένων, 
που ψευδώς, υπαιτίως και κακοβούλως 
και εν γνώσει της αναλήθειας παρέστησαν 
και διέδωσαν ενώπιον τρίτων ισχυρισµούς 
βλαπτικούς για την τιµή και την υπόληψη 
των µελών µας και διέσπειραν ψευδείς 
φήµες για την εταιρεία µας, µε σκοπό να 
κλονίσουν τη δηµόσια πίστης µας.

Επειδή η προσβολή του δικαιώµατος 
επί της προσωπικότητας γεννά πολλές 
αξιώσεις στο πρόσωπο του προσβληθέ-
ντος που αναγνωρίζονται από το δίκαιο 
και µπορούν να επιδιωχθούν σωρευτικά.

Επειδή δια των ανωτέρω περιγραφόµε-
νων πράξεων και ενεργειών των εναγοµένων, 
που ψευδώς, υπαιτίως και κακοβούλως 
και εν γνώσει της αναλήθειας παρέστησαν 
και διέδωσαν ενώπιον τρίτων ισχυρισµούς 
βλαπτικούς για την τιµή και την υπόληψή 
µας, µε σκοπό τον κλονισµό της δηµόσιας 
πίστης στο πρόσωπό µας ως µελών της 
εταιρείας µε σκοπό να κλονίσουν την καλή 
πίστη που χαίρει από τους τρίτους και την 
οποία δηµιούργησε µετά από 38 συναπτά 
έτη προσφοράς στην κοινωνία.

Επειδή για την κατά τα άνω γενόµενη 
προσβολή της προσωπικότητάς µας δικαι-

ούµαστε να αξιώσουµε:
1. Την πλήρη αποκατάσταση της φήµης 

της εταιρείας µας, η οποία θα πρέπει να 
γίνει µε άρση της γενόµενης προσβολής 
µας, ήτοι µε δήλωση ανάκλησης και 
συγγνώµης από τις εναγόµενες (ΑΚ 57 
εδ. α’) ενδεικνυόµενη και εκ των περιστά-
σεων (ΑΚ 59), που πρέπει να δηµοσιεύσουν 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας µας στο 
Facebook στην οποία περιέλαβαν τους εν 
γνώσει ψευδείς ισχυρισµούς τους, µε την 
οποία να δηλώνουν:

«Ανακαλούµε ως παντελώς ψευδή 
όσα ισχυρισθήκαµε και διαδώσαµε εν 
γνώσει της αναληθείας τους σε βάρος της 
εταιρείας ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διότι αναγνωρίζουµε 
την εντιµότητα των µελών του καθώς 
και τους δίκαιους αγώνες τους για το 
φυσικό περιβάλλον και την υγεία των 
πολιτών για 38 συναπτά έτη». 

Στη δηµοσίευση των παραπάνω δηλώ-
σεων και συγγνώµης θα πρέπει να προβούν 
οι εναγόµενες εντός 10 ηµερών από την 
επίδοση σε αυτούς της αποφάσεως που 
θα εκδοθεί.

2. Την παράλειψη κάθε περαιτέρω 
προσβολής µας στο µέλλον (ΑΚ 57 εδ. α’).

3. Την χρηµατική µας ικανοποίηση 
λόγω της ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβη 
που υπέστην συνεπεία των ψευδών και 
συκοφαντικών ισχυρισµών των εναγο-
µένων, η οποία λαµβανοµένου σοβαρώς 
υπόψη του βαθµού έντασης του δόλου των 
εναγοµένων, τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες έλαβαν χώρα οι παραπάνω άδικες 
και παράνοµες πράξεις σε βάρος µας, της 
κοινωνικής µας θέσεως πρέπει κατά δίκαιη 
κρίση να ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
ευρώ (4.044,00) ευρώ, µείον το ποσό 
των σαράντα τεσσάρων (44,00) ευρώ, 
που επιφυλασσόµεθα να ζητήσουµε 
από το αρµόδιο ποινικό ∆ικαστήριο, 
ως πολιτικώς ενάγοντες και συνολικά 
στο ποσό των (4.044 – 44 =) τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (4.000) ευρώ, το οποίο 
πρέπει να υποχρεωθούν να µας καταβά-
λουν ευθυνόµενοι αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο η κάθε µία από τις εναγόµενες 
καθώς και νοµιµοτόκως από την επίδοση 
της παρούσας αγωγής µας και µέχρι την 
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Επειδή αποκατάσταση της ηθικής βλά-
βης µπορούν να ζητήσουν και τα νοµικά 
πρόσωπα (ΑΠ 387/2005 και 6/2004). 

Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση 
κατά τα άρθρα 946 και 947 ΚΠολ∆ να 
απειληθεί κατά των εναγοµένων χρηµατική 
ποινή υπέρ ηµών ύψους χιλίων (1.000) 
ευρώ στον καθένα τους και προσωπική τους 
κράτηση διαρκείας µέχρι ενός (1) έτους για 
κάθε παράβαση της υποχρεώσεώς τους να 
προβούν στις παραπάνω αναφερόµενες 
πράξεις και παραλείψεις.

Επειδή είναι φανερή η αιτιώδης συνά-
φεια ανάµεσα στην προπεριγραφείσα αδι-
κοπραξία των εναγοµένων και της ηθικής 
βλάβης που προκλήθηκε σε εµάς, πρέπει 
να υποχρεωθούν, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον έκαστη, στην πληρωµή του 
ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00€), ως χρηµατική ικανοποίηση 
της ως άνω ηθικής µας βλάβης.

Επειδή επιπλέον συντρέχει νόµιµη περί-
πτωση να διαταχθεί η προσωπική κράτηση 

των εναγοµένων, ως µέσο εκτελέσεως της 
αποφάσεως που θα εκδοθεί, διαρκείας µέχρι 
ενός έτους, λόγω της αδικοπραξίας τους 
(ΚΠολ∆ 10 παρ. 1 εδ. α’, ΑΚ 914, ΠΚ 362, 
369) όσον αφορά το αιτούµενο ποσό για 
την ικανοποίηση της ηθικής µας βλάβης. 

Επειδή, λόγω του αδικοπρακτικού 
χαρακτήρα της υπό κρίση διαφοράς, της 
έντασης του δόλου των εναγοµένων και 
ιδίως της πλήρους ασέβειάς τους απένα-
ντι µας, πρέπει η απόφαση που θα εκδοθεί 
να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή κατά τα 
άρθρα 907, 908 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠολ∆.

Επειδή το ∆ικαστήριό Σας είναι καθ’ 
ύλην και κατά τόπο αρµόδιο για την εκδί-
καση της παρούσας διαφοράς.

Επειδή η αγωγή µας είναι νόµιµη, 
βάσιµη και αληθινή.

Γ Ι Α   Τ Ο Υ Σ    Λ Ο Γ Ο Υ Σ   Α Υ Τ Ο Υ Σ
Και µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου 

δικαιώµατός µας.  
Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή µας 

ως νόµιµη, βάσιµη και αληθινή.
Να υποχρεωθούν οι εναγόµενες ευθυ-

νόµενες αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
η κάθε µία από αυτές και µε προσωπική 
κράτηση, διαρκείας ενός (1) έτους να µας 
καταβάλουν για την αναφερόµενη στο 
ιστορικό της παρούσας αιτία το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, 
νοµιµοτόκως από την επίδοση σε αυτούς 
της παρούσας αγωγής µας µέχρι την πλήρη 
και ολοσχερή εξόφληση, ως χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής µας βλάβης, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

Να υποχρεωθούν οι εναγόµενες: α) να 
παραλείψουν στο µέλλον κάθε προσβολή της 
προσωπικότητας των µελών της εταιρείας 
µας και της διασποράς ψευδών ειδήσεων 
δια της µη επαναλήψεως αναλόγων ενερ-
γειών και δηλώσεών τους προσβλητικών 
για εµάς, επ’ απειλή χρηµατικής ποινής 
χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ σε καθένα από 
αυτούς και δια προσωπικής τους κράτησης 
διαρκείας ενός (1) έτους για κάθε παρά-
βασή τους, και β) να προβούν σε δήλωση 
ανακλήσεως και συγγνώµης τους, όπως 
ακριβώς αυτή διαλαµβάνεται στο ιστορικό 
της παρούσας αγωγής µας, στην ιστοσελίδα 
µας στο facebook, ήτοι «Ανακαλούµε ως 
παντελώς ψευδή όσα ισχυρισθήκαµε και 
διαδώσαµε εν γνώσει της αναληθείας 
τους σε βάρος της εταιρείας ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
διότι αναγνωρίζουµε την εντιµότητα των 
µελών του καθώς και τους δίκαιους αγώ-
νες τους για το φυσικό περιβάλλον και 
την υγεία των πολιτών για 38 συναπτά 
έτη», εντός 10 ηµερών από την επίδοση 
σ’ αυτούς της απόφασης που θα εκδοθεί, 
επ’ απειλή χρηµατικής χιλίων (1.000) ευρώ 
και προσωπικής τους κράτησης διαρκείας 
ενός (1) έτους για την περίπτωση που δεν 
εκτελέσουν την ως άνω πράξη.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η 
απόφαση που θα εκδοθεί, συντρεχόντων 
προς τούτο των σπουδαίων λόγων που 
αναφέρουµε στο ιστορικό της παρούσας µας.

Να καταδικασθούν οι εναγόµενες στην 
δικαστική µας δαπάνη, στην οποία πρέπει 
να συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή του 
πληρεξουσίου µας ∆ικηγόρου.

Αθήνα, 19/07/2017
Ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
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Δ υσωδία... αποπνέει ήδη, πριν καν 
ολοκληρωθεί, το έργο βιολογικού 
καθαρισµού και νέου δικτύου 

αποχέτευσης που δροµολογείται στον 
Πολύγυρο Χαλκιδικής. Καταγγελίες περι-
οίκων που έφθασαν στο ΠΑΚΟΕ αναφέ-
ρουν ότι υπάρχουν πρόδηλες παραβάσεις 
καθήκοντων των αρµοδίων φορέων της 
περιοχής, καθώς η δεξαµενή λυµάτων 
και το δίκτυο µεταφοράς τους διέρχεται 
µέσα από δασική περιοχή και συναντά 
υπόγεια νερά πηγών, µε όποιο κίνδυ-
νο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα 
συνεπάγεται αυτό.

 Αυτή τη στιγµή, οι εργασίες έχουν 
διακοπεί µε εντολή της Περιφέρειας 
και εισαγγελική παρέµβαση, καθώς η 
κατασκευάστρια εταιρεία Βαφειάδης 
Α.Ε. επιχείρησε να περάσει τους αγωγούς 
σκάβοντας στον εθνικό δρόµο Πολυγύρου 
– Σιθωνίας – Κασσάνδρας. Γεγονός που 
αποτελεί, ωστόσο, πταίσµα µπροστά στη 
σωρεία παραβιάσεων που έχουν προηγη-
θεί και εξακολουθούν να συντελούνται.

Ο επόπτης δηµόσιας υγείας Ιάκωβος 
Τίγκας, µετά από αλλεπάλληλες µηνύσεις 
και αντεγκλήσεις µε τον δήµο Πολυγύ-
ρου, το δασαρχείο και την Περιφέρεια, 
καταγγέλλει στο ΠΑΚΟΕ ότι στην περιοχή 
συντελείται οικολογικό έγκληµα, γιατί 
το έργο διέρχεται από δασική περιοχή, 
θάβει υπόγεια πηγή νερού κάτω από 
αιωνόβια πλατάνια, µε κίνδυνο µόλυνσης 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και 
µπαζώνει ρέµα κεφαλάρι και συγκεκριµένα 
την ιστορική πηγή Πεζούλα του ∆εσπότη 
Ειρηναίου, στον οποίο ο Πολύγυρος 
οφείλει την αναίµακτη απελευθέρωσή 
του από τους Τούρκους.

Οι εκσκαφές

Όταν άρχισαν οι εκσκαφές χρειάστηκε 
να σπάσουν βράχια στην περιοχή και τα 
συνεργεία διαπίστωσαν πως υπάρχουν 
σε χαµηλή στάθµη υπόγεια νερά πηγών.

Πάνω σε αυτά τα νερά σχεδόν στήθηκε 
το αντλιοστάσιο των λυµάτων. Για καιρό 
ο χώρος πληµµύριζε από τον υδροφόρο 
ορίζοντα που διέρχεται κάτω από τα 
θεµέλιά του. Μετά από συνεχείς αντλήσεις 
του νερού της πηγής, ο δήµος Πολυγύρου 
και οι κατασκευαστές προχώρησαν στη 
ρίψη τσιµέντου καθαριότητας – δαπέδου, 
στο οποίο άφησαν φρεάτιο βαθύ για να 
µπορούν να αντλούν το νερό, επάνω στο 
νερό της πηγής, και ξεκίνησαν να καλου-
πώνουν για να κατασκευάσουν κτίσµα. Οι 
αντλήσεις συνεχίστηκαν, αλλά πάρα ταύτα 
η στάθµη του νερού παρέµεινε υψηλή, 
ακόµα κι όταν έπεσαν τα τσιµέντα. Το 
κτίσµα έχει ξεκαλουπωθεί, οι αντλήσεις 
συνεχίστηκαν και το νερό παραµένει στη 
θέση του, καθώς τα θεµέλεια είναι µέσα 
σε αυτό. 

Όπως καταγγέλλει ο κ. Τίγκας, η επι-
λογή της συγκεκριµένης θέσης για την 
εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού 
και των αντλιοστασίων είναι επιεικώς 
ανορθόδοξη: βρίσκεται µεταξύ Πολυ-

γύρου, µε υψόµετρο 540 µέτρα, και του 
επινείου του, που είναι οι Καλύβες και η 
Γερακινή, σε απόσταση 12 χιλιοµέτρων 
και µε µηδενικό υψόµετρο. Οι τρεις περι-
οχές, δηλαδή, δεν συνορεύουν. Με δύο 
αντλιοστάσια ανηφορικής αποχέτευσης θα 
οδηγούν τα λύµατα κατηφορικά µε κίνδυνο 
να µετατραπεί η κεντρική Χαλκιδική σε 
χαβούζα από τις ανεξέλεγκτες υπερχειλί-
σεις. “Πρόκειται για µια αντιεπιστηµονική 
και φαιδρή πρακτική που θα καταστρέψει 
την περιοχή”, τονίζει ο ίδιος και επικαλείται 
το άρθρο 279 του Ποινικού Κώδικα περί 
δηλητηρίασης πηγών από πρόθεση, που 
προβλέπει κάθειρξη. 

Η πλέον ορθή λύση, την οποία και έχει 
προτείνει επανειληµµένως στους αρµό-
διους φορείς, είναι να κατασκευαστεί η 
µονάδα επεξεργασίας των λυµάτων στην 
περιοχή του Ολύνθου, κοντά στην αρχαία 
Όλυνθο, παραπλεύρως του Ολύνθιου 
ποταµού, όπου εδώ και αιώνες κατα-
λήγουν τα λύµατα του Πολυγύρου µε 
φυσική ροή - αυτό, άλλωστε προέβλεπε 
και η προµελέτη του 2008, η οποία στην 
πορεία τροποποιήθηκε. Κι αν θέλουν να 
εξυπηρετήσουν και τις περιοχές Καλυβών 
και Γερακινής, να κατασκευάσουν µια άλλη 
µονάδα κοντά σε αυτές. Ουσιαστικά, ο κ. 
Τίγκας προτείνει να γίνουν δύο ξεχωριστά 
έργα βιολογικού καθαρισµού, ένα στον 
Πολύγυρο και ένα στις Καλύβες και τη 
Γερακινή, τα οποία θα είχαν, αν όχι λιγό-
τερο, τουλάχιστον το ίδιο κόστος. Φωνή 
βοώντος εν τη ερήµω...

Η εξήγηση που δίνει ο ίδιος δεν είναι 
πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδοµένα. 
Η διεύρυνση του δήµου Πολυγύρου µε 
τον Καλλικράτη περιέλαβε τις Καλύβες 
και τη Γερακινή και ανέδειξε τις τρεις 
περιοχές σε ισχύουσα θέση έναντι των 
υπολοίπων. Μεγαλύτερος δήµος σηµαίνει 
µεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων. Ήδη ο 
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 
27 εκατοµµύρια ευρώ και έχουν εγκριθεί 
επιπλέον 14 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ. 
Ωστόσο, µελέτες που έχει κάνει ο ίδιος 

ο κ. Τίγκας, καταδεικνύουν ότι το κόστος 
θα µπορούσε να είναι πολύ µικρότερο, 
ακόµα και στα 10 εκατοµµύρια ευρώ!

Για την αγωνιώδη προσπάθειά του 
να αποτρέψει την περιβαλλοντική κακο-
κοποίηση µιας από τις ωραιότερες και 
τουριστικότερες περιοχές της χώρας µας, 
µε ανεκτίµητο φυσικό πλούτο και οµορφιά, 
έχει πληρώσει και ο ίδιος πολύ σκληρό 
τίµηµα. Πρώτον, αύξησαν το µήκος του 
δικτύου και  ενέκριναν την κατασκευή 
και άλλου αντλιοστασίου, ακριβώς... έξω 
από το σπίτι του και σε ρέµα που περνάει 
µέσα από το οικόπεδό του, στο οποίο 
έχει µάλιστα ανοιχτεί τάφρος που έχει 
ήδη µετατραπεί σε χωµατερή. Επειδή, 
ως γνώστης του αντικειµένου, θεωρεί 
ότι το έργο βρίθει αντιεπιστηµονικής 
προχειρότητας, θα αποτύχει παταγω-
δώς στην πράξη και θα πληµµυρίσει την 
κεντρική Χαλκιδική µε βοθρολύµατα, 
καταστρέφοντας δάσος, ρέµατα, υπόγειες 
πηγές νερού και υδροφόρο ορίζοντα, ο 
κ. Τίγκας πλέον αντιµετωπίζει και ο ίδιος 
προσωπικά πρόβληµα επιβίωσης στο σπίτι 
του, το οποίο κινδυνεύει να µετατραπεί 
σε ανεξέλεγκτη δεξαµενή ακαθάρτων και 
να καταστεί µη κατοικήσιµο.

Ανελέητος πόλεμος

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, 
υφίσταται έναν ανελέητο πόλεµο ακόµα 
και στον χώρο εργασίας του. Το 2013, 
τέθηκε εκτός υπηρεσίας, µε προσχηµατικές, 
όπως λέει ο ίδιος, πειθαρχικές διώξεις 
και παρακώλυση άσκησης καθηκόντων, 
για τα οποία έχει ήδη κινηθεί δικαστικώς. 
“∆ύο αχυράνθρωποι που διορίστηκαν επί 
τούτου στην υπηρεσία µου, µε έθεσαν σε 
δύο χρόνια αργία για απείθεια και αδι-
καιολόγητη αποχή από την εργασία µου, 
παρότι απέδειξα εγγράφως τους λόγους 
υγείας που επικαλέστηκα”, καταγγέλλει στο 
ΠΑΚΟΕ. Επέστρεψε µε την αποκατάσταση 
του τεκµηρίου αθωότητας, ωστόσο έχασε 
τη θέση του διευθυντή της ∆ιεύθυνσης 

Υγείας και Πρόνοιας Χαλκιδικής που 
δικαιωµατικά θα είχε κερδίσει σήµε-
ρα. ∆ιαβολική σύµπτωση: Ο άνθρωπος 
που εισηγήθηκε την Ένορκη ∆ιοικητική 
Εξέταση για λογαριασµό του, ονόµατι 
Γεώργιος Γιουφτσίδης, απολύθηκε λίγο 
αργότερα από την υπηρεσία, γιατί, όπως 
αποδείχθηκε, το πτυχίο που είχε υποβάλει 
κατά την πρόσληψή του, ήταν πλαστό!

Και κάποια συγκεκριµένα στοιχεία 
για το έργο, όπως προκύπτουν από τα 
δηµόσια έγγραφα: Η µονάδα επεξεργα-
σίας λυµάτων εγκαθίσταται σε έκταση 
συνολικού εµβαδού 121.195,38 τ.µ. και 
το προτεινόµενο δίκτυο ακαθάρτων απο-
τελείται από έξι κύριους συλλεκτήρες. Το 
συνολικό µήκος του εσωτερικού δικτύου 
ανέρχεται σε 16.841 µέτρα, από τα οποία 
τα 3.551 µέτρα είναι οι έξι συλλεκτήρες 
και 13.290 µέτρα το δευτερεύον δίκτυο. 
Επίσης, κατασκευάζονται αγωγοί µεταφο-
ράς λυµάτων συνολικού µήκους 15.288 
µέτρων προς την εγκατάσταση επεξεργσίας 
λυµάτων, ένας αγωγός διάθεσης, καθώς 
και πέντε αντλιοστάσια και πέντε φρεάτια. 
Από διαχρονική φωτοερµηνεία αεροφω-
τογραφιών και εξέταση της σηµερινής 
µορφής, διαπιστώθηκε πως οι αγωγοί 
µεταφοράς διέρχονται κατά ένα τµήµα 
τους κατά µήκος του κεντρικού ασφαλτο-
στρωµένου δρόµου Πολυγύρου – Γερακι-
νής, στη συνέχεια ακολουθούν αγροτικό 
δρόµο ως το σηµείο που εφάπτεται µε 
τον δηµοτικό ασφαλτοστρωµένο δρόµο 
Πολυγύρου – Καλυβών, τον οποίο και ακο-
λουθούν µέχρι τον οικισµό των Καλυβών. 
Το προτεινόµενο έργο δεν χωροθετείται 
εντός της προστατευόµενης περιοχής του 
δικτύου “Φύση 2000”, ούτε σε έκταση 
που έχει κηρυχθεί ως εθνικός δρυµός, 
αισθητικό δάσος, διατηρητέο µνηµείο 
της φύσης ή προστατευόµενη περιοχή, 
ενώ δεν υπάρχουν αναδασωτικά ή άλλα 
προγράµµατα για την αξιοποίησή της. 

Και καταλήγει το δασαρχείο Πολυγύ-
ρου ότι “σε ό,τι αφορά τις ενδεχόµενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, 
δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για την 
κατασκευή του, δεδοµένου ότι εκτιµάται ότι 
δεν πρόκειται να συντελεσθούν ιδιαίτερες 
επιπτώσεις υπό την έννοια αξιοσηµείωτης 
και σηµαντικής αρνητικής µεταβολής των 
βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών 
του δασικού οικοσυστήµατος”.

Τελικά, λόγω έλλειψης κονδυλίων, 
το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε να 
µην συµπεριλάβει τη Γερακινή στο εν 
λόγω έργο. 

ΑΠΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο 
της περιοχής. Κόστος 11 εκατοµµύρια 
από ΕΣΠΑ.  Οι παρεµβάσεις σε δασικά 
σηµεία είναι επιτρεπτές από το νόµο.  
Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά µέτρα 
Τίγκα. Η Όλυνθος έχει ολοκληρωµένη 
µελέτη για δικό της βιολογικό. 

Ο Τίγκας είναι δικοµανής

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ …Η ΑΜΑΡΤΙΑ
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Π αράνοµες κατασκευές που απο-
βάλλουν στη θάλασσα της Νέας 
Μάκρης λύµατα από βόθρους και 

βιολογικούς καθαρισµούς ξενοδοχείων 
της περιοχής καταγγέλλουν µε µηνυτήρια 
αναφορά τους προς την εισαγγελέα Περι-
βάλλοντος, τον εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών, τον εισαγγελέα του Ναυτοδικείου 
Πειραιά, τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, τα υπουργεία Οικονοµικών, 
Υγείας, Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, την 
Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, τον δήµο 
Μαραθώνα και το λιµεναρχείο Ραφήνας 
τρεις κάτοικοι της περιοχής. 

Την καταγγελία τους για ρύπανση της 
θάλασσας επιβεβαιώνουν πανηγυρικά οι 
µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, που έδειξαν πως 
στην παραλία της Νέας Μάκρης υπάρχει 
υψηλός αριθµός από εντερόκοκκους (158 
ανά 100ml νερού, µε όριο 100).

Οι εντερόκοκκοι έχουν την ιδιότητα να 
προσκολλώνται στις καρδιακές βαλβίδες 
και να προκαλούν ενδοκαρδίτιδα. Επίσης, 
προκαλούν ουρολοιµώξεις, ενδοκοιλιακές 
και πυελικές λοιµώξεις και σπανιότερα 
µηνιγγίτιδα, λοιµώξεις τραυµάτων και 
εγκαυµάτων και νεογνική σήψη. 

Αδιαφορία

Μιλήσαµε µε τον κ. Νικήτα Αγαπητίδη, 
έναν από τους τρεις καταγγέλλοντες, ο 
οποίος µας τόνισε πως ανυποψίαστοι 
άνθρωποι, ακόµη και µικρά παιδιά, κιν-
δυνεύουν και φέτος από την ανεξέλεγκτη 
δράση όσων αδιαφορούν για το φυσικό 
περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. 
Ήδη, µαζί µε άλλους περιοίκους έχει δώσει 
κατάθεση στο λιµεναρχείο Ραφήνας και 
αναµένει την αντίδραση των εισαγελέων 
και των αρµόδιων υπηρεσιών. 

Για την ώρα έχει λάβει «απάντηση» 
µόνο από την περιφέρεια Ανατολικής 
Αττικής, το περιεχόµενο της οποίας θεωρεί 
σκανδαλώδες και σκοπεύει να το καταθέσει 
άµεσα στον εισαγγελέα ∆ιαφθοράς. Ο 
λόγος; Η περιφέρεια ισχυρίζεται ότι «δεν 
κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί µόλυν-
ση της θαλάσσιας περιοχής», ενώ όσον 
αφορά αγωγό µπροστά από ξενοδοχείο 
υποστηρίζει ότι «δεν διαπιστώθηκε το 
είδος της χρήσης του»!

Συγκεκριµένα, η µηνυτήρια αναφορά 
σχετίζεται µε δύο παράνοµες κατασκευές 
παραπλεύρως του συγκροτήµατος στην 
οδό Ποσειδώνος 18, οι οποίες υπάρχουν 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και που, 
µέσω αυτών, αποβάλλονται στη θάλασσα 
λύµατα από ιδιωτικούς σταθµούς βιο-
λογικού καθαρισµού. «Η δυσοσµία των 
παραπάνω λυµάτων και βοθρολυµάτων 
είναι σύνηθες και καθηµερινό φαινόµενο 
στη συγκεκριµένη περιοχή, µολύνει και 
ρυπαίνει το θαλάσσιο περιβάλλον και 
γενικά υποβαθµίζει περιβαλλοντικά την 

περιοχή και δηµιουργεί κίνδυνο για την 
υγεία των ανθρώπων», αναφέρεται. 

Οι κατασκευές βρίσκονται κοντά στο 
κεντρικότερο σηµείο της Νέας Μάκρης, 
όπου χιλιάδες άνθρωποι κολυµπούν καθη-
µερινά. Αποτελούνται από δύο πλαστικούς 
σωλήνες και µπετά στήριξης, που απλώ-
νονται εντός αιγιαλού και θάλασσας, µέχρι 
την οριογραµµή του αιγιαλού, και από κει 
και πέρα καλύπτονται από τη λεωφόρο 

Ποσειδώνος, είναι δε ακριβώς δίπλα από 
το µέτωπο του συγκροτήµατος κατοικιών 
της Ποσειδώνος 18, στην περιοχή µποστά 
από το ξενοδοχείο ΜΑΡΑΘΩΝ και δίπλα 
ακριβώς από την καφετέρια De FACTO, 
όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. 

Οι ίδιες κατασκευές υπήρχαν και το 
2013, όταν έγιναν οι αυτοψίες του λιµε-
ναρχείου και των υπολοίπων υπηρεσιών, 
αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει διαπιστωθεί 

πρόβληµα ρύπανσης...  Επίσης, σύµφωνα 
µε τη µηνυτήρια αναφορά, υπάρχει και 
άλλη παράνοµη κατασκευή που αποτε-
λείται από δύο αγωγούς, σε απόστα-
ση περίπου 10 µέτρων ο ένας από τον 
άλλο, κατασκευασµένους από πλαστικούς 
σωλήνες, µε µπετά και πέτρες στήριξης. 
Βρίσκονται εντός του αιγιαλού και της 
θάλασσας µέχρι την οριογραµµή του 
αιγιαλού και από κει και πέρα καλύπτονται 
από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, είναι δε 
ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα ΝΗΡΕΑΣ.

Όπως µας είπε ο κ. Αγαπητίδης, µε 
τη συγκεκριµένη αναφορά ζητούν να 
γίνει λεπτοµερής έλεγχος των παραπάνω 
κατασκευών, προκεοιµένου να διαπιστωθεί 
αρµοδίως αν αυτές έχουν τις προβλεπό-
µενες από τον νόµο άδειες, ποια είναι η 
διαδροµή των δικτύων και που καταλήγουν, 
ποια η χρήση και η λειτουργία τους και 
αν υπάρχουν νόµιµες άδειες γι’ αυτήν.

Το ΠΑΚΟΕ θα συνεχίσει τις µετρή-
σεις στην περιοχή και θα συµβάλει 
µε όποιο νόµιµο µέσο χρειαστεί στον 
καθαρισµό της από τους ασυνείδη-
τους συµπολίτες µας, που θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία ανυποψίαστων 
ανθρώπων.

Σε βοθρολύµατα κολυµπούν 
τα παιδιά στη Νέα Μάκρη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ CFU/100 ml
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ
Όριο 250/100 ml

Νερού (οδηγία 2006/7/ΕΚ)
E.COLI

Όριο 50/100 ml νερού
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ

Όριο 100/100 ml νερού

1 ΠΙΣΙΝΑ 0 0 0

2 ΠΙΣΙΝΑ 0 0 0

3 ΘΑΛΑΣΣΑ 50 30 64
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Τ ο ΠΑΚΟΕ είχε επανειληµµένα 
τονίσει ότι οι «γαλάζιες σηµαίες» 
είναι…µαϊµούδες και δυστυχώς 

πάλι επιβεβαιώθηκε . 
∆εκαεννέα βραβευµένες από το 

∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Ενηµέρωσης και Ευαισθητο-
ποίησης «Γαλάζια Σηµαία» αποσύρθηκαν 
από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 
2017 και έχασαν το βραβείο τους επειδή 
δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του 
Προγράµµατος, όπως διαπιστώθηκε από 
τις µέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των 
νερών κολύµβησης παραµένει εξαιρετι-
κή. Οι αξιολογητές όµως της Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και 
διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απρο-
ειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν 
σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβληµένη 
τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν 
συγκεκριµένα σε: παροχή υπηρεσιών προς 
τους λουόµενους και επισκέπτες, καθα-
ριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια 
λουοµένων και επισκεπτών και δράσεις 

προστασίας περιβάλλοντος ακτής και 
παράκτιου χώρου. 

Τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρί-
σεων και η Συντονιστική Επιτροπή του 
Προγράµµατος αποφάσισαν, κατά τα 
προβλεπόµενα, να αποσύρουν τις βρα-
βεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος 
και η αξιοπιστία του θεσµού.

Απόσυρση

∆εκαεννέα βραβευµένες από το 
∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Ενηµέρωσης και Ευαισθητο-
ποίησης «Γαλάζια Σηµαία» αποσύρθηκαν 
από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 
2017 και έχασαν το βραβείο τους επειδή 
δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του 
Προγράµµατος, όπως διαπιστώθηκε από 
τις µέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των 
νερών κολύµβησης παραµένει εξαιρετι-
κή. Οι αξιολογητές όµως της Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και 
διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απρο-

ειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν 
σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβληµένη 
τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν 
συγκεκριµένα σε: παροχή υπηρεσιών προς 
τους λουόµενους και επισκέπτες, καθα-
ριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια 
λουοµένων και επισκεπτών και δράσεις 
προστασίας περιβάλλοντος ακτής και 
παράκτιου χώρου. 

Τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρί-
σεων και η Συντονιστική Επιτροπή του 
Προγράµµατος αποφάσισαν, κατά τα 
προβλεπόµενα, να αποσύρουν τις βρα-
βεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος 
και η αξιοπιστία του θεσµού.

Οι 19 ακτές, οι οποίες αποσύρο-
νται είναι οι εξής:
• Ακτή Αγιόκαµπος/Golden Beach, ∆ήµος 
Αγιάς, Λάρισα
• Ακτή Ελάνη/Elani Bay, Elani Bay Resort, 
∆ήµος Κασσάνδρας, Χαλκιδική
• Ακτή Ποταµός Α, ∆ήµος Χερσονήσου, 
Ηράκλειο
• Ακτή Βουρλιά, ∆ήµος Σητείας, Λασίθι
• Ακτή Ν. Μεσάγγαλα 3, ∆ήµος Τεµπών, 

Λάρισα
• Ακτή Βλυχάδα, ∆ήµος Λοκρών, Φθιώτιδα
• Ακτή Ιεραπέτρα ΙΙ, ∆ήµος Ιεράπετρας, 
Λασίθι
• Ακτή Βούλισµα, ∆ήµος Αγ. Νικολάου, 
Λασίθι
• Ακτή Αγ. Τριάδα, ∆ήµος Θερµαϊκού, 
Θεσσαλονίκη
• Ακτή Μύρτος, ∆ήµος Κεφαλονιάς, 
Κεφαλληνία
• Ακτή Αργάσι/Χρυσή Ακτή, ∆ήµος Ζακύν-
θου, Ζάκυνθος
• Ακτή Λαγανάς/Κεντρική, ∆ήµος Ζακύν-
θου, Ζάκυνθος
• Ακτή Λαγανάς/Αη Σώστης 2/Λιµανάκι, 
∆ήµος Ζακύνθου, Ζάκυνθος
• Ακτή Λαγανάς/Zante, ∆ήµος Ζακύνθου, 
Ζάκυνθος
• Ακτή Μπανάνα, ∆ήµος Ζακύνθου, 
Ζάκυνθος
• Ακτή Αγία Μαρίνα, ∆ήµος Αίγινας, Αττική
• Ακτή Καµάρι 1, ∆ήµος Θήρας, Κυκλάδες
• Ακτή Καµάρι 2, ∆ήµος Θήρας, Κυκλάδες
• Ακτή Αγ. Γεώργιος, ∆ήµος Θήρας, 
Κυκλάδες

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
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Τ ις επενδύσεις µεγάλων ιταλικών 
οµίλων της Ενέργειας στην Ελλάδα 
και την υλοποίηση µιας σειράς 

σχεδίων στον κλάδο αποτυπώνει η Ετή-
σια Εκθεση που συνέταξαν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες της ελληνικής πρεσβείας στη 
Ρώµη, για την κατάσταση της ιταλικής 
Οικονοµίας και την ανάπτυξη των διµερών 
οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων.

Η Εκθεση ξεχωρίζει τα εξής έργα, µε 
τις αντίστοιχες συµµετοχές και πορεία 
υλοποίησης:

Αγωγός φυσικού αερίου TAP. Στην 
κοινοπραξία του έργου µετέχουν: η αζε-
ρική Socar (20%), η BP (20%), η ιταλική 
επιχείρηση ενεργειακών υποδοµών Snam 
(20%), η βελγική Fluxys (19%), η ισπανική 
Enagas (16%), η ελβετική Axpo (5%).Το 
έργο συγκαταλέγεται µεταξύ των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος (CPI) της ΕΕ.

«Η Ιταλία είναι η χώρα που παρουσιάζει 
την µικρότερη πρόοδο στην υλοποίηση του 
ΤΑΡ. Παρ' ότι υπάρχουν αντιδράσεις της 
τοπικής κοινωνίας στο σηµείο απόληξης 
του αγωγού στο σηµείο Σαν Φόκα στην 
Απουλία, οι οποίες αποδίδονται κυρίως 
σε πολιτικούς λόγους τοπικού χαρακτήρα, 
ο πρωθυπουργός της χώρας και η ιτα-
λική κεντρική διοίκηση παρέχουν πλήρη 
πολιτική στήριξη στο έργο. Στις αρχές του 
θέρους 2017 αποµακρύνθηκαν εν µέσω 
συνεχών διαδηλώσεων του κινήµατος ΝΟ 
ΤΑΡ περίπου 250 ελαιόδεντρα στο σηµείο 
απόληξης του αγωγού, προκειµένου να 
προχωρήσει το επόµενο στάδιο της κατα-
σκευής µικροσήραγγας που θα φέρει την 
σωλήνωση του αγωγού από την θάλασσα 
στον επίγειο σταθµό συµπίεσης».

Αγωγός Poseidon

Αγωγός φυσικού αερίου Poseidon. 
Αφορά υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού 
αερίου µήκους 207 χλµ, που θα συνδέει το 
Φλωροβούνι Θεσπρωτίας µε το Οτράντο 
της Ιταλίας. Θα έχει δυνατότητα µεταφοράς 
12 δις κυβικών µέτρων φυσικού αερίου 
από την Κασπία ετησίως. Η ανάπτυξη του 
έργου καλύπτεται από διακυβερνητική 
Συµφωνία Ελλάδος-Ιταλίας, η οποία 
έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια των 
δύο χωρών. «Η κοινοπραξία που έχει 
αναλάβει την προώθηση και κατασκευή 
του αγωγού Poseidon, ονοµάζεται IGI 
Poseidon. Συµµετέχουν η ιταλική Edison 
και η ∆ΕΠΑ µε 50% εκάστη. Το έργο έχει 
λάβει ευρωπαϊκή ενίσχυση περίπου 9 
εκατ. ευρώ µέσω του European Economic 
Recovery Plan (EERP) και του Trans-
European Networks Energy (TEN-E). 
Θεωρείται ότι παρουσιάζει σηµαντική 
ωριµότητα και από ιταλικής πλευράς 
έχει λάβει όλες τις άδειες κατασκευής».

Αγωγός φυσικού αερίου Eastmed 
«Αλλο έργο ενεργειακού ενδιαφέροντος 
στο οποίο υπάρχει ελληνο-ιταλική συνερ-

γασία είναι ο αγωγός φυσικού αερίου 
Eastmed, ο οποίος σχεδιάζεται να µετα-
φέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική 
Μεσόγειο στην Ευρώπη µέσω Κύπρου 
και Ελλάδος. Το έργο, και σε αυτή την 
περίπτωση, προωθεί η κοινοπραξία IGI 
Poseidon στην οποία µετέχουν η ∆ΕΠΑ 
(50%) και η ιταλική Edison (50%).

Και αυτό το έργο έχει χαρακτηρισθεί 
ως Εργο Κοινού Ενδιαφέροντος και το 
2015 αποφασίσθηκε η διάθεση 2 εκατ. 
ευρώ από πρόγραµµα Connecting Europe 
Facility(CEF) για την εκπόνηση προκαταρ-
κτικών µηχανικών µελετών (preFEED), οι 
οποίες ήδη βρίσκονται στο στάδιο ολο-
κλήρωσης από την κοινοπραξία Intecsea 
και C&M Engineering.

Οι µελέτες δείχνουν ότι το έργο είναι 
τεχνικά δυνατό και οικονοµικά βιώσιµο». 
«Το ενδιαφέρον της ιταλικής πλευράς 
για τον αγωγό φ/α East Med ίναι πολύ 
έντονο, λόγω της µεγάλης εµπλοκής της 
ιταλικής εταιρείας υδρογονανθράκων ΕΝΙ 

τόσο στα κοιτάσµατα φυσικού αερίου 
στην Κύπρο (οικόπεδα 2,3,6,8,9 και το 
πολλά υποσχόµενο 11 στο οποίο έχει 
µερίδιο 50% µε το υπόλοιπο 50% να 
ανήκει στη γαλλική Total), όσο και στο 
κοίτασµα Zohr της Αιγύπτου».

O Διασυνδετήριος αγωγός

IGB ∆ιασυνδετήριος αγωγός φυσικού 
αερίου Ελλάδος-Βουλγαρίας (Κοµοτηνή-
Ντιµίτροβγκραντ) µήκους 182 χλµ και 
συνολικής δυναµικότητας 4,3 bcm-y. Το 
έργο προωθεί η κοινοπραξία ICGB, στην 
οποία συµµετέχουν η ∆ΕΠΑ και Edison 
µε 25% εκάστη και η κρατική βουλγαρική 
επιχείρηση ενέργειας Bulgarian Energy 
Holding µε 50%. Και αυτό το έργο έχει 
χαρακτηρισθεί ως Εργο Κοινού Ενδια-
φέροντος.«Βρίσκεται σε προχωρηµένο 
στάδιο υλοποίησης αφού, έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί οι δύο φάσεις των 
market tests: τον Απρίλιο 2016 έγινε η 

δοκιµαστική εκδήλωση ενδιαφέροντος, 
όπου υπήρξαν 9 µη δεσµευτικές εκδη-
λώσεις ενδιαφέροντος, και τον Αύγουστο 
2016 η δοκιµαστική πλειοδοσία (bidding 
test) που παρατάθηκε µέχρι τον Νοέµβριο 
2016. Οι τρείς µέτοχοι της κοινοπραξίας 
συν την αυστριακή OMV, την ελληνική 
Gastrade, την Noble Energy των ΗΠΑ και 
την αζερική SOCAR εξέφρασαν µεταξύ 
άλλων ενδιαφέρον».

Συνεργασία ∆ΕΠΑ και Edison στον 
τοµέα του φυσικού αερίου. «∆ΕΠΑ και 
Edison έχουν δηµιουργήσει, µε ίση συµ-
µετοχή εκάστη, την κοινοπρακτική εταιρεία 
IGI Poseidon SA. Η εν λόγω εταιρεία έχει 
αναλάβει την µελέτη και κατασκευή, σε 
συνεργασία µε την βουλγαρική Bulgarian 
Energy Holding, του διασυνδετηρίου αγω-
γού φυσικού αερίου Ελλάδος-Βουλγαρίας.

Επίσης η IGI Poseidon SA έχει παρου-
σιάσει και προωθήσει το έργο του υπο-
θαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου East 
Med».

Σηµαντικές ιταλικές επενδύσεις 
στην ενέργεια στην Ελλάδα 

Από το 2009 η Edison έχει δηµιουργήσει την κοινοπραξία 
Elpedison µε τα Ελληνικά Πετρέλαια. Στην κοινοπραξία 
συµµετέχει εκάστη µε µερίδιο 50%. Η Elpedison συµµε-
τέχει µε ποσοστό 75,8% στην εταιρεία Elpedison Power.

Μειοψηφικά µερίδια έχουν η Ellaktor (22,7%) και η 
Halcor (1,5%).Η Elpedison Power λειτουργεί 2 µονάδες 
παραγωγές ρεύµατος µε φυσικό αέριο: στην Θεσσαλο-
νίκη (400 MW) και στη Θίσβη (420 MW). Εκτιµάται ότι η 
Elpedison έχει επενδύσει συνολικά 525 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα κατά τη περίοδο 2005-2010. Η Edison, η Total 
και τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν σχηµατίσει κοινοπραξία 
και έλαβαν άδεια για off shore έρευνα και γεώτρηση στο 
οικόπεδο 2 του Ιονίου Πελάγους.

Συνεργασία ∆ΕΠΑ και ΕΝΙ στην Ελλάδα.Η ΕΝΙ συµµε-
τέχει µε 49% στις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας. 
Το υπόλοιπο 51% ανήκει στην ∆ΕΠΑ.

∆ραστηριότητες της ENEL στην Ελλάδα. Η ENEL Green 
Power έχει προβεί σε επενδύσεις στον τοµέα της πράσινης 
ενέργειας στην Ελλάδα, εγκαθιστώντας αιολικές, ηλιακές 
και υδροηλεκτρικές µονάδες συνολκής δυναµικότητας 
308 MW.

«Το πιο σηµαντικό επενδυτικό σχέδιο, ύψους 300 εκατ. 
ευρώ, σε συνεργασία µε τον Οµιλο Κοπελούζου, είναι το 
αιολικό πάρκο Καφηρέα δυναµικότητας 157 MW.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση (press release) της ENELοι 
εργασίες κατασκευής άρχισαν στα τέλη Ιουνίου 2017».

Συνεργασία Ελληνικών Πετρελαίων και Edison/Elpedison
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Η κλιµατική αλλαγή έχει µεταβάλει 
σηµαντικά -σε µερικές περιπτώσεις 
δραµατικά- κατά τα τελευταία 50 

χρόνια το πότε προκαλούνται πληµµύρες 
στην Ευρώπη, σύµφωνα µε νέα διεθνή 
επιστηµονική έρευνα.

Οι αλλαγές δεν είναι οµοιόµορφες, 
αλλά διαφορετικές στον Βορρά και στον 
Νότο της Ευρώπης. Σε γενικές γραµµές, σε 
πολλές χώρες (αλλά όχι όλες) της βόρειας 
Ευρώπης συµβαίνουν νωρίτερα, ενώ στις 
χώρες της νότιας Ευρώπης συµβαίνουν 
πιο αργά από ό,τι παλαιότερα.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
καθηγητή Γκίντερ Μπλεσλ του Ινστιτούτου 
Υδραυλικής Μηχανικής και ∆ιαχείρισης 
Φυσικών Πόρων του Τεχνικού Πανεπιστη-
µίου της Βιέννης, που έκαναν τη σχετική 
δηµοσίευση στο περιοδικό "Science", 
ανέλυσαν στοιχεία 50 ετών από περίπου 
4.300 υδροµετρικούς σταθµούς σε 38 
ευρωπαϊκές χώρες. Η µελέτη κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι η κλιµατική αλλαγή επιδρά 
σηµαντικά στα πληµµυρικά συµβάντα.

Στη Μεσόγειο και στη βορειοδυτική 
Ευρώπη, οι πληµµύρες συµβαίνουν κυρίως 
τον χειµώνα που υπάρχουν πιο πολλές 
βροχές, ενώ στη βορειοανατολική Ευρώπη 
την άνοιξη που λιώνουν τα χιόνια.

Λόγω της κλιµατικής αλλαγής, στην 

Αν. Ευρώπη, Σουηδία, Φινλανδία, νότια 
Αγγλία και στις Βαλτικές χώρες, οι πληµ-
µύρες συµβαίνουν πλέον ένα περίπου 
µήνα νωρίτερα από ό,τι στις δεκαετίες 
του 1960 και 1970, δηλαδή τον Μάρτιο 
πια αντί του Απριλίου, καθώς τα χιόνια 
λιώνουν νωρίτερα λόγω της ανόδου της 
θερµοκρασίας.

Όµως στη βόρεια Αγγλία και Σκωτία, 
δυτική Ιρλανδία, δυτική Σκανδιναβία, 

∆ανία, Ολλανδία και βόρεια Γερµανία, 
οι πληµµύρες συµβαίνουν περίπου δύο 
εβδοµάδες αργότερα. Το ίδιο συµβαίνει 
και στις ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, το πληµµύρισµα 
των ποταµών έχει επιπτώσεις κατά µέσο 
όρο σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων 
από κάθε άλλη φυσική καταστροφή. Οι 
συνολικές ετήσιες ζηµιές παγκοσµίως, 
υπερβαίνουν τα 100 δισεκατοµµύρια 

δολάρια.
Εκτός από την κλιµατική αλλαγή, και 

άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο στις 
πληµµύρες, όπως η αλλαγή των χρήσεων 
γης. Με δεδοµένο ότι σχεδόν κάθε µεγάλη 
πόλη της Ευρώπης είναι χτισµένη πάνω σε 
ποτάµι, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι 
στο µέλλον η απειλή των πληµµυρών θα 
είναι µεγαλύτερη, αν η κλιµατική αλλαγή 
δεν τεθεί υπό έλεγχο.

Η κλιµατική αλλαγή αλλάζει
την εποχή πληµµυρών στην Ευρώπη 
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Έ στω και µε εννεάµηνη καθυ-
στέρηση είναι θετικό ότι υπο-
γράφτηκε και τέθηκε σε ισχύ η 

ΚΥA 180036/952/10.8.2017 (ΦΕΚ Β 
2812/10.8.2017), η οποία στο πλαίσιο 
της εναρµόνισης µε την Οδηγία 2015/720 
αποτελεί αναµφίβολα ένα πολύ σηµαντικό 
βήµα για τον περιορισµό της κατανάλωσης 
της λεπτής πλαστικής σακούλας µετα-
φοράς στη χώρα µας. Το LIFE DEBAG 
εκτιµά ότι η ΚΥΑ εµπεριέχει πράγµατι 
ουσιαστικές ρυθµίσεις και εργαλεία προς 
την κατεύθυνση επίτευξης µείωσης της 
χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας 
µεταφοράς, µε κύριο µέτρο τη θεσµοθέτηση 
ανταποδοτικού  περιβαλλοντικού τέλους 
το οποίο θα αξιοποιείται για την ενίσχυση 
δράσεων που θα στοχεύουν κυρίως στην 
αλλαγή της περιβαλλοντικής κουλτούρας 
και της συµπεριφοράς του καταναλωτή.

Όµως µε δεδοµένο ότι η σηµερινή 
κατανάλωση πλαστικής σακούλας στην 
Ελλάδα είναι πολύ µεγαλύτερη από το 
µέσο όρο της ΕΕ, θεωρούµε ότι το ύψος 
του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού 
τέλους στην ΚΥΑ θα έπρεπε να ήταν 
υψηλότερο από τα 7 λεπτά ανά τεµάχιο 
(συγκεκριµένα 10 λεπτά) από 1/1/2019 
ή εναλλακτικά να ήταν 5 λεπτά από 
1/1/2018, καθώς επίσης θεωρούµε ότι 
υπήρχε ικανό χρονικό περιθώριο για 
εφαρµογή του ανταποδοτικού περι-
βαλλοντικού τέλους των 7 λεπτών ανά 
τεµάχιο (ή των 10 λεπτών που πρότεινε 
το LIFE DEBAG) από 1/1/2018 και όχι 
το πολύ χαµηλό των 3 λεπτών.

Άλλα σηµεία της ΚΥΑ τα οποία εκτιµώ-
νται ότι δεν συνεισφέρουν στον στόχο της 
µείωσης χρήσης της πλαστικής σακούλας 
είναι τα εξής:

• Η εξαίρεση από το ανταποδοτικό 
περιβαλλοντικό τέλος των περιπτέρων 
και του υπαίθριου εµπορίου, γεγονός, 
που µπορεί να αποτελέσει τον «∆ούρειο 
Ίππο» για την µη επίτευξη των ποσοτικών 
στόχων της ΚΥΑ και της Οδηγίας για 
κατά κεφαλήν κατανάλωση πλαστικής 
σακούλας 90 και 40 τεµάχια για το 2019 

και το 2025, αντίστοιχα.
• Οι βιοαποδοµήσιµες/ λιπασµατο-

ποιήσιµες σακούλες δεν θα έπρεπε να 
εξαιρεθούν του ανταποδοτικού περι-
βαλλοντικού τέλους και  θα µπορούσαν 
να υπόκεινται σε χαµηλότερο τέλος ή 
εναλλακτικά να χρεώνονται µε το κόστος 
παραγωγής τους. Πρέπει να επισηµανθεί 
ότι και οι βιοαποδοµήσιµες σακούλες 
έως ότου επιτευχθεί η πλήρης βιοαπο-
δόµηση τους µπορούν να προκαλέσουν 
στα υδάτινα οικοσυστήµατα παρόµοιες 
επιπτώσεις µε αυτές των κλασσικών 
πλαστικών σακουλών.

Το LIFE DEBAG συνέβαλλε σηµαντικά 
στη διαµόρφωση της ΚΥΑ, αφού: α) έγκαιρα 
είχε παρουσιάσει τις αρνητικές επιπτώσεις 
της πλαστικής σακούλας και την παγκόσµια 
εµπειρία από την λήψη µέτρων µείωσής 
της, β) είχε επεξεργαστεί όλες τις δυνατές 
τεχνικές και νοµοθετικές προτάσεις, που 
θα µπορούσαν να υιοθετηθούν, γ) υλο-
ποίησε µία ουσιαστική διαβούλευση, που 
πραγµατοποιήθηκε σε 4 fora, µεταξύ όλων 
των εµπλεκόµενων φορέων και κυρίως 
µε την σχετική βιοµηχανία, που θεωρούσε 
ότι θίγεται από την Οδηγία 2015/720 και 
τέλος δ) παρουσίασε τις προτάσεις του 
στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας 

Περιβάλλοντος της Βουλής (7/12/2016). 
Στην ΚΥΑ ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τα 
συµπεράσµατα από τα 4 fora διαβούλευ-
σης του LIFE DEBAG και υιοθετήθηκαν 
σε σηµαντικό βαθµό οι  προτάσεις του.

Στην παρούσα φάση και προς την 
πορεία εφαρµογής της ΚΥΑ, το LIFE 
DEBAG προτείνει τα εξής:

• Να προχωρήσουν και να ολοκληρω-
θούν µέχρι 1/1/2018 όλες οι προεργασίες 
για την πλήρη εφαρµογή της ΚΥΑ (π.χ. οι 
αλλαγές στο TAXIS και στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών – ΕΜΠΑ). Επίσης, άµεσα θα 
πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα ο ΕΟΑΝ 
για να µπορεί να διαχειριστεί µε επάρκεια 
και αποτελεσµατικότητα το ανταποδοτικό 
περιβαλλοντικό τέλος.

• Να διασφαλισθεί από τον ΕΟΑΝ ότι 
το ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος θα 
διατίθεται µε διαφάνεια και αξιοκρατία 
και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της 
κοινωνίας µε σχετικές δράσεις για να 
µπορεί να µειωθεί δραστικά η χρήση της 
πλαστικής σακούλας. Άρα, οι δράσεις θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 
α) πολυεπίπεδη και συστηµατική ενηµέ-
ρωση, β) παροχή δωρεάν εναλλακτικών 
της πλαστικής σακούλας επιλογών και 
κυρίως µέσων µεταφοράς προϊόντων 

πολλών χρήσεων, γ) δράσεις διερεύνησης 
της κοινής γνώµης, και δ) επιστηµονικές 
έρευνες για τις επιπτώσεις της πλαστικής 
σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον και 
για νέα εναλλακτικά υλικά και προϊόντα.

• Από την παρακολούθηση µέσα στο 
2018 της επίτευξης της σταδιακής µεί-
ωσης της χρήσης της λεπτής πλαστικής 
σακούλας µεταφοράς, εάν εκτιµηθεί ότι 
δεν επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι της 
Οδηγίας ΕΕ/720/2015 για το 2019, τότε 
ο ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΝ να αναθεωρήσουν 
κατάλληλα το ύψος του τέλους και να 
επεκτείνουν την εφαρµογή του και στα 
περίπτερα και το υπαίθριο εµπόριο. Το 
LIFE DEBAG στο υπόλοιπο της διάρκειας 
του (τέλος ∆εκεµβρίου 2018) είναι σε 
θέση να συµβάλλει στην αξιολόγηση των 
δεδοµένων και να συνεισφέρει ουσιαστικά 
προτείνοντας µέτρα βελτίωσης της απο-
τελεσµατικότητας της ΚΥΑ.

• Να προχωρήσει άµεσα η πολιτική του 
ΥΠΕΝ για τη ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) 
των οργανικών αποβλήτων στο σύνολο της 
χώρας, µε σταδιακή υποχρεωτική χρήση 
λιπασµατοποιήσιµων σακουλών, ώστε να 
βοηθηθεί η βιοµηχανία να αντισταθµίσει 
την όποια αρνητική επίδραση από την 
µείωση της λεπτής σακούλας µεταφοράς.

• Παράλληλα, ο ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΝ θα 
πρέπει να είναι έτοιµοι να υιοθετήσουν στο 
τέλος του 2018 και άλλα µέτρα πολιτικής, 
που έχουν προταθεί από τοLIFE DEBAG και 
άλλους φορείς προς την κατεύθυνση της 
διασφάλισης της επίτευξης των στόχων 
της Οδηγίας 2015/720.

• Τέλος, τα συναρµόδια υπουργεία, 
που υπογράφουν την ΚΥΑ, θα πρέπει να 
διερευνήσουν ποιες από τις προτάσεις 
για χρηµατοδοτική ενίσχυση που έχει 
προτείνει το LIFE DEBAG, θα µπορού-
σαν να ενταχθούν για χρηµατοδότηση 
σε άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, 
ώστε η µετάβαση για την απεξάρτηση 
από την πλαστική σακούλα να συνδυαστεί 
και µε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες µε 
επιπρόσθετες θετικές συνέπειες για την 
εθνική οικονοµία.

LIFE DEBAG

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Τα ευρήµατα νέας έρευνας σχετικά µε το 
νερό που καταναλώνουµε δεν είναι και τόσο 
ευοίωνα, καθώς οι επιστήµονες ανακάλυψαν 
ότι το 83% των δειγµάτων πόσιµου νερού 
βρύσης ήταν µολυσµένο µε ίχνη πλαστικού, 
κάτι που σηµαίνει ότι δισεκατοµµύρια άνθρωποι 
εκτίθενται σε κίνδυνο.

Περισσότερες από 12 χώρες συµµετείχαν 
στην έρευνα, η οποία διεξήχθη για λογαριασµό 
της Orb Media και δηµοσιεύτηκε στο βρετανικό 
Guardian. Βάσει των αποτελεσµάτων, οι ΗΠΑ 
κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό µόλυν-
σης µε 94%, σε δείγµατα νερού βρύσης που 
πάρθηκαν από κτίρια όπως το Κογκρέσο, τον 
Εθνικό Περιβαλλοντικό Οργανισµό, τον πύργο 
του Τραµπ στη Νέα Υόρκη κ.ά. Ακολουθούν 

σε ποσοστά µόλυνσης ο Λίβανος και η Ινδία.
Όσον αφορά στα ευρωπαϊκά κράτη, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία και η Γαλλία 
σηµείωσαν το µικρότερο ποσοστό µόλυνσης, 
το οποίο όµως και πάλι ανήλθε στο 72%. 
Συνολικά, ο µέσος όρος ινών που βρέθηκαν 
σε κάθε δείγµα 500ml ανήλθε σε 4.8 για τις 
ΗΠΑ και 1.9 για τα κράτη της Ευρώπης.

Αυτή η νέα έρευνα αποτελεί µία ακόµα 
απόδειξη της µόλυνσης του περιβάλλοντος 
σε όλο τον κόσµο από την εκτεταµένη χρήση 
πλαστικού.

Προηγούµενες αντίστοιχες έρευνες είχαν 
αναδείξει το ζήτηµα της µόλυνσης των ωκεανών 
από πλαστικό, καταλήγοντας ότι οι άνθρωποι 
τελικά καταναλώνουµε µέσω των θαλασσινών 

το πλαστικό µε το οποίο επιβαρύνουµε τις 
θάλασσές µας.

«Έχουµε αρκετά στοιχεία από την παρα-
τήρηση της πανίδας του πλανήτη και τον 
αντίκτυπο που έχει σε αυτήν η µόλυνση από 
πλαστικό», δήλωσε αναφορικά µε την έρευνα 
της Orb Media ο Dr Sherri Mason, καθηγη-
τής σε πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης και 
συµπλήρωσε: «Εφόσον επηρεάζει την πανίδα, 
πώς είναι δυνατόν να πιστεύουµε ότι δεν 
θα επηρεάσει κι εµάς κάποια στιγµή µε τον 
οποιοδήποτε τρόπο;».

«Είναι µία είδηση που θα έπρεπε να µας 
ανησυχήσει σοβαρά» σχολίασε στην εφηµερίδα 
La Repubblica ο Μοχάµεντ Γιουνούς, οικονο-
µολόγος και τραπεζίτης από το Μπανγκλαντές, 

κάτοχος του βραβείου Νόµπελ Ειρήνης το 
2006 για τη συµβολή του στη δηµιουργία 
οικονοµικών ευκαιριών για φτωχούς.

«Γνωρίζαµε ότι αυτό το πλαστικό επιστρέ-
φει σε εµάς µέσω της διατροφικής αλυσίδας. 
Τώρα ανακαλύπτουµε ότι φτάνει και µέσω 
του πόσιµου νερού. Πρέπει να βρούµε µία 
λύση» λέει ο Γιουνούς, ο οποίος σκοπεύει 
να παρουσιάσει σύντοµα ένα σχέδιο για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου.

Όλο και περισσότερες µελέτες αποδει-
κνύουν την παρουσία ινών πλαστικού στους 
ωκεανούς, στον αέρα, στις λίµνες και στα 
ποτάµια, αλλά είναι η πρώτη φορά που µία 
έρευνα αποδεικνύει τη µόλυνση του πόσιµου 
νερού σε ολόκληρο τον κόσµο.

Έρευνα σοκ: Ανακάλυψαν ίχνη πλαστικού σε πόσιµο νερό σε όλο τον κόσµο
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Λ ίγες ώρες µετά τις δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού από την 
∆ΕΘ για επενδύσεις στη χώρα 

µας αλλά και το Grinvest, η Eldoraro 
Gold µε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι 
προχωρά στην αναστολή επενδύσεων 
στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή της η Eldorado Gold 
Corporation κάνει λόγο για αδιέξοδο 
και κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση 
για καθυστέρηση σε ότι αφορά την 
έκδοση αδειών.

Κατά την εταιρεία οι καθυστερήσεις 
στην αδειοδότηση επηρέασαν αρνητικά 
τα χρονοδιαγράµµατα και το κόστος 
των έργων της Eldorado και τελικά 
εµπόδισαν την ικανότητα της εταιρεί-
ας να προωθήσει αποτελεσµατικά την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτών των 
µεταλλευτικών έργων.

«Με εξαίρεση ένα πρόγραµµα συντή-
ρησης των έργων και το απαραίτητο 
κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η 
Eldorado και το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο 
αποφάσισαν ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί 
καµία πρόσθετη επένδυση στα Μεταλ-
λεία Κασσάνδρας (Ολυµπιάδα, Σκουριές, 
Στρατώνι) στη Χαλκιδική, καθώς και στα 
έργα Περάµατος και Σαπών στη Θράκη, 
και σε οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό 
πρόγραµµα στη χώρα. Τα κεφάλαια που 
έχουν προϋπολογιστεί να επενδυθούν 
σε κοινωνικές δαπάνες και ανάπτυξη 
υποδοµών θα καταργηθούν.Οµοίως, θα 
επηρεαστούν τα φορολογικά έσοδα σε 
δηµοτικό, περιφερειακό και εθνικό επί-
πεδο», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σηµείωνεται ότι η εταιρεία σήµερα στις 
11 το πρωί πραγµατοποιεί συνέντευξη 
Τύπου, προκειµένου να εξηγήσει τους 
λόγους για τους οποίους προχώρησε στη 
συγκεκριµένη απόφαση. 

Οι αντιδράσεις...

Η απόφαση της Eldorado Gold για 
αναστολή των επενδύσεων στη χώρα 
µας, προκάλεσε «χαµόγελα» αλλά και 
«πονοκέφαλο».

Την ικανοποίησή της για την αναστο-
λή επενδύσεων στην Ελλάδα από την 
Eldorado Gold, εξέφρασε η Κατερίνα 
Ιγγλέζη, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης 
Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος 
και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής, 
µιλώντας στο CNN Greece.

«Είναι µια θετική εξέλιξη. Σταµατά 
η φυσική καταστροφή του τόπου µου. 

Έχω αγωνιστεί πάρα πολύ για να φτάσουµε 
σε αυτό το σηµείο, να σταµατήσει δηλαδή 
αυτή η καταστροφή», δήλωσε η Κατερίνα 
Εγγλέζη και πρόσθεσε ότι η παραπάνω 
εξέλιξη «είναι σε πλήρη συµφωνία µε όσα 
είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη ∆ΕΘ».

Σε ερώτηση αναφορικά µε την επέν-
δυση στις Σκουριές ο κ. Καµµένος τόνισε 
πως «δεν είναι ευχάριστη η αποχώρηση 
της ElDorado από την Ελλάδα αλλά 
δεν είµαι εγώ αυτός που θα κρίνει 
εάν τηρείται η νοµοθεσία. ∆εν υπάρχει 
καµία αµφιβολία πως εάν σεβαστούν 
τους κανόνες που θα πείσουν πως η 
επένδυση δεν θα επιβαρύνει περιβαλ-
λοντικά δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
Χαρούµενος θα ήµουν πάρα πολύ εάν η 
εταιρεία επιβεβαίωνε πως δεν υπάρξει 
περιβαλλοντική καταστροφή για την 
περιοχή της Χαλκιδικής. Επενδύσεις που 
µπορεί να οδηγήσουν σε οικολογικές 
καταστροφές δεν τις χρειάζεται η χώρα. 
Μακάρι να καθίσουν στο τραπέζι και να 

συνεχιστεί η επένδυση.
Ως «σήµα επιτάχυνσης της διαπραγ-

µάτευσης και τελικής διαπραγµάτευσης» 
χαρακτήρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς την 
ανακοίνωση της ELDORADO για την επέν-
δυσή της και την αναστολή λειτουργίας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ εκτίµησε πως 
πρόκειται, µε σκακιστικούς όρους, για µια 
«κίνηση επιθετικής στρατηγικής» και διε-
ρωτήθηκε γιατί, ενώ η εταιρεία βρίσκεται 
σε διαιτησία µε το ∆ηµόσιο, αποφάσισε 
να κάνει, σε αυτήν τη συγκυρία, αυτή 
την κίνηση.

 
Επίθεση από ΝΔ

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα µε αφορµή την ανακοίνωση 
της ELDORADO GOLD πως αποχωρεί 
από τη χώρα µας εξαπέλυσε ο Βασίλης 
Κικίλιας, τονίζοντας πως «από το στόµα 
του κ. Τσίπρα το Σαββατοκύριακο -και 

έχει σχέση, µε τις επενδύσεις- ειπώ-
θηκαν τόσα ψέµατα που ντράπηκαν 
οι λέξεις».

Σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ ο εκπρό-
σωπος της Ν∆ τόνισε πως τα λόγια του κ. 
Τσίπρα δεν έχουν πολιτικό βάρος ποτέ δεν 
έχει κρατήσει καµία από τις υποσχέσεις 
του. Έκανε λόγο για «επενδυτικό κρεσέ-
ντο του κ. Τσίπρα, για επενδύσεις που 
θα σάρωναν τη χώρα, και έρχεται πριν 
«αλέκτωρ λαλήσει τρις», η ΕLDORADO 
COLD, µε πάνω από 1.100 εργαζόµενους, 
φορολογία η οποία πληρώνει έξοδα του 
ελληνικού κράτους, περιβαλλοντικά έργα 
κ.λ.π. να πει ότι αναστέλλει τις εργασίες 
της κι αποχωρεί».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της 
Νέας ∆ηµοκρατίςας, Άδωνις Γεωργιάδης 
σε ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε:

«Φεύγει η Eldorado Gold από την 
Ελλάδα: Ο ανίκανος Τσίπρας χθες µιλούσε 
για προσέλκυση επενδύσεων και σήµερα 
αυτό».

Grexinvest από την Eldorado Gold

«Οι επενδυτές το βάζουν στα πόδια µε αποκλειστι-
κή ευθύνη της κυβέρνησης»,δήλωσε η πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης 
Φώφη Γεννηµατά αναφερόµενη στις εξελίξεις µετά 
την ανακοίνωση της Eldorado Gold ότι αναστέλλει 
τις εργασίες της στην Ελλάδα. 

«∆υόµιση χιλιάδες εργαζόµενοι οδηγούνται στην 
ανεργία. Πριν αλέκτωρ λαλήσει... µια µεγάλη επιχεί-
ρηση κλείνει και το προσωπείο του φιλοεπενδυτή κ. 
Τσίπρα στη ∆ΕΘ καταρρέει. Οι επενδυτές το βάζουν στα 
πόδια µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης. Ιδεο-
ληψίες, µικροκοµµατικά συµφέροντα και ανικανότητα 

καταδικάζουν τη χώρα. Καλούµε την ύστατη στιγµή 
την Κυβέρνηση να αλλάξει ρότα. Εµείς επιµένουµε 
στη γραµµή της ανάπτυξης και των επενδύσεων που 
σέβονται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν εισόδηµα 
και δουλειές στους Έλληνες και τις Ελληνίδες», τόνισε 
η κ. Γεννηµατά.

Γεννηµατά: Οι επενδυτές το βάζουν στα πόδια
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Τους καλοκαιρινούς µήνες -και 
φέτος- το επίπεδο του όζοντος 
στην ατµόσφαιρα κυµαίνεται πάνω 
από τα ανώτατα επιτρεπτά για τον 
άνθρωπο όρια. Η ατµοσφαιρική 
ρύπανση µπορεί σήµερα να µην 
ταυτίζεται µε αυτό που επί δεκαετίες 
αποκαλούσαµε “νέφος” -οι 
µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ τη δεκαετία 
του '80 είναι ιστορικές- ωστόσο 
είναι εδώ, “µεταλλαγµένη” σε 
αιωρούµενα σωµατίδια και “κακό” 
όζον. Η βουλευτής Β' Αθηνών του 
Σύριζα, Χαρά Καφαντάρη, αναλύει 
το φαινόµενο µε άρθρο της στην 
εφηµερίδα “Η Αυγή”, το οποίο και 
αναδηµοσιεύουµε. 

Της Χαράς Καφαντάρη

Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί 
ένα σοβαρό πρόβληµα για όλον 
τον πλανήτη και απειλεί ιδιαίτερα 

τις µεγαλουπόλεις. Οι αέριοι ρύποι µπορεί 
να εκπέµπονται είτε από ανθρωπογενείς, 
είτε από φυσικές αιτίες και µπορεί να 
είναι πρωτογενείς ρύποι που εκπέµπονται 
απευθείας ή να δηµιουργούνται στην ατµό-
σφαιρα µετά από χηµικές και καταλυτικές 
αντιδράσεις, ως δευτερογενείς ρύποι. 
Οι αέριοι έχουν αρνητικές επιδράσεις 
στη δηµόσια υγεία, στα οικοσυστήµατα, 
στον οικιστικό ιστό, αλλά και στο κλίµα. 
Οι κινήσεις των ανέµων µπορεί ακόµα 
να µεταφέρουν τους ρύπους σε µεγάλες 
αποστάσεις, και σε διασυνοριακό επίπεδο, 
επιδρώντας σε µεγάλες περιοχές.

Το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης µετά το Λος Άντζελες και το 
Λονδίνο έγινε γνωστό και στην Ελλάδα, 
από το γνωστό νέφος που είχε εγκατα-
σταθεί σχεδόν µόνιµα στον ουρανό της 
Αθήνας, σε περασµένες δεκαετίες. Τα 
χρόνια πέρασαν και παρόλο που λήφθηκαν 
κάποια µέτρα, όπως π.χ. η βελτίωση των 
καυσίµων, η ατµοσφαιρική ρύπανση παρα-
µένει και µεγάλο µέρος του ευρωπαϊκού 
πληθυσµού και των οικοσυστηµάτων είναι 
εκτεθειµένο. Το µόνο που τώρα άλλαξε 
είναι η σύσταση των ρύπων. Σήµερα, ο 
αέρας της Ευρώπης δεν κυριαρχείται από 
µόλυβδο και διοξείδιο του θείου, αλλά 
από αιωρούµενα µικροσωµατίδια, όζον 
(τροποσφαιρικό ή «κακό» όζον), οξείδια 
αζώτου κ.λπ., που σε πολλές περιπτώσεις 
ξεπερνούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις 
οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας.

Τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια µπορεί 
να έχουν φυσική προέλευση (π.χ. αλάτι, 
γύρις, σκόνη) αλλά και ανθρωπογενή. Οι 
κύριες πηγές ανθρωπογενών εκποµπών 
µικροσωµατιδίων είναι οι µεταφορές, η 
κυκλοφορία οχηµάτων, η καύση συµβατι-
κών καυσίµων, βιοµηχανικές και λατοµικές 
δραστηριότητες, κατασκευές κ.λπ.. Η 

σύσταση των µικροσωµατιδίων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Τα επικίνδυνα 
µικροσωµατίδια εισπνέονται και µπορεί 
να προκαλέσουν ανεπιθύµητες βλάβες 
στην υγεία.

Το όζον στη χαµηλή στιβάδα της ατµό-
σφαιρας, την τροπόσφαιρα, δηµιουργείται 
από φωτοκαταλυτικές χηµικές αντιδράσεις 
υπό την παρουσία πρωτογενών ρύπων, 
όπως οξειδίων αζώτου, πτητικών υδρο-
γονανθράκων κ.λπ.. Το τροποσφαιρικό 
όζον προκαλεί βλαβερές συνέπειες στην 
ανθρώπινη υγεία, και για τον λόγο αυτό 
αποκαλείται και «κακό» όζον, σε αντιδι-
αστολή µε το «καλό» όζον της ανώτερης 
στιβάδας της ατµόσφαιρας, της στρατό-
σφαιρας δηλαδή, που προστατεύει τη 
Γη από την υπεριώδη ακτινοβολία. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το όζον είναι ο 
ατµοσφαιρικός ρύπος µε τη δυσµενέστερη 
επίδραση στα φυτικά οικοσυστήµατα, 
αφού µειώνει τη γεωργική παραγωγή και 
προκαλεί ζηµιές στη δασική βλάστηση. Η 
εµφάνιση του όζοντος γίνεται ιδιαίτερα 
το καλοκαίρι σε συνθήκες υψηλής ηλιο-
φάνειας και θερµοκρασίας. Συχνές είναι 
οι υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης του 
κοινού (180µg/m3) µε πιο πρόσφατες 
τις υπερβάσεις που σηµειώθηκαν στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής τον µήνα Ιούλιο, 
ενώ την 12.07.2017, ξεπέρασε και το 
όριο συναγερµού (240µg/m3).

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), οι οδικές µεταφορές, 
η βιοµηχανική δραστηριότητα, η γεωργία, 
η διαχείριση αστικών και βιοµηχανικών 
απορριµµάτων, είναι παράγοντες που κύρια 
συµβάλλουν στην ατµοσφαιρική ρύπανση 
του ευρωπαϊκού χώρου. Οι εκποµπές πολ-

λών ρύπων, όπως προαναφέρθηκε, στις 
προηγούµενες δεκαετίες έχουν µειωθεί, 
µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η κατάσταση, 
ως προς το παρελθόν. 

Παρόλα αυτά πολλοί τοµείς δεν κατόρ-
θωσαν να µειώσουν αρκετά ικανοποιητικά 
τις εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων, ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις οι εκποµπές αυτές 
αυξήθηκαν. Για παράδειγµα, αναφέρονται 
οι εκποµπές οξειδίων αζώτου (NOx) από 
τις οδικές µεταφορές, που δεν µειώθηκαν 
ικανοποιητικά, ώστε να είναι σύµφωνες µε 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες, σε αρκετές αστικές περιοχές. 
Άλλο παράδειγµα είναι η διατήρηση των 
υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούµενων 
µικροσωµατιδίων, που αποδίδονται στη 
συνεχιζόµενη καύση ορυκτών καυσίµων 
(άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) 
και βιοµάζας, τόσο από τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις, όσο και από τις µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πιο επικίνδυνοι ρύποι στην ατµό-
σφαιρα της Ευρώπης είναι τα αιωρούµενα 
σωµατίδια (ΡΜ), τα οξείδια του αζώτου 
(NOx) και το τροποσφαιρικό όζον. Οι 
επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
στην Ευρώπη από τους ρύπους αυτούς 
είναι πολύ σηµαντικές στη δηµόσια υγεία 
και µεταφράζονται σε απώλειες ζωών, 
αυξηµένο κόστος στις δαπάνες υγείας 
και στις οικονοµίες από τη µείωση της 
παραγωγικότητας και απώλεια πολλών 
εργατοηµερών. 

Μόνο στην Ευρώπη των 28, η ΕΕΑ 
στην έκθεση της για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση το 2016, υποστηρίζει ότι 436.000 
πρόωροι θάνατοι (17.000 από το όζον), 
οφείλονται σε αυτήν την αιτία.

Η επιτυχής αντιµετώπιση των συνε-
πειών της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι 
ένα σύνθετο πρόβληµα µε πολλαπλές 
προκλήσεις. Χρειάζονται δράσεις και µέτρα 
που πρέπει να ληφθούν σε πολλούς τοµείς, 
αφού οι αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζουν 
τους ανθρώπους, τα οικοσυστήµατα, το 
κλίµα και µέσω αυτών την ίδια την κοι-
νωνία και την οικονοµία. Από την άλλη η 
αντιµετώπιση των προβληµάτων, µπορεί 
να αποτελέσει ένα ακόµα εργαλείο για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, 
που αποτελεί και κύριο στόχο.

Στο ΥΠΕΝ η ∆/νση ΕΑΡΘ (τµήµα ποι-
ότητας ατµόσφαιρας), έχει εγκαταστήσει 
από το 2001 το Εθνικό ∆ίκτυο Παρα-
κολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 
(Ε∆ΠΑΡ). Στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής είναι εγκατεστηµένοι 16 σταθµοί 
(περιλαµβάνεται και ο σταθµός Αλιάρ-
του, που παρακολουθεί τη διασυνοριακή 
ρύπανση) και παρακολουθούνται από το 
τµήµα ποιότητας ατµόσφαιρας της ως άνω 
∆/νσης, ενώ στις άλλες περιφέρειες της 
χώρας την ευθύνη παρακολούθησης των 
σταθµών έχουν οι αντίστοιχες περιφέρειες. 
Επίσης στη ∆ιεύθυνση, λειτουργεί και 
εργαστήριο βαθµονόµησης των οργάνων 
των σταθµών παρακολούθησης, όπου 
αυτά ελέγχονται και ρυθµίζονται.

Μια ολιστική αντιµετώπιση της ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης της χώρας χρειάζεται 
παρεµβάσεις, δράσεις και µέτρα σε πολ-
λούς τοµείς. Για παράδειγµα αναφέρονται 
τα κάτωθι:

Αναθεώρηση του καθεστώτος του 
«πράσινου δακτυλίου», επαναφορά της 
απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στα 
µεγάλα αστικά κέντρα, που καταργήθηκε 
επί υπουργίας Παπακωσταντίνου (ΦΕΚ 
Β 1467/12).

Ανάπτυξη των ΜΜΜ (ιδιαίτερα των 
µέσων σταθερής τροχιάς), µε χαµηλό 
εισιτήριο για τους πολίτες και βέβαια µε 
σταδιακή χρήση εναλλακτικών καυσίµων.

Πολιτικές ανάπτυξης και προστασίας 
περιαστικού και αστικού πράσινου, καθώς 
και ελεύθερων χώρων.

Πολιτικές ορθολογικής διαχείρισης 
απορριµµάτων, βασισµένες στο τρίπτυχο 
εξοικονόµηση, διαλογή στην πηγή, ανα-
κύκλωση, εφαρµογή των κατευθύνσεων 
του νέου ΕΣ∆Α στους περιφερειακούς 
σχεδιασµούς. Σηµειώνουµε ότι η µείωση 
έκλυσης µεθανίου από τα απορρίµµατα, 
µειώνει αντίστοιχα την εµφάνιση του 
«κακού» όζοντος.

Υιοθέτηση άµεσων µέτρων και έκδοση 
βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου 
σχεδιασµού για την αντιµετώπιση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

 Η Χαρά Καφαντάρη είναι γεωλόγος - βου-
λευτής Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος 
της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και 
Εµπορίου της Βουλής

Αιωρούµενα σωµατίδια και «κακό» όζον 
δηµιουργούν το «νέφος» ης εποχής µας
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Ο περιβαλλοντικός ακτιβισµός ενέχει 
καµιά φορά κινδύνους ακόµα και για 
την ίδια τη ζωή των εµπλεκοµένων. 

Σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιοποιήθηκε 
από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Global 
Witness, τουλάχιστον 200 άνθρωποι σε 
ολόκληρο τον κόσµο σκοτώθηκαν το 
2016 στον αγώνα για την  προστασία του 
πλανήτη, µια «µαύρη» χρονιά µε απώλειες 
ανθρώπινης ζωής ρεκόρ.

Σχεδόν τέσσερις άνθρωποι δολοφο-
νούνταν κάθε εβδοµάδα τον προηγούµενο 
χρόνο, στην προσπάθειά τους να υπερα-
σπιστούν τα σπίτια τους, τη γη τους και 
τα δάση από τις βιοµηχανίες εξόρυξης, 
την οικοδόµηση φραγµάτων και τα σχέδια 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Η Βραζιλία (49 νεκροί), η Κολοµβία 
(37 νεκροί), οι Φιλιππίνες (28 νεκροί) και 
η Ινδία (16 νεκροί) είναι οι χώρες όπου 
η µη κυβερνητική οργάνωση καταµέτρη-
σε τα περισσότερα θύµατα µεταξύ των 
ανθρώπων που αφιέρωσαν την ζωή τους 
στην προστασία της γης, των δασών και 
των ποταµών.

«Η µάχη για την προστασία του πλα-
νήτη εντείνεται ταχέως και το τίµηµα 
για αυτό υπολογίζεται σε ανθρώπινες 
ζωές, την ώρα που όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το 
να αντιταχθούν στην κλοπή της γης τους 
και την επιδείνωση της κατάστασης του 
περιβάλλοντός τους» επισήµανε ο Μπεν 
Λίδερ της Global Witness.

 Η ΜΚΟ κρούει των κώδωνα του 
κινδύνου για την επιδείνωση της κατά-
στασης, µε τον αριθµό των ανθρώπων 
που σκοτώθηκαν να καταγράφει αύξηση 
(185 το 2015), όπως επίσης και µε έναν 
µεγαλύτερο αριθµό χωρών όπου καταγρά-
φονται δολοφονίες (24 το 2016 έναντι 

16 το 2015).
∆εδοµένων των φόνων που δεν έχουν 

υπολογιστεί, «είναι πιθανόν ο αριθµός των 
νεκρών να είναι µεγαλύτερος», εκτιµά η 
οργάνωση, που κάνει αυτού του είδους την 
καταγραφή στοιχείων από το 2002. Στο 
40% των περιπτώσεων, υπογραµµίζεται, 
τα θύµατα προέρχονται από αυτόχθονες 
πληθυσµούς, ενώ µεγάλο τµήµα των 
εδαφών που διαµένουν για γενιές ολό-
κληρες κατελήφθησαν από εταιρείες, από 
γαιοκτήµονες ή τοπικούς παράγοντες.

Η Global Witness προτάσσει την ευθύνη 
των επενδυτών, από τον ιδιωτικό όσο και 
το δηµόσιο τοµέα. Η Λατινική Αµερική είναι 
η ήπειρος µε τα περισσότερα θύµατα (το 
60% των δολοφονιών που έχει καταγρά-
ψει η Global Witness), µε τα περισσότερα 
θύµατα να εντοπίζονται στη Βραζιλία και 
την Κολοµβία. Η Νικαράγουας , µε 11 
θανάτους, κατέχει το θλιβερό ρεκόρ των 

περισσότερων προασπιστών του περιβάλ-
λοντος που σκοτώθηκαν ανά κάτοικο, και 
η Ονδούρα, µε τον µεγαλύτερο αριθµό 
νεκρών ανά κάτοικο σε διάστηµα µιας 
δεκαετίας (127). Έξι δολοφονίες έχουν 
επίσης καταγραφεί στη Γουατεµάλα.

 «Μας απειλούν για να µας κάνουν να 
σωπάσουµε, όµως δεν µπορώ να παραµείνω 
σιωπηλή ενώπιον όσων θα συµβούν στο 
λαό µου. Πολεµάµε για τη γη µας, το νερό 
µας και τις ζωές µας» δήλωσε στην Global 
Witness η Ζακλίν Ροµέρο, εκπρόσωπος 
τύπου µιας κοινότητας αυτοχθόνων στην 
Κολοµβία.

 Η Ζ. Ροµέρο δέχεται εδώ και χρόνια 
απειλές, καθώς κατήγγειλε τον κατα-
στροφικό αντίκτυπο του µεγαλύτερου 
ανοικτού ανθρακωρυχείου της ηπείρου, 
του El Cerrejon, ιδιοκτησίας των βρετα-
νικών εταιρειών Glencore, BHP Billiton 
και Anglo-American.

Στην Ασία, εκτός των Φιλιππίνων, η 
κατάσταση είναι περισσότερο τεταµένη 
σε ορισµένες περιοχές της Ινδίας, όπου 
το 2016 καταγράφηκε τριπλάσιος αριθµός 
δολοφονιών υπερασπιστών του περιβάλ-
λοντος, ιδίως στο πλαίσιο των αµφιλεγό-
µενων δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης 
µεταλλείων.

Στο Μπαγκλαντές επτά άνθρωποι 
έχασαν την ζωή τους πολεµώντας για την 
προστασία της φύσης, σύµφωνα µε τη ΜΚΟ.

Στην Αφρική η προστασία των εθνικών 
πάρκων και η µάχη κατά της λαθροθηρίας 
εγκυµονούν θανάσιµους κινδύνους. Η 
χειρότερη κατάσταση που κατέγραψε το 
2016 η ΜΚΟ αφορά τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Κονγκό, µε τον φόνο εννέα φυλάκων. 
∆ύο ακτιβιστές έχασαν τη ζωή τους στη 
Νότια Αφρική, ένας στο Καµερούν, στην 
Τανζανία, στην Ουγκάντα και τη Ζιµπάµπουε.

Παγκοσµίως, η αντιπαράθεση για την 
εκµετάλλευση των ορυχείων είναι η αιτία 
που βρίσκεται πίσω από τον µεγαλύτερο 
αριθµό των καταγεγραµµένων φόνων (33 
το 2016), µπροστά από την αµφισβήτηση 
των σχεδίων δασικής εκµετάλλευσης ή 
γεωργικής εκµετάλλευσης (23 φόνοι και 
τα δύο).

Η Global Witness εξάλλου ανησυχεί 
για την ολοένα και µεγαλύτερη ποινικο-
ποίηση των δραστηριοτήτων προάσπισης 
του περιβάλλοντος, ιδίως στις ΗΠΑ. Σε 
αυτήν τη χώρα, όπως τονίζεται, µέτρα 
για τον περιορισµό των διαδηλώσεων 
ελήφθησαν σε 18 πολιτείες µετά την 
εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραµπ, 
όπως στη Νότια Ντακότα, όπου το σχέδιο 
ενός πετρελαιαγωγού που διασχίζει εδάφη 
των ιθαγενών πληθυσµών έχει προκαλέσει 
τεράστια κινητοποίηση.

Πηγή:Thepressproject.gr

Στα Λιχαδονήσια, στι 8 Ιουλίου, 
πραγµατοποιήθηκε η πρώτη κατάδυση 
του MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδε-
σµος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων 
Χελωνών) για το 2017, στα πλαίσια 
του «Healthy Seas: Νήµα βγαλµένο 
από τη θάλασσα». Το “Healthy Seas” 
αποτελεί µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
που υλοποιείται στην Ελλάδα από το 
MEDASSET, µε σκοπό την ανάσυρση 
εγκαταλελειµµένων διχτυών από τον 
βυθό της θάλασσας.

Τα Λιχαδονήσια αποτελούν ένα 
σύµπλεγµα εξωτικών νησιών, αποτέ-
λεσµα ηφαιστειογενούς δραστηριότη-
τας, βορειοδυτικά της Εύβοιας και είναι 
προτεινόµενη θαλάσσια περιοχή για την 
ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, µε 
σκοπό την προστασία του είδους µονά-
χους – µονάχους, καθότι τα τελευταία 

χρόνια µια οικογένεια του είδους έχει 
βρει καταφύγιο στην περιοχή. Εκεί και 
σε βάθος λιγότερο των 10 µέτρων βρί-
σκεται ένα ναυάγιο του Β'  Παγκοσµίου 
Πολέµου, το γερµανικό τσιµεντόπλοιο 
General Meise, µήκους 25 µέτρων.

Θαλάσσιοι οργανισµοί που έχουν 
αναπτυχθεί παραπλεύρως του πλοίου 

περιλαµβάνουν γυµνοβράγχια, ενώ το 
κατάστρωµα έχει καλυφθεί σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από σπόγγους. Η ανάπτυξη 
τέτοιου είδους θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
δηµιουργεί πολύχρωµες εντυπωσιακές 
εικόνες, τα δίχτυα όµως που κάλυπταν 
την πρύµνη του καραβιού και τελικώς 
ανασύρθηκαν, αποτελούσαν συγχρόνως 

και µία παγίδα θανάτου για τα θαλάσσια 
έµβια όντα της περιοχής.

Οι συνθήκες τόσο έξω όσο και µέσα 
στο νερό ήταν ιδανικές, µε την ορατότητα 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 
να είναι εξαιρετικά καλή, φαινόµενο σπά-
νιο για την περιοχή, λόγω των έντονων 
θαλάσσιων ρευµάτων. 

Το συνολικό βάρος των διχτυών 
ξεπέρασε τα 200 κιλά, τα οποία θα ανα-
γεννηθούν και θα αποτελέσουν κοµµάτι 
µιας κυκλικής οικονοµίας, καθώς µέσα 
από την ανακύκλωση τους θα προκύ-
ψουν πρώτες ύλες για τη δηµιουργία 
νέων προϊόντων. 

Την καταδυτική πρωτοβουλία πραγµα-
τοποίησε το MEDASSET σε συνεργασία 
µε το Ghostfi shing.gr, την AquaTec Diver 
Trainning και το καταδυτικό κέντρο 
VDiveClub

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤA∆ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ MEDASSET

Aκτιβιστές του περιβάλλοντος 
µε τίµηµα τη ζωή τους
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Ο αριθµός των θανάτων από κατα-
στροφές που οφείλονται σε µετε-
ωρολογικά αίτια στην Ευρώπη 

µπορεί να αυξηθεί κατά 50 φορές έως 
το τέλος του αιώνα, µε τους ακραίους 
καύσωνες να προκαλούν περισσότερους 
από 150.000 θανάτους κάθε χρόνο έως 
το 2100, αν δεν ληφθούν µέτρα για τον 
περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµα-
τικής αλλαγής, ανέφεραν επιστήµονες. 

Σε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο 
περιοδικό «Lancet Planetary Health», 
οι συντάκτες της έρευνας τόνισαν ότι 
τα ευρήµατά τους έδειξαν ότι η κλιµα-
τική αλλαγή επιβαρύνει κατά ραγδαία 
αυξανόµενο τρόπο την κοινωνία, µε τα 
δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιθανώς να 
επηρεαστούν, αν δεν τεθούν υπό έλεγχο 
οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 

Οι προβλέψεις, που βασίζονται σε 
µια υπόθεση µηδενικής µείωσης των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
και καµίας βελτίωσης στις πολιτικές 
µείωσης του αντίκτυπου των ακραίων 
µετεωρολογικών φαινοµένων, δείχνουν 
µια αύξηση των θανάτων εξαιτίας και-
ρικών συνθηκών από 3.000 το χρόνο 
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 1980 και 
2010 σε 152.000 το χρόνο στο διάστηµα 
µεταξύ 2071 και 2100. «Η κλιµατική 

αλλαγή είναι µία από τις µεγαλύτερες 
παγκόσµιες απειλές για την ανθρώπινη 
υγεία τον 21ο αιώνα και ο κίνδυνος που 
θέτει στην κοινωνία θα συνδέεται ολοένα 
και περισσότερο µε τους κινδύνους που 
οφείλονται στις καιρικές συνθήκες», 
τόνισε ο Τζιοβάνι Φορτζιέρι από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και από τους επικεφαλής 

της έρευνας. 
Όπως πρόσθεσε: «Αν δεν περιορι-

στεί επειγόντως η υπερθέρµανση του 
πλανήτη», περίπου 350 εκατοµµύρια 
Ευρωπαίοι σε ετήσια βάση µπορεί να 
είναι εκτεθει µένοι σε επικίνδυνα καιρικά 
φαινόµενα έως το τέλος του αιώνα. 

Η επιστηµονική οµάδα µελέτησε τις 
επιπτώσεις των επτά πιο επικίνδυνων 

τύπων καιρικών καταστροφών –κύµατα 
καύσωνα και ψύχους, πυρκαγιές, ξηρα-
σίες, πληµµύρες ποταµών,παράκτιες 
πληµµύρες και θύελλες – στα 28 κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
Ελβετία, την Νορβηγία και την Ισλανδία. 
Οι συντάκτες της µελέτης εξέτασαν τα 
αρχεία φυσικών καταστροφών από το 
1981 έως το 2010 για να εκτιµήσουν 
την ευπάθεια του πληθυσµού, συνδύασαν 
αυτά τα ευρήµατα µε τον τρόπο που η 
κλιµατική αλλαγή µπορεί να εξελιχθεί 
και µε τον ενδεχόµενο ρυθµό αύξησης 
του πληθυσµού και της µετανάστευσης. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, τα κύµα-
τα καύσωνα θα αποτελούν τις πλέον 
θανατηφόρες φυσικές καταστροφές και 
µπορεί να προκαλέσουν το 99% όλων 
των µελλοντικών θανάτων που οφεί-
λονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Τα αποτελέσµατα επίσης προβλέπουν 
µια σηµαντική αύξηση στον αριθµό 
θανάτων από παράκτιες πληµµύρες, 
από έξι θανάτους το χρόνο στην αρχή 
του αιώνα σε 233 ετησίως έως το τέλος 
αυτού. Οι συντάκτες της µελέτης άλλωστε 
υπογράµµισαν ότι το 90% του κινδύνου 
θα οφείλεται στην κλιµατική αλλαγή, ενώ 
το 10% στην αύξηση του πληθυσµού, 
η µετανάστευση και η αστικοποίηση.

Καµπανάκι κινδύνου 
για τους ακραίους καύσωνες
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Σ τη χώρα του ήλιου και των ανέµων 
υπάρχει επιτέλους µία εντυπωσιακή 
στροφή στη χρήση των Ανανεώσι-

µων Πηγών Ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια 
µε τη βοήθεια προγραµµάτων στήριξης 
και δράσεων που συντονίζονται από το 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ) η Ελλάδα εκπαιδεύει συστηµα-
τικά τις νέες γενιές της στη λογική της 
εξοικονόµησης ενέργειας και σχεδιάζει 
υποδοµές που αλλάζουν τους πόρους 
του ενεργειακού ισοζυγίου. 

Το ΠΑΚΟΕ ζήτησε στοιχεία και απα-
ντήσεις για τα συµβαίνοντα από τον 
πρόεδρο του Εθνικού Φορέα Ενέργειας 
κ. Βασίλη Τσολακίδη.

Το ΚΑΠΕ έχει σχεδιάσει εκπαιδευτι-
κά προγράµµατα για την εξοικονόµη-
ση ενέργειας που να απευθύνονται 
σε ∆ήµους ή σε σχολεία;
Το ΚΑΠΕ δεν έχει σχεδιάσει ολο-

κληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για την εξοικονόµηση ενέργειας που να 
απευθύνονται ειδικά σε σχολεία, καθώς 
δεν έχει και τη σχετική αρµοδιότητα, 
αλλά έχει υλοποιήσει πλήθος δράσεων 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, σε 
συνεργασία και µε την έγκριση του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου. Στο πλαίσιο δια-
φόρων έργων έχει κατά καιρούς παραχθεί 
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως τα βιβλία 
«Η ενέργεια και οι πηγές της» για µαθητές 
δηµοτικού, το Εγχειρίδιο Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας για µαθητές γυµνασίου, 
αλλά και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό 
υλικό παιδαγωγικά εργαλεία υψηλής ποι-
ότητας και θα προτείνει δραστηριότητες 
ώστε να γίνει η µάθηση σχετικά µε την 
ενέργεια πιο διασκεδαστική.

 Έχουν οργανωθεί σχολικοί διαγωνι-
σµοί και παιχνίδια µέσω διαδικτύου για 
να εξοικειωθούν τα παιδιά µε τις βασικές 
έννοιες των ΑΠΕ και της ΕΞΕ.Σε έργο του 
ΚΑΠΕ έληξε πρόσφατα, δηµιουργήθηκε 
και παίχθηκε σε δηµοτικά σχολεία το 
παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι, µε στόχο 
την ενθάρρυνση των µικρών παιδιών αλλά 
και των γονιών τους να µετακινούνται 
καθηµερινά προς και από το σχολείο µε 
ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλή 
και ωφέλιµο για την υγεία τρόπο.

Όταν, πολλές φορές, µας καλούν 
να κάνουµε µία ‘παρέµβαση’ σε κάποιο 

σχολείο για το θέµα της Εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ή των ΑΠΕ), οι συνεργάτες του 
Κέντρου προετοιµάζουν την κάθε φορά 

πιο κατάλληλη για την ηλικία των µαθη-
τών παρουσίαση.Σε κάποιες περιπτώσεις 
προβάλλεται η ταινία «Μια θεία γεµάτη 
ενέργεια», µια παλαιότερη παραγωγή του 
ΚΑΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας και 
ακολουθεί συζήτηση ή ενίοτε παίζονται 
ειδικά σχεδιασµένα παιχνίδια όπως η 
«Κλιµατόπολη»…

Παράλληλα, το ΚΑΠΕ έχει δηµιουργή-
σει στο χώρο του επιδεικτικού Αιολικού 
του Πάρκου, στην περιοχή της Κερατέας 
Αττικής έναΠάρκο Ενεργειακής Αγωγής, 

το ΠΕΝΑ, για την ενηµέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης που πραγµατοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις του Πάρκου Ενεργειακής 
Αγωγής - ΠΕΝΑ, σε συνδυασµό µε  και-
νοτόµα και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά 
εργαλεία δίδουν την ευκαιρία στο ευρύ 
κοινό, αλλά, κυρίως, σε µαθητές, σπου-
δαστές και φοιτητές, να κατανοήσουν 
τους µηχανισµούς της παραγωγής, της 
χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, όπως επίσης 
και τη βέλτιστη εκµετάλλευση τους και 
να ενηµερωθούν για τεχνολογίες φιλικές 
προς το περιβάλλον.

Στο χώρο των δήµων, µε τους οποίους 
έχουµε αναπτύξει µεγάλο δίκτυο συνερ-
γασίαςκαι υλοποιούµε πλήθος έργων, 
έχουµε πάντα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων δράσεις ενηµέρωσης 

Αποκλειστική συνέντευξη του προέδρου 
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Βασίλη Τσολακίδη

Πως αλλάζει το ενεργειακό 
ισοζύγιο πόρων της Ελλάδας

Πίνακες και στοιχεία για την διείσδυση των ΑΠΕ
Ποια προγράµµατα στηρίζουν την ενεργειακή αναµόρφωση της χώρας



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017
οικονοµία 30 /  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

και κατάρτισης του προσωπικού των 
δήµων σχετικά µε ενεργειακή διαχείρι-
ση, τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ, βελτίωση 
ενεργειακής συµπεριφοράς κ.α. Σε έργα 
MED& HORIZON προβλέπονται δρά-
σεις που στοχεύουν στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων των στελεχών της Τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ώστε να σχεδιάζουν και 
να υλοποιούν επεµβάσεις ΑΠΕ & ΕΞΕ. Να 
αναφέρω, επίσης ότι έχουµε υλοποιήσει 
ένα πρόγραµµα κατάρτισης για τους Κοι-
νωνικούς Λειτουργούς των ∆ήµων, ώστε 
να µπορούν αυτοί να δίνουν συµβουλές 
για εξοικονόµηση ενέργειας σεκοινωνικά 
ευάλωτα νοικοκυριά. 

Ποια προγράµµατα «τρέχουν» και 
πώς συντονίζεστε µε δηµόσιους 
φορείς για την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας;
ToΚΑΠΕ έχει να επιδείξει µεγάλο και 

πολύ σηµαντικό έργο στον τοµέα της 
Εξοικονόµησης ενέργειας. 

Ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, αφενός 
µελετά τα θέµατα ενεργειακού σχεδια-
σµού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την 
Εξοικονόµηση Ενέργειας και αφετέρου 
αναπτύσσει την απαραίτητη υποδοµή για 
την υποστήριξη της υλοποίησης επεν-
δυτικών προγραµµάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ. 
Συνεργάζεται στενά µε τα περισσότερα 
υπουργεία, ειδικότερα µε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το οποίο 
και εποπτεύεται, αλλά και µε το Υπουργείο 
Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπ. Εσωτε-
ρικώνκαι ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(για θέµατα που αφορούν την υλοποίηση 
έργων ΑΠΕ / ΕΞΕ στην Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση), κ.α. Για παρά-
δειγµαµε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
συνεργαζόµαστε, σε συνέχεια σχετικού 
έργου του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
LIFE+, για θέµατα εξοικονόµησης και 
διαχείρισης ενέργειας σε στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερα στο χώρο της τοπικής αυτο-
διοίκησης, το ΚΑΠΕ έχει αναπτύξει έντονη 
δραστηριότητα υλοποιώντας πλήθος 
έργων και προγραµµάτων. Ενεργώντας 
ως Ενδιάµεσος Φορέας, ολοκλήρωσε 
το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που 
αφορούσε εφαρµογές εξοικονόµησης 
ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις 
∆ήµων και το «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», βάσει του 
οποίου πραγµατοποιούνται βιοκλιµατικές 
αναβαθµίσεις πλατειών, οδικών αξόνων 
και πεζοδρόµων σε ∆ήµους.

Παράλληλα, υποστηρίζει τους ∆ήµους 
της χώρας, ενεργώντας ως Εθνικός Εκπρό-
σωπος (ο ένας από τους δύο εκπροσώπους 
στην Ελλάδα), για την προετοιµασία έντα-
ξής τους στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» 
ή για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης 
που πρέπει να εκπονήσουν και να υπο-
βάλουν µετά την ένταξή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει 
σε ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα, που 
εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και υλοποιούµε 
σε συνεργασία µε το Ταµείο Παρακατα-
θηκών & ∆ανείων για την αναβάθµιση 

του οδοφωτισµού σε ∆ήµους. Το ΚΑΠΕ 
θα είναι τεχνικός σύµβουλος σε θέµατα 
προετοιµασίας, υλοποίησης και ολοκλή-
ρωσης των σχετικών έργων.

Να σηµειώσω εδώ, ότι κατά την προ-
ηγούµενη προγραµµατική περίοδο των 
προγραµµάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας INTERREG 2007-2013 
συνεργαστήκαµε µε ∆ήµους και Περιφέ-
ρειες σε όλη τη χώρα για την υλοποίηση 
καινοτόµων πιλοτικών έργων και δράσεων 
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας κυρίως των κτιρίων διοίκησης τους 
και του οδοφωτισµού τους. Τα έργα που 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς µε χρηµατο-
δότηση κατά 75-80% από το INTERREG 
και κατά το 20-25% από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), έγιναν στις 
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων 
Νήσων, Κρήτης και τον ∆ήµο του Πειραιά. 

Οµοίως και στην νέα προγραµµατική 
περίοδο του INTERREG 2014-2020 εντά-

χθηκαν παρόµοια έργα που σε συνεργασία 
πάντα µε το ΚΑΠΕ υλοποιούνται, προς το 
παρόν, για την Περιφέρεια Κρήτης, το ∆ήµο 
Ηρακλείου, τον ∆ήµο Ρόδου και τον ∆ήµο 
Χερσονήσου (ποσοστά χρηµατοδότησης 
85% INTERREG, 15% Π∆Ε).

Ακόµη το ΚΑΠΕ, ως Φορέας ∆ιαχεί-
ρισης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου για τις ΑΠΕ (EEA 
Grants – GR03) της περιόδου 2009-2014, 
συνεργάστηκε µε φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση σηµα-
ντικών καινοτόµων έργων ενσωµάτωσης 
τεχνολογιών ΑΠΕ στις υποδοµές τους 
(νοσοκοµεία, δηµοτικά κτίρια, εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα) οδηγώντας έτσι στην βελτίωση 
της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς τους αλλά και στην µεί-
ωση των λειτουργικών τους εξόδων. Το 
Πρόγραµµα συνολικού προϋπολογισµού 
11,2 εκ €. χρηµατοδοτήθηκε κατά 85% 
από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχα-
νισµού του ΕΟΧ και κατά 15% από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τα 
έργα που εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα µετά 
από  αξιολόγηση των φακέλων τους από 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες υλοποιή-
θηκαν (α) στο Γενικό Νοσοκοµείο Γρεβενών, 
(β) στο Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας 
«Μποδοσάκειο», (γ) στο Γενικό Νοσο-
κοµείο «Κωνσταντοπούλειο», στη Στέγη 
Ανηλίκων και στο Κέντρο Βρεφονηπιακής 
Αγωγής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, (δ) στις 
εγκαταστάσεις του ∆ηµοκρίτειου Πανεπι-
στηµίου Θράκης, (ε) στις εγκαταστάσεις 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
(στ) στις δηµοτικές εγκαταστάσεις του 
∆ήµου Άνδρου, (ζ) στο «Πολυκοινωνικό» 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη-
λεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Αλεξανδρούπολης, (η) σε δηµοτικές 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Καρπενησίου 
και (θ) τα αντλιοστάσια του Οργανισµού 
Ανάπτυξης Κρήτης.

Τέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προε-
τοιµάζονται νέα έργα σε συνεργασία µε 
δηµόσιους φορείς στα πλαίσια Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.

Ποια πρόσφατα στοιχεία έχετε για 
συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο του τόπου; Παρακαλούµε 
να µας δώσετε σχετικά στοιχεία 
και πίνακες
Η χώρα µας παρουσιάζει πολύ καλές 

επιδόσεις στη διείσδυση των ΑΠΕ. Έχουν 
σχεδόν καλυφθεί οι ενδιάµεσοι στόχοι για 
το 2020 και προβλέπεται ότι πριν από το 
2030 θα έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος 
για την κάλυψη των επόµενων στόχων. 
Ειδικότερα, υπάρχει:
•  Επίτευξη στόχων διείσδυσης ΑΠΕ για 

θέρµανση και ψύξη.
•  Πρόοδος στη διείσδυση ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη κατανάλωση τελικής ενέρ-
γειας και ηλεκτρικής ενέργειας.Ισχυρή 
η παρουσία των Φ/Β και των αιολικών, 
ενώ λιγότερη στους τοµείς βιοµάζας 
και γεωθερµίας.

•  Απόκλιση στο στόχο διείσδυσης ΑΠΕ 
στις µεταφορές.

Ο ρυθµός εγκατάστασης αιολικών 
σταθµών παραµένει σταθερός και, παρά 
την παρατεταµένη κρίση, η εγκατεστη-
µένη ισχύς έχει ξεπεράσει τα 2.200 MW. 
Η περαιτέρω αύξηση του αριθµού των 
ανεµογεννητριών και εγκατάστασή τους 
κοντά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά 
περιοχές θα µπορούσε να αυξήσει την 
ανησυχία των τοπικών κοινωνιών ως προς 
τις επιπτώσεις που µπορεί να δηµιουρ-
γηθούν, κυρίως, στα πουλιά. Για το λόγο 
αυτό, τα τελευταία χρόνια πολλές άδειες 
εγκατάστασης συνοδεύονται από ειδικούς 
όρους που προβλέπουν τη συστηµατική 
παρακολούθηση της επίδρασης των ανε-
µογεννητριών στους πληθυσµούς πουλιών, 
καθώς και στην υιοθέτηση αυτοµάτων 
συστηµάτων εντοπισµού και παράκαµψης 
της τροχιάς πρόσκρουσης των πουλιών 
µε τα πτερύγια των ανεµογεννητριών. 

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία παρου-
σιάζει επίσης σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
και µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Είναι 
κατάλληλη για διεσπαρµένη παραγωγή, 
µε τα επακόλουθα οφέλη από πλευράς 
µείωσης απωλειών µεταφοράς και διανο-
µής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική 

2011 2012 2013 2014
RES-H&C 20.23% 24.43% 26.47% 26.85%

RES-E 13.82% 16.48% 21.24% 21.92%

RES-T 0.74% 1.06% 1.04% 1.37%

RES share 11.03% 13.83% 14.99% 15.32%

Εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017
οικονοµίαΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  / 31

εγκατεστηµένη ισχύς Φ/Β συστηµάτων 
στην Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τα 
2600 MWp.

Η ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρι-
σµού και η διασύνδεση των νησιών 
µε το ηπειρωτικό δίκτυο αναµένεται 
να αυξήσει τη συµµετοχή των ΑΠΕ 
βελτιώνοντας τη σταθερότητα του 
συστήµατος, ενώ τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα θα αυξήσουν την εγκατεστηµένη 
ισχύ όταν οι πλωτές βάσεις στήριξης των 
αιολικών πάρκων γίνουν πιο ώριµες.

Για ποιο λόγο ισχύει ακόµη το 
καθεστώς ο πολίτης να πληρώνει 
τα «σπασµένα» στο λογαριασµό 
της ∆ΕΗ για τις ΑΠΕ; 
Η είσοδος στον 21ο αιώνα ανέδειξε 

το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής 
και την αναγκαιότητα της µείωσης των 
εκποµπών CO2. Η διαδικασία αυτή, που 
ονοµάστηκε  «ενεργειακή µετάβαση 
στην οικονοµία χωρίς άνθρακα», αρχίζει 
να µετατρέπεται στις µέρες µας σε 
πραγµατική «ενεργειακή επανάσταση» 
καθόσον καθηµερινά  αποδεικνύεται 
πλέον πώς η οικονοµία χωρίς άνθρακα 
ταυτίζεται µε την οικονοµική ανάπτυξη 
και ευηµερία και καθίσταται πλέον 
τεχνικά εφικτή και οικονοµικά βιώσιµη.

Η πορεία αυτή του παγκόσµιου 
µετασχηµατισµού του ενεργειακού 
συστήµατος υποστηρίχτηκε και από την 
ελληνική πολιτεία µε επενδύσεις, αρχικά 
µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στη 
συνέχεια για ενεργειακή αποδοτικότητα 
/ εξοικονόµηση , δυστυχώς όµως χωρίς 
να αποτραπούν σχετικές αστοχίες και 
στρεβλώσεις, που επέφεραν για αυτό 
το λόγο βαρύ οικονοµικό τίµηµα στους 
καταναλωτές. 

Το ΥΠΕΝ και οι αρµόδιοι φορείς για 
την ενέργεια άρχισαν ήδη να λαµβά-
νουν τα απαραίτητα αντίµετρα, -νέο 
εκσυγχρονισµένο θεσµικό πλαίσιο 
για τις ΑΠΕ, σταδιακή εφαρµογή του 
«µοντέλου στόχου», νόµος 4342/2015 
για την αποδοτικότητα κατ’ εφαρµο-
γή της οδηγίας 27/2012/ΕΕ µαζί µε 
µέτρα επιβολής, νέα κατανοµή εσόδων 
από δικαιώµατα CO2, διακοψιµότητα, 
νόµος για ενεργειακές κοινότητες, νετ 
µέτερινγκ, κ.λπ.-, ώστε να εξοµαλυνθεί 
η κατάσταση και να αποτραπεί κάθε 
κίνδυνος διακοπής ή παρεµπόδισης 
της πολιτικής µετάβασης προς την 
οικονοµία χωρίς άνθρακα.

Στην πρόταση που σας έχει κατα-
θέσει το ΠΑΚΟΕ για συνεργα-
σία σε επίπεδο σεµιναρίων σε 
∆ήµους και σχολεία ποια είναι 
η απάντησή σας;
Το ΚΑΠΕ είναι ανοικτό σε συνερ-

γασίες που προωθούν τις ΑΠΕ και 
την Εξοικονόµηση ενέργειας και δρά-
σεις που αποσκοπούνστη διάδοση και 
εδραίωση των νέων, φιλικών προς το 
περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογι-
ών. Βασική ωστόσο προϋπόθεση για 
την επιτυχή υλοποίηση κάθε τέτοιου 
είδους δράσης είναι ο προσεκτικός 
σχεδιασµός και κυρίως η εξασφάλιση 
ενός µηχανισµού υποστήριξης των 
δράσεων αυτών.

Η πλούσια, όπως παρουσιάζεται 
από τον κ. Τσολακίδη, δράση του 
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας  (ΚΑΠΕ) στην Ελλάδα, φαίνεται 
πως δεν έχει συµβάλει ιδιαίτερα στην 
ενεργειακή αναµόρφωση της χώρας. Το 
αποδεικνύουν οι µετρήσεις σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, σύµφωνα µε τις οποίες µόνο 
κάποιες χώρες του Βορρά εµφανίζουν 
αξιόλογες επιδόσεις στη διείσδυση των 
Ανενεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το µερίδιο της ενεργειακής κατα-
νάλωσης από ανανεώσιµες πηγές στην 
Ελλάδα το 2015, διαµορφώθηκε µετά 
βίας στο 15,4%, χαµηλότερα δηλαδή από 
τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
που είναι 16,1%, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Eurostat. 

Το 2015, τα υψηλότερα ποσοστά 
ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώ-
σιµες πηγές καταγράφονται στη Σουηδία 
(53,9%), τη Φινλανδία (39,3%), τη 
Λετονία (37,6%) και την Αυστρία (32,1%), 
ενώ τα χαµηλότερα καταγράφονται στο 
Λουξεµβούργο και τη Μάλτα (5%), στην 
Ολλανδία (5,8%), το Βέλγιο (7,9%) και 
τη Μ. Βρετανία (8,2%). Εντεκα κράτη – 
µέλη (Βουλγαρία, Τσεχία, ∆ανία, Εσθονία, 
Κροατία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 
Ρουµανία, Φινλανδία και Σουηδία) έχουν 

ήδη πετύχει τους εθνικούς στόχους του 
2020  για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Στην «ΕΕ των 28», το µερίδιο της 
ενεργειακής κατανάλωσης από ανα-
νεώσιµες πηγές αυξήθηκε από 8,5% 
το 2004 σε 16,7% το 2015, ενώ ο 
στόχος που πρέπει να επιτευχθεί έως 
το 2020 είναι 20%. Την ίδια περίοδο, 
η ενεργειακή κατανάλωση από ανανε-
ώσιµες πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε 
από 6,9% το 2004 σε 13,5% το 2012 
και σε 15,4% το 2015. Η κατανάλωση 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
στην Ελλάδα πρέπει να φτάσει το 
18% έως το 2020.

Κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ υποχρεούται 
να καλύψει τουλάχιστον το 27% των 
ενεργειακών της αναγκών από ανανε-
ώσιµες πηγές έως το έτος 2030. Όπως 
προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, 
η διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών 
είναι µεγάλη.

Στις σκανδιναβικές χώρες, για παρά-
δειγµα, το 30% και πλέον των ενεργει-
ακών τους αναγκών καλύπτεται από 
ανανεώσιµες πηγές. Στο άλλο άκρο 
βρίσκονται χώρες όπως η Ολλανδία, 
η Βρετανία, η Ιρλανδία, µε ποσοστό 
5%-7%. Η Ελλάδα βρίσκεται στον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο, καλύπτοντας 

το 15,4% των συνολικών αναγκών 
της, µε καλές επιδόσεις στην ανανε-
ώσιµη παραγωγή θέρµανσης – ψύξης 
(27,5% έναντι 16,6% της υπόλοιπης 
ΕΕ), υστερώντας στην παραγωγή 
ηλεκτρισµού (22,2% έναντι 26,9%) 
και έχοντας δραµατική υστέρηση 
στην ενέργεια για κίνηση (µόλις 
1,1% έναντι 5,5% της υπόλοιπης ΕΕ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
µέρος εκείνο των ανανεώσιµων πηγών, 
που αφορά τη βιοενέργεια και σχετίζεται 
µε την αγροτική παραγωγή. Η βιοενέργεια 
συµβάλλει στην παραγωγή ανανεώσιµης 
ενέργειας, από 47% στην περίπτωση της 
Ελλάδας και της Ιρλανδίας, έως 88% 
στη Φιλανδία. 

Κυρίαρχη πρώτη ύλη αποτελούν 
τα στέρεα καύσιµα, όπως η ξυλεία, τα 
απορρίµµατα, το βιοαέριο και το βιοντίζελ. 
Μιλάµε για την ευρύτερη βιο-οικονοµία, 
που αποτελεί µία από τις πιο ανερχό-
µενες δραστηριότητες της παγκόσµιας 
οικονοµίας. Κάποιες χώρες της ΕΕ κατέ-
χουν ηγετική θέση στις επενδύσεις και 
στην παγκόσµια παραγωγή γνώσης και 
καινοτοµίας. ∆υστυχώς, αυτό δεν ισχύει 
στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία 
είναι συνήθως «καταναλωτής» αυτής 
της τεχνολογίας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η
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Ο ι πάγοι λιώνουν και ο πλανήτης... 
φλέγεται. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
η θερµοκρασία της Γης θα αυξηθεί 

από δύο έως πέντε µονάδες έως το τέλος 
του αιώνα, γεγονός που θα επιφέρει 
σταδιακά χιλιάδες πρόωρους θανάτους. 

Είναι πολύ πιθανό ότι η θερµοκρασία 
του πλανήτη θα ξεπεράσει το θεωρούµενο 
ως όριο ασφαλείας των δύο βαθµών Κελ-
σίου στη διάρκεια του αιώνα, σύµφωνα 
µε νέα αµερικανική επιστηµονική µελέτη. 
Η πιθανότητα η θερµοκρασία να αυξηθεί 
από δύο έως πέντε βαθµούς Κελσίου έως 
το 2100 εκτιµάται στο 90%.

Η κλιµατική αλλαγή και η συνακόλου-
θη ατµοσφαιρική ρύπανση θα «φέρουν» 
60.000 παραπάνω πρόσθετους θανάτους 
έως το 2030 και 260.000 έως το 2100, 
σύµφωνα µε µια άλλη διεθνή µελέτη. 
Ακόµη κι αν οι άνθρωποι κατάφερναν να 
σταµατήσουν άµεσα και ολοκληρωτικά 
όλες τις εκποµπές «αερίων του θερµο-
κηπίου», η Γη θα συνέχιζε να «ανεβάζει 
πυρετό» έως το τέλος του τρέχοντος 
αιώνα, σύµφωνα µε τις νέες δυσοίωνες 
εκτιµήσεις.

Αν συνεχισθεί ο σηµερινός ρυθµός 
εκποµπών αερίων για τα επόµενα 15 
χρόνια, τότε το πιθανότερο είναι ότι η 
θερµοκρασία του πλανήτη µας θα έχει 
αυξηθεί κατά 1,5 βαθµό έως τότε (2032), 
σύµφωνα µε τους ερευνητές του Πανεπι-
στηµίου Ουάσιγκτον, µε επικεφαλής τον 
καθηγητή στατιστικής Άντριαν Ράφτερι, 
που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο 
περιοδικό για θέµατα κλιµατικής αλλαγής 
Nature ClimateChange.

Η Συµφωνία του Παρισιού που υπέγρα-
ψαν πέρυσι 195 χώρες, καλεί τη διεθνή 
κοινότητα να πάρει µέτρα, ώστε να µην 
αυξηθεί η παγκόσµια θερµοκρασία έως 
το 2100 πάνω από δύο βαθµούς Κελσίου 
σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδά 
της. Όµως η νέα µελέτη θεωρεί πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί αυτό, ακόµη κι 
αν -πράγµα απολύτως απίθανο- ξαφνικά 
όλες οι χώρες σταµατούσαν µέσα στο 
2017 να εκπέµπουν άλλον άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα.

Οι ερευνητές δίνουν πιθανότητα µόνο 
5% η άνοδος της θερµοκρασίας της Γης 
να µην ξεπεράσει έως το 2100 τους δύο 
βαθµούς σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά 
επίπεδα. Ενώ υπολογίζουν µόνο στο 1% 
την πιθανότητα να περιορισθεί κάτω από 
1,5 βαθµό η άνοδος της παγκόσµιας 
θερµοκρασίας έως το τέλος του αιώνα 
µας. «Ο στόχος των δύο βαθµών είναι 
επιτεύξιµος, αλλά µόνο µέσα από µαζική 
και συνεχή προσπάθεια σε όλα τα µέτωπα 
στη διάρκεια των εποµένων 80 ετών. Οι 
πιο αισιόδοξες προβλέψεις είναι απίθανο 
να συµβούν. Είµαστε πιο κοντά στο όριο 
ασφαλείας από ό,τι νοµίζουµε», δήλωσε 
ο Ράφτερι.

Μια άλλη µελέτη, µε επικεφαλής τον 
Τζέησον Γουέστ του Πανεπιστηµίου της 
Β.Καρολίνα, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 
ίδιο επιστηµονικό περιοδικό, ενισχύει 

τους φόβους ότι η ανεξέλεγκτη κλιµατική 
αλλαγή θα έχει επιπτώσεις και στη δηµό-
σια υγεία, αυξάνοντας τους πρόωρους 
θανάτους, κυρίως επιδεινώνοντας τη 
ρύπανση του αέρα.

«Καθώς η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει 
τις συγκεντρώσεις ρυοπογόνων ουσιών 
στον αέρα, µπορεί να έχει σηµαντική 
επίπτωση στην υγεία παγκοσµίως, προ-
σθέτοντας και άλλους θανάτους στα 
εκατοµµύρια των ανθρώπων που ήδη 
πεθαίνουν από ατµοσφαιρική ρύπανση 
κάθε χρόνο», δήλωσε ο Γουέστ.

Όσο ανεβαίνει η θερµοκρασία, τόσο 
επιταχύνονται οι χηµικές αντιδράσεις 
που παράγουν ρύπους στον αέρα, όπως 
το όζον και τα µικροσκοπικά σωµατίδια. 
Οι περιοχές και οι χώρες που θα έχουν 
ξηρότερο κλίµα, πιθανότατα θα έχουν 
και χειρότερη ρύπανση, λόγω αύξησης 

των πυρκαγιών, αυξηµένης σκόνης και 
λιγότερων βροχών που θα µπορούσαν 
να καθαρίσουν τον αέρα. Αλλά και τα 
δέντρα, όσο ανεβαίνει η θερµοκρασία, 
θα εκλύουν περισσότερες οργανικές 
ρυπογόνες ουσίες.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τη µελέτη, πέρα 
από τη ρύπανση του αέρα, η κλιµατική 
αλλαγή θα προκαλέσει περισσότερους πρό-
ωρους θανάτους και µε άλλους τρόπους, 
όπως το θερµικό στρες των ευάλωτων 
ανθρώπων, η µειωµένη πρόσβαση σε 
καθαρό νερό και επαρκή τροφή, καθώς 
και η εξάπλωση των λοιµωδών νόσων.

Σύνδεσµοι για τις επιστηµονικές δηµο-
σιεύσεις: http://nature.com/articles/
doi:10.1038/nclimate3352

και http://nature.com/articles/
doi:10.1038/nclimate3354

Πηγή: stogiatro.gr

Η κλιµατική αλλαγή 
φέρνει πρόωρους θανάτους

Για φιλοκυνηγετική στάση εγκαλούν τον αναπληρωτή 
υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάµελλο 
οι Οικολόγοι Πράσινοι, µε αφορµή την έναρξη της κυνηγετι-
κής περιόδου 2017-2018, στις 20 Αυγούστου. Οι Οικολόγοι 
Πράσινοι υπενθυµίζουν ότι ο υπουργός “ούτε ανεξέλεγκτος 
είναι ούτε, πολύ περισσότερο, κινείται εκτός πολιτικής των 
συγκυβερνώντων κοµµάτων µε την ψήφο των οποίων βρί-
σκεται στη θέση του υπουργού”. 

Και εξηγούν: “Το ότι ο κ. αν.υπουργός Περιβάλλοντος 
συµµερίζεται την «ευχαρίστηση» των κυνηγών από την πρώ-
τη µέρα κυνηγιού αποτελεί περιφρόνηση του µεγαλύτερου 
µέρους της κοινωνίας που δεν αξιολογεί τη φύση µέσω της 

«κυνηγετικής κάρπωσης». Το ότι το υπουργείο αναφέρθηκε σε 
«ικανοποιητικούς αριθµούς θηραµάτων» δήθεν συλλέγοντας 
και αναλύοντας µέσα σε 24 ώρες, στοιχεία από όλη τη χώρα, 
ενώ οφείλει να είναι ουδέτερο και σχολαστικό, αποτελεί όχι 
µόνο απλή υιοθέτηση της κυνηγετικής προπαγάνδας, αλλά 
απόλυτο λαϊκισµό, επίδειξη άγνοιας και απαξίωση τόσο 
της επιστηµονικής κοινότητας όσο και των υπηρεσιών του 
υπουργείου  του που εκπονούν µακροχρόνια και επίπονα 
προγράµµατα προσδιορισµού των πληθυσµών και της κατά-
στασης διατήρησης της άγριας ζωής της χώρας. 

Παράλληλα, η στάση του κ. αν.υπουργού στην επίθεση 
της αρκούδας στον κυνηγό δείχνει απόλυτη άγνοια των 

υποχρεώσεών του. Μετά από ένα τέτοιο συµβάν, δουλειά 
του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να εξηγήσει τι σκοπεύει 
να κάνει για την προστασία του απειλούµενου είδους από τα 
συνεπακόλουθα τέτοιων συµβάντων και όχι µόνο να ευχηθεί 
στους κυνηγούς να µην έχουν ατυχή συµβάντα στο χόµπι τους.

Τέλος, ο κ. αν.υπουργός θα πρέπει να καταλάβει ότι το 
οικολογικό κίνηµα δεν αποπροσανατολίζεται µε τις εξαγγελίες 
περί ανακύκλωσης φυσιγγίων, καθ΄ υπόδειξη των ίδιων των 
κυνηγών, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός περιβαλλοντικού προ-
φίλ ή µάλλον άλλοθι σε µια δραστηριότητα όπως το κυνήγι, 
το οποίο, ενώ αποδεδειγµένα αποτελεί απειλή για την άγρια 
φύση, ασκείται µε ολοένα και πιο αδύναµο κρατικό έλεγχο.

 ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
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Α ρκετοί πολίτες ενδιαφέ-
ρονται για τα περιβαλ-
λοντικά θέµατα, αλλά δεν 

γνωρίζουν πώς και πού πρέπει να 
απευθυνούν όταν διαπιστώνουν µια 
κατάφωρη παραβίαση της σχετικής 
νοµοθεσίας ή φοβούνται πως 
θα εµπλακούν σε έναν κυκεώνα 
αντεγκλήσεων µε τις δηµόσιες 
υπηρεσίες. Κι όµως, κάθε πολίτης 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τις 
επίσηµες αρχές να λογοδοτήσουν, 
όταν αντιλαµβάνεται ότι συντελού-
νται µικρά ή µεγάλα εγκλήµατα στο 
φυσικό περιβάλλον που ανήκει σε 
όλους µας.

Πρόσφατα, η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο 
κατευθυντήριων γραµµών σχετικά 
µε την πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικά θέµατα, το 
οποίο διασαφηνίζει πώς οι ιδιώτες 
και οι συλλογικοί φορείς µπορούν 
να προσβάλουν ενώπιον των εθνι-
κών δικαστηρίων τις αποφάσεις, 
τις πράξεις και τις παραλείψεις 
των δηµόσιων αρχών, οι οποίες 
σχετίζονται µε την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Στόχος αυτών των κατευ-
θυντήριων γραµµών είναι να 
βοηθήσουν τους ιδιώτες και τις 
µη κυβερνητικές οργανώσεις να 
αποφασίσουν εάν θα προσφύ-
γουν στα εθνικά δικαστήρια για 
µια συγκεκριµένη υπόθεση. Τα 

εθνικά δικαστήρια µπορούν να 
τις χρησιµοποιούν για να εντο-
πίζουν όλες τις υποθέσεις του 
∆ικαστηρίου της ΕΕ, τις οποίες θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όταν 
αντιµετωπίζουν ζητήµατα σχετικά 
µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικές υποθέσεις. Με 
αυτή την καθοδήγηση οι εθνικές 
διοικήσεις αποκτούν επίγνωση των 
πιθανών ελλείψεων στα συστήµατα 
∆ικαιοσύνης τους, ενώ παράλληλα 
παρέχεται µεγαλύτερη σαφήνεια 
στις επιχειρήσεις σχετικά µε τα 
ευρωπαϊκά δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις που διακυβεύονται µέσα 
από τις αποφάσεις, πράξεις και 
παραλείψεις που τους αφορούν.

Το ∆ικαστήριο της ΕΕ έχει 
εκδώσει σειρά αποφάσεων που 
αποσαφηνίζουν τις απαιτήσεις της 
ΕΕ σχετικά µε την πρόσβαση στη 
∆ικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέµατα. Παραδείγµατα αποτελούν, 
µεταξύ άλλων:

-πώς πρέπει τα εθνικά δικαστή-
ρια να εξετάζουν τους ισχυρισµούς 
ότι τα δηµοτικά σχέδια για την 
ποιότητα του αέρα δεν προβλέπουν 
µέτρα επαρκώς αποτελεσµατικά 
για την επίτευξη των προτύπων 
για την ποιότητα του αέρα που 
έχουν θεσπιστεί µε την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία για τον αέρα·

-ο ρόλος του κοινού, και 
ιδίως των περιβαλλοντικών µη 

κυβερνητικών οργανώσεων, στη 
διασφάλιση ότι οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη νοµοθεσία 
της ΕΕ για τη φύση τηρούνται στα 
κράτη µέλη·

-κριτήρια εκτίµησης που θα 
πρέπει να χρησιµοποιούν τα εθνικά 
δικαστήρια ώστε να αποφεύγονται 
οι περιπτώσεις όπου οι πολίτες και 
οι συλλογικοί φορείς δεν µπορούν 
να διαδραµατίσουν τον ρόλο τους 
στην προάσπιση της περιβαλλοντι-
κής νοµοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό 
επίπεδο λόγω απαγορευτικών 
υψηλών δικαστικών εξόδων.

Οι κατευθυντήριες γραµµές 
συγκεντρώνουν όλες αυτές τις 
αποφάσεις και τις συνέπειές τους 
σε ένα ενιαίο περιεκτικό κείµενο, 
εύκολα κατανοητό από το κοινό. 
Ύστερα από την έκδοση του καθο-
δηγητικού εγγράφου θα ακολου-
θήσουν συζητήσεις µε τα κράτη 
µέλη που δεν συµµορφώνονται 
ακόµα πλήρως µε τις υποχρεώσεις 
τους, όπως αυτές ερµηνεύονται 
από το ∆ικαστήριο της ΕΕ. Οι 
συζητήσεις αυτές θα πραγµατο-
ποιηθούν επίσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που θεσπίστηκε µέσω 
της επισκόπησης της εφαρµογής 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

Η πρόσβαση στη ∆ικαιοσύ-
νη εγγυάται ότι οι ιδιώτες και οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπό 
ορισµένες συνθήκες, µπορούν να 

ζητήσουν από ένα ανεξάρτητο 
εθνικό δικαστήριο να εξετάσει 
κατά πόσον µια απόφαση, πράξη 
ή παράλειψη από µέρους µιας 
δηµόσιας αρχής ήταν έννοµη όσον 
αφορά τα δικαιώµατά τους. Οι 
βασικές εγγυήσεις συνίστανται 
στο δικαίωµα ακρόασης, στον 
επαρκή έλεγχο από τον εθνικό 
δικαστή, στα µέτρα αποκατάστασης 
και στα µέτρα για την αποφυγή 
απαγορευτικού κόστους.

Το έγγραφο κατευθυντήριων 
γραµµών βασίζεται σε διατάξεις 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
της ΕΕ που αφορούν την πρό-
σβαση στη ∆ικαιοσύνη, καθώς και 
σε διατάξεις της σύµβασης του 
Aarhus σχετικά µε την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων 
και την πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικά θέµατα, όπως 
ερµηνεύεται από το ∆ικαστήριο της 
ΕΕ. Το πεδίο του εγγράφου κατευ-
θυντήριων γραµµών περιορίζεται 
στην πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη 
όσον αφορά αποφάσεις, πράξεις 
και παραλείψεις από µέρους των 
δηµόσιων αρχών των κρατών 
µελών. ∆εν αναφέρεται στις ένδικες 
διαφορές µεταξύ ιδιωτών σε περι-
βαλλοντικές υποθέσεις ούτε στον 
δικαστικό έλεγχο των πράξεων 
των θεσµικών οργάνων της ΕΕ. 

Πηγή: legalnews24.gr

Ευκολότερη πρόσβαση στις αρχές 
για περιβαλλοντικά θέµατα

Σε κοινό πλαίσιο δράσης για το θέµα της διαχείρισης 
των αποθηκευµένων επικίνδυνων αποβλήτων στο πρώην 
εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, στο ∆ρέπανο Αχαϊας και την 
αποκατάσταση του χώρου, κατέληξε ευρεία  σύσκεψη 
εργασίας που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή 
υπουργό Σωκράτη Φάµελλο, µετά από σχετικό αίτηµα του 
∆ήµου Πατρέων.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλά-
δας,Απ. Κατσιφάρας, ο ∆ήµαρχος Πατρέων Κων. Πελετίδης, ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Νικ. Παπαθεοδώρου, ο 
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Ν. Μπαλαµπάνης, ο 
Αντιδήµαρχος Πατρέων Π. Στάµος, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας ∆ρεπάνου, Βασ. Σακελαράκης, καθώς και στελέχη 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, του ∆ήµου Πατρέων, 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, του Σώµατος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, της 
Ειδικής ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εισηγητικά ο Αν. ΥΠΕΝ ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες 
ότι στον Εθνικό Σχεδιασµό Επικινδύνων Αποβλήτων, που 
εγκρίθηκε για τη χώρα µας το ∆εκέµβριο του 2016, δεν 
προβλέπεται η κατασκευή υποδοµής διάθεσης επικινδύνων 
αποβλήτων, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας, και η µόνη πρόβλεψη που υπάρχει, αφο-

ρά στη διαχείριση των  υγειονοµικών και νοσοκοµειακών 
αποβλήτων της περιοχής, για τα οποία δεν έχει ακόµα 
αναληφθεί καµία σχετική πρωτοβουλία.

Αποτελεί όµως ζήτηµα περιβαλλοντικής προτεραιότητας 
για την Πολιτεία και όλους τους συµµετέχοντες η ασφαλής 
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που έχουν αποτεθεί 
σχεδόν µια δεκαετία στο χώρο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, καθώς και η 
αποκατάσταση του χώρου. Ο Αν. ΥΠΕΝ διατύπωσε εισαγω-
γικά την άποψη ότι "οφείλουµε όλοι οι αρµόδιοι φορείς να 
αναλάβουµε κοινές πρωτοβουλίες και να ενηµερώσουµε την 
κοινωνία, ότι η επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος 
δεν αποτελεί περιβαλλοντικό κίνδυνο, αλλά αντίθετα η 
παραµονή του µπορεί να αποτελέσει".

Το λαίσιο άµεσων δράσεων, στο οποίο κατέληξε η 
σύσκεψη περιλαµβάνει:

1. Την άµεση εφαρµογή µέτρων φύλαξης και περίφρα-
ξης της εγκατάστασης µε µέριµνα των ιδιοκτητών της και 
παράλληλα την ενηµέρωση των αρµοδίων αστυνοµικών και 
δικαστικών αρχών από πλευράς Αν. ΥΠΕΝ, ώστε να επιση-
µανθούν οι κίνδυνοι νέων αποθέσεων, η ανάγκη εφαρµογής 
αυστηρών κανόνων επιτήρησης και η απονοµή ευθυνών σε 
όσους παραβιάζουν τους όρους προστασίας του περιβάλ-
λοντος, αλλά και σε όσους συµµετέχουν ή ενθαρρύνουν 
την παράνοµη απόρριψη αποβλήτων, η οποία συνεχίζεται.

2. Την ενηµέρωση αρµοδίως του ΣτΕ, προκειµένου 
να επισπευσθεί η δηµοσιοποίηση της απόφασης για την 
υπόθεση, που εκδικάστηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017, 

λαµβάνοντας υπόψη το σαφέστατο ζήτηµα ασφάλειας του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.

3. Την ενηµέρωση των κυρίων της έκτασης για την 
ανάγκη εφαρµογής άµεσων µέτρων, τα οποία σε κάθε 
περίπτωση εξασφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση και τα 
οποία συνοψίζονται στα εξής:

α) Πλήρης προσδιορισµός και αξιολόγηση των πιθανών 
κινδύνων και λεπτοµερής καθορισµός των µέτρων ελέγχου 
και των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας.

β) Μελέτη κατηγοριοποίησης και ταξινόµησης όλων 
των αποβλήτων αναλόγως κωδικών ΕΚΑ σε επικίνδυνα 
και µη απόβλητα.

γ) Συλλογή και συσκευασία θραυσµάτων και δοµικών 
υλικών αµιαντοτσιµέντου, αποξήλωση στεγών και προσόψεων 
φύλλων αµιαντοτσιµέντου και συσκευασία τους, συλλογή 
και συσκευασία αντιδραστηρίων και

δ) Κατάρτιση λεπτοµερούς σχεδίου έκτακτης ανάγκης 
για κάθε τµήµα εργασιών.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αναλύσεων της Περιφέ-
ρειας ∆υτικής Ελλάδας, στην εγκατάσταση και την ευρύτερη 
περιοχή, οι οποίες διενεργήθηκαν πρόσφατα από πιστοποι-
ηµένο εργαστήριο σε αναλύσεις αµιάντου, διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και καµία υπέρβαση ορίων 
στα θαλάσσια ύδατα και στην ατµόσφαιρα της περιοχής. 
Σύµφωνα µε το υπουργείο, “κάποια δηµοσιεύµατα περί του 
αντιθέτου δεν προέρχονται από διαπιστευµένα εργαστήρια 
και δεν έχουν καµία θεσµική ισχύ”.

 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΙΑΝΤΙΤ
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Σ ε χωµατερή έχει µετατρέψει η 
δηµοτική αρχή της Καρύστου τον 
προστατευόµενο υδροβιότοπο 

Natura στη θέση Αλµύρες, 20 µέτρα από 
την παραλία, όπου οι κάτοικοι κολυµπούν 
το καλοκαίρι. Το θέµα είχε δηµοσιοποι-
ήσει το ΠΑΚΟΕ από τον Ιούνιο, ενώ την 
υπόθεση έχει καταγγείλει δύο φορές 
στο παρελθόν και το WWF, το 2008 και 
το 2012.

Κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει 
επωνύµως στο ΠΑΚΟΕ ότι απορριµµα-
τοφόρα του δήµου αδειάζουν τόννους 
σκουπιδιών στον υδροβιότοπο ξηµε-
ρώµατα κάθε µέρα και µετά τα καλύ-
πτουν µε διαδοχικές χωµατοεπιστρώσεις, 
ενώ την ίδια τακτική επιτρέπουν και σε 
ιδιώτες οικοπέδων για τα µπάζα τους. 
Στόχος τους, κατά τον καταγγέλλοντα, 
ο οποίος µας έστειλε και φωτογραφικό 
αποδεικτικό υλικό από τη δράση τους, 
είναι το “µπάζωµα” του υδροβιότοπου, 
προκειµένου να οικοπεδοποιηθεί και να 
χτιστεί για τουριστική αξιοποίηση. Μιλάει 
δε για συγκεκριµένα και γνωστά ιδιωτικά 
συµφέροντα στην περιοχή, ενώ αναφέρει 
πως ήδη έχει απειληθεί η ζωή του µε 
όπλα και η περιουσία του µε εµπρησµό. 

Ήδη και από ιδιοκτήτη γειτονικού 
γηπέδου µεταφέρονται µπάζα στον υγρο-
βιότοπο, κλαδιά, απορρίµµατα, οικοδοµικά 
υλικά, πέτρες κ.ά. Η µεταφορά, απόθεση, 
καύση και ταφή απορριµµάτων είναι 
διαρκής.

Ανεξέλεγκτη 
και παράνομη χωματερή

Ο καταγγέλλων ζήτησε γραπτώς το 
λόγο από τον δήµο Καρύστου για την 
κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στην 
περιοχή, αλλά δεν πήρε απάντηση. Πρό-
σφατα κατέθεσε γραπτή καταγγελία στην 
εισαγγελία Χαλκίδας και πλέον ετοιµάζεται 
να καταθέσει και µήνυση. 

Το ΠΑΚΟΕ επιχείρησε  να µιλήσει 
τηλεφωνικώς µε τον δήµαρχο στο  γρα-
φείο του, αλλά εκείνος δεν απάντησε στο 
µήνυµά µας µέχρι σήµερα. 

Πέραν των προφανών περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων από τη δράση δήµου 
και ιδιωτών, η ανεξέλεγκτη και παράνοµη 
χωµατερή στον υδροβιότοπο της Καρύστου 
έχει γεµίσει ποντίκια την περιοχή δίπλα 
στην παραλία, ενώ ο αέρας παρασύρει 
ελαφρά απορρίµµατα στη θάλασσα, µολύ-
νοντάς την. Εκτιµάται ότι προκαλείται 
ανεπανόρθωτη βλάβη στον φυσικό πλούτο, 
που περιλαµβάνει βιότοπο βίδρας (είδος 
φώκιας), 150 προστατευόµενα είδη που-
λιών και θαλάσσιες  χελώνες. Κι όλα αυτά 
συµβαίνουν, ενώ στην ευρύτερη περιοχή 
υπάρχει οριοθετηµένος ΧΥΤΑ.  

Η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων 
είναι παράνοµη, σύµφωνα µε την εθνική 
και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και επι-

σύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
Η Ελλάδα µάλιστα έχει καταδικαστεί µε 
απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ύπαρξη και λειτουργία 
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλή-
των (ΧΑ∆Α).

∆ίπλα στον υγροβιότοπο εκβάλλουν 
οι ποταµοί Ρηγιάς και Καρκαλάς, εκ των 
οποίων ο δεύτερος αποτελεί προστα-
τευόµενο µικρό νησιωτικό υγρότοπο. 
Σύµφωνα µε το καθεστώς προστασίας 
που κατοχυρώνει το σχετικό προεδρικό 
διάταγµα, µεταξύ άλλων, απαγορεύονται 
οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά 
έργα, οι επιχωµατώσεις, η απόρριψη 
στερεών και υγρών αποβλήτων και οι 

παρεµβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την 
προστασία των υδατορεµάτων, απαιτείται 
η οριοθέτηση αυτών και απαγορεύεται η 
δόµηση πλησίον τους.

Βιολογική ποικιλότητα

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Στρατηγικού 
Σχεδιασµού του δήµου Καρύστου, “ο υγρό-
τοπος του Κάµπου της Καρύστου βρίσκεται 
2 χλµ. δυτικά της Καρύστου, κοντά στη 
δυτική παραλία της. Είναι πλούσιος σε 
βιολογική ποικιλότητα, περιέχει διάφο-
ρους τύπους βλάστησης που σπανίζουν 
στη νότια Εύβοια, όπως καλαµιώνες µε 

αγριοκάλαµα, νερόκρινους, ψαθιά, υγρά 
λιβάδια µε βούρλα, παρόχθιες συστάδες 
µε ιτιές, υδρόβια βλάστηση  γλυκού νερού. 
Σήµερα στον κάµπο διασταυρώνονται εκα-
τοντάδες τάφροι. Ο υδροφόρος ορίζοντας 
είναι πολύ υψηλός. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι κατά τη διάρκεια του χειµώνα και την 
άνοιξη, χωράφια και λιβάδια πληµµυρί-
ζουν µε νερό. Από τα δύο ρέµατα που 
εκβάλλουν στη δυτική παραλία, µόνο το 
ένα, η Ρηγιά, κρατά νερό όλο το έτος. 
'Εχουν καταγραφεί στις λίµνες 17 είδη 
σπάνιων πουλιών, απειλούµενων ή προ-
στατευόµενων. Πολλά πουλιά εξαρτώνται 
άµεσα από τον υγρότοπο”.

Η πολιτισµική αξία της περιοχής είναι 
επίσης µεγάλη. ∆ίπλα στα παράκτια έλη του 
ρέµατος της Ρηγιάς, στο λόφο Πλακαρή, 
χτίστηκε ένας από τους πρώτους οικισµούς 
κατά τη νεολιθική  εποχή. Σύµφωνα µε 
απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού, ο 
λόφος Πλακαρή έχει κηρυχθεί αρχαιο-
λογικός χώρος, επειδή έχουν εντοπιστεί 
εκεί αρχαία γεωµετρικής εποχής, αρχαϊκά 
ερείπια, πολυγωνκοί τοίχοι και λαξευτές 
κόγχες. Η προστασία των κηρυγµένων 
αρχαιολογικών χώρων συνίσταται µεταξύ 
άλλων στη διατήρηση και στην αποτροπή 
της καταστροφής, της αλλοίωσης και 
γενικά κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης 
αυτών. Ο παράνοµος ΧΑ∆Α που βρίσκεται 
και λειτουργεί δίπλα στον αρχαιολογικό 
χώρο παραβιάζει τις προβλέψεις της 
νοµοθεσίας. 

Χωµατερή ο υδροβιότοπος 
Νatura της Καρύστου
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Ό ταν βλέπετε µια όµορφη φυσική 
γούνα στους ώµους µιας κυρίας 
ή ακόµα κι αν εσείς οι ίδιοι τη 

φοράτε, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο 
βαύνασα έχουν θανατωθεί άγρια ζώα 
της φύσης, για να κατασκευαστεί αυτό 
το κατεξοχήν είδος πολυτελείας µε µακά-
βρια προέλευση; Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
ασχολούνται χρόνια τώρα µε το θέµα, 
καταδικάζοντας τη σχετική πρακτική και 
ζητώντας το λόγο από την πολιτεία, ενώ 
πρόσφατα ασχολήθηκε και ο πρωθυ-
πουργός. Στην καλοκαιρινή  επίσκεψή 
του στη ∆υτ. Μακεδονία, επικεφαλής 
επιτελείου υπουργών και υπηρεσιακών 
παραγόντων, ο πρωθυπουργός έκανε 
µνεία για ειδική αναπτυξιακή µεταχείριση 
των «γουνοφόρων ζώων».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν, 
από θέση αρχής, την ολική κατάργηση της 
γούνας ως σύµβολο της βάναυσης µετα-
χείρισης, της ωµής βίας και της θανάτωσης 
ζώων για τη δηµιουργία ενός προϊόντος 
άκρατου καταναλωτισµού που συµβολίζει 
σαφώς την ανθρώπινη µαταιοδοξία.

Ζητούν δε την ολική κατάργηση της 
αναπαραγωγής ή/και εκτροφής ζώων για 
την παραγωγή γούνας, ως δραστηριότητα 
ανήθικη, αντίθετη στη «∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων των Ζώων», περιβαλλο-
ντικά επιβλαβή -µόλυνση της ατµόσφαι-
ρας στις περιοχές των εγκαταστάσεων, 
µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από 
τα συνδεόµενα βυρσοδεψεία-βαφεία, 
σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, 
στα οικοσυστήµατα και τους βιότοπους 
από τα ζώα που διαφεύγουν- κοινωνικά 
µαταιόδοξη και οικονοµικά ατελέσφορη 
µε αποδεδειγµένα δυσοίωνες οικονοµικές 
προοπτικές.

Οι ίδιοι θεωρούν ότι η πολιτεία θα 
πρέπει να θέσει τέλος στην προνοµιακή 
αντιµετώπιση της εγχώριας βιοµηχανίας 
γούνας - παροχή επιδοτήσεων, ένταξη στο 
νόµο για την κτηνοτροφία, προκλητική 
κατάργηση του φόρου πολυτελείας - την 
ίδια στιγµή που πολλές άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες την εγκαταλείπουν, χαρακτηρίζοντας 
«µη αποδεκτή τη διατήρηση άγριων ζώων 
σε κλουβιά και τη θανάτωση τους για 
προϊόντα πολυτελείας». Η πολιτική που 
ακολουθείται έως και σήµερα αναφορικά 
µε τον συγκεκριµένο τοµέα, που προω-
θεί την ωµή κακοποίηση των ζώων και 
καταδικάζεται σαφώς και ευρέως από την 
κοινή γνώµη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
µε το όραµα µιας βιώσιµης κοινωνίας µε 
σεβασµό στο περιβάλλον και στα ζώα. 
Η πολιτεία θα πρέπει να εναρµονιστεί 
πλήρως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
προετοιµάσει την ουσιαστική στήριξη των 
επαγγελµατιών του τοµέα για τη σταδιακή 
µετάβαση σε έναν άλλο κύκλο ηθικών 
δραστηριοτήτων, βιώσιµου µέλλοντος, 
όπως ο οικοτουρισµός, βάσει της πολι-
τιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού 
πλούτου της περιοχής τους,  η ανάπτυξη 

της βιολογικής γεωργίας, η ανάδειξη 
των τοπικών προϊόντων, η τυποποίηση 
αγροτικών προϊόντων µε ισχυρό σήµα 
που να εγγυάται την ποιότητά τους κ.ά.

 Τα επιχειρήµατα υπέρ της αναίτιας 
κακοποίησης έµβιων και συναισθανόµενων 
ζώων αυτού του τύπου, από µέρους των 
εµπλεκόµενων στη βιοµηχανία εκτροφής 
γουνοφόρων, αποδεικνύονται στην πράξη 
παντελώς έωλα, λένε οι Οικολόγοι Πρά-
σινοι. Η εκτροφή γουνοφόρων δεν µπορεί 
να προσοµοιαστεί µε εκείνη των οικόσιτων. 
Τα γουνοφόρα - µινκ, αλεπούδες κ.λπ. - 
αποτελούν «άγρια φύση», η οποία απαιτεί 
να ζει ελεύθερη και όχι φυλακισµένη όπως 
τα λιοντάρια του τσίρκου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι αντίθετοι 
στη διαχείριση των ζώων ως "πραγµά-
των" επιχειρηµατικότητας, πόσω µάλλον 
που δεν εξυπηρετούν βασικές ανάγκες 

διαβίωσης (π.χ. διατροφή). Η εκτροφή 
και η θανάτωση ενός ζώου αποτελεί 
περιβαλλοντικό έγκληµα.

Μια τέτοια επιλογή δεν ταυτίζεται 
µε τη χρήση των οικόσιτων ζώων. Απλά 
εξυπηρετεί ένα παρωχηµένο καταναλωτικό 
µοντέλο life style, µε αντιπεριβαλλοντική 
διάσταση, που ενισχύει την υποταγή της 
ευαισθησίας µας για τη βιοποικιλότητα 
στο οικονοµικό κέρδος.

Ο συνεκπρόσωπος των Οικολόγων 
Πράσινων, Κώστας ∆ιάκος, δήλωσε κατά 
την επίσκεψη του πρωθυπουργού: «Οι 
Οικολόγοι Πράσινοι θεµελιώνουµε την 
πολιτική µας οπτική στην παραδοχή µιας 
άλλης, επαναπροσανατολισµένης πρότα-
σης “ανάπτυξης”, που δεν αρκείται στην 
προσπάθεια µείωσης των συµπτωµάτων 
της οικολογικής κρίσης, µέσω ενός ρηχού 
περιβαλλοντισµού, αλλά προχωρά σε 
µια συνολική κριτική του µοντέλου της 
βιοµηχανικής καπιταλιστικής ανάπτυξης 
και των πολιτικών που τη στηρίζουν, οι 
οποίες δηµιούργησαν και δηµιουργούν 
την κρίση. Μιας πρότασης “βιώσιµης 
ευηµερίας” που στοχεύει στη µεταστροφή 
του σηµερινού ανταγωνιστικού µοντέλου 
κοινωνίας,οικονοµίας και φυσικού περι-
βάλλοντος, παραγωγής και κατανάλωσης, 
βάσει των οικολογικών παραδοχών της 
“κλίµακας”, της “εγγύτητας” και της “διά-
χυσης” στην υπηρεσία των προταγµάτων 
της µέγιστης δυνατής µείωσης της κατα-
νάλωσης πόρων, της µέγιστης δυνατής 
κατανάλωσης ανανεώσιµων πόρων και 
της προστασίας των κοινών αγαθών - 
νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, 
κ.λπ. - και του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και πλούτου. Είµαστε 
ενάντια στην εκτροφή και θανάτωση 
γουνοφόρων ζώων για εκµετάλλευση, 
γιατί αντιβαίνει σε όλα τα παραπάνω».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, στην προ-
σπάθεια ουσιαστικής συµµετοχής στην 
προβολή ενός µακρόχρονου σχεδίου 
βιώσιµης ανάπτυξης, παρέδωσαν στην 
κυβέρνηση σχετικό υπόµνηµα. 

Έγκληµα η εκµετάλευση γουνοφόρων 
ζώων καταγέλλουν οι Οικολόγοι Πράσινοι

Από τον καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Γάτσιο, λάβαµε και 
δηµοσιεύουµε την ακόλουθη επιστολή:

“Η ουσία της δίωξης του πρώην προέδρου της 
ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά η προσπάθεια να αποσεισθούν από τον πρώην 
πρωθυπουργό (και τις κυβερνήσεις του) οι ευθύνες 
για τον οριστικό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της 
περιόδου 2004-2009, ιδιαιτέρως δε της περιόδου 
2006-2009, που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. 
Πραγµατικός διώκτης τού Γεωργίου δεν είναι κανείς 
άλλος παρά ένας «συνασπισµός της σιωπής και 
της λήθης» για τους υπεύθυνους της χρεοκοπίας. 

Η ίδια πολιτική επιδίωξη συνιστά και τη συγκολ-
λητική ουσία του παρόντος κυβερνητικού συνα-
σπισµού,  υποσυνόλου του «συνασπισµού της 
σιωπής και της λήθης» που πραγµατικά κυβερνά 
τη χώρα. Ποτέ κανείς, ούτε πριν, ούτε αφού έγιναν 
κυβέρνηση –ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε κάποιο µέλος 
της κυβέρνησής του, ούτε κάποιος βουλευτής της 
συµπολίτευσης, ούτε η κεντρική επιτροπή του 
ΣΥΡΙΖΑ, κανείς– δεν ψέλλισε έστω µία λέξη για 
αυτήν την καταστροφική διακυβέρνηση. Το 2004-
2009 δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτή η 
«γραµµή» της «οµερτά», αποτελεί τη βάση ύπαρξης 
του κυβερνητικού συνασπισµού.

Το τραγικό δεν είναι µόνο ότι ένας άνθρωπος 
ταλαιπωρείται δικαστικά µόνο και µόνο για να ανα-
κυκλώνεται χρονικά ένα ανύπαρκτο θέµα, επειδή 
κάτι τέτοιο εξυπηρετεί πολιτικούς σχεδιασµούς του 
«συνασπισµού της σιωπής και της λήθης». Ούτε 
ότι για το λόγο αυτό η χώρα µας και οι θεσµοί της 
διασύρονται διεθνώς.

Το τραγικότερο όλων είναι ότι η χώρα «σέρνεται» 
και ταλαιπωρείται από µια κυβέρνηση διοικητικά 
ανίκανων, πολιτικά αδίστακτων και εθνικά διχαστι-
κών, µόνο και µόνο για να εξυπηρετηθούν η υστε-
ροφηµία και οι µελλοντικοί σχεδιασµοί ενός πρώην 
πρωθυπουργού και µιας πολιτικής οικογένειας”.

 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
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Γ ια ελλιπείς και ασαφείς 
απαντήσεις στα ερωτήµα-
τα της Νέας ∆ηµοκρατίας 

προς την κυβέρνηση σχετικά µε 
το λαθροµπόριο καυσίµων, εγκα-
λεί τους αρµόδιους υπουργούς η 
βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη. 
Με ανακοίνωσή της επισηµαί-
νει ότι “η κυβέρνηση αρνήθηκε 
να προσέλθει στη Βουλή για να 
συζητηθεί το θέµα, παρόλο που 
ήταν υποχρεωµένη να το πράξει”, 
καθώς η ίδια η βουλευτής υπέβαλε 
σχετικώς τρεις ερωτήσεις.

Τα στοιχεία που αποκαλύφθη-
καν µαρτυρούν την απώλεια δηµο-
σίων εσόδων ύψους 300.000.000 
ευρώ από την ελλιπή πάταξη του 
λαθρεµπορίου. “Αυτό είναι αποτέ-
λεσµα επιπολαιότητας και, ενδε-
χοµένως, σκόπιµης κυβερνητικής 
αδιαφορίας. Η Νέα ∆ηµοκρατία 
διαθέτει ολοκληρωµένο σχέδιο 
πάταξης του λαθρεµπορίου καυ-
σίµων και, ως κυβέρνηση, θα 
παρουσιάζει σε ετήσια βάση τα 
αποτελέσµατά του”, τονίζει η ίδια. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει επανει-
ληµµένα κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου σχετικά µε τις καθυστερή-
σεις της κυβέρνησης στην πάταξη 
του λαθρεµπορίου καυσίµων. Στην 
υπ’ αρ. 2936/27.01.2017 ερώτηση  
της κ. Μπακογιάννη και του βου-
λευτή της Ν∆ Θανάση Μπούρα, 
περί «πειραγµένων» αντλιών σε 
πρατήρια, το υπουργείο Οικονο-
µικών απάντησε ότι η πολυπλοκό-
τητα των ελέγχων και η ανάγκη 
συντονισµού µε άλλες υπηρεσίες 
απαιτεί χρόνο. Αργότερα, στην υπ’ 
αρ. 4165/14.03.2017 ερώτηση για 
το ίδιο θέµα, το υπουργείο Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης απάντησε ότι 
οι έλεγχοι στην αγορά θα γίνουν 
πιο αποτελεσµατικοί µόλις ολοκλη-
ρωθεί το κεντρικό πληροφοριακό 
σύστηµα αξιολόγησης δεδοµένων 
και διασυνδεθεί µε τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες. 

“Καθώς οι καθυστερήσεις της 
κυβέρνησης στην αντιµετώπιση 

του φαινοµένου ήταν πρωτοφα-
νείς, επανήλθαµε µε την υπ’ αρ. 
4681/31.03.2017 ερώτηση περί 
ενίσχυσης του λαθρεµπορίου καυ-
σίµων µετά τη νέα αύξηση των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η 
απάντηση του υπουργείου Οικο-
νοµικών περιορίστηκε στην ανα-
λυτική περιγραφή των ελεγκτικών 
µηχανισµών, χωρίς να υπάρχει η 
παραµικρή αναφορά στο πρόβληµα 
του λαθρεµπορίου που απασχολεί 
εµπόρους και καταναλωτές καυσί-
µων. ∆εν υπήρχε καµία αναφορά 
στην εκπόνηση ενός ολοκληρωµέ-
νου σχεδίου για το λαθρεµπόριο 
καυσίµων παρά µόνο προθέσεις 
και ευχολόγια.

Στο µεταξύ, αποκαλύφθηκε ότι 
οι παλινωδίες δεν έχουν τελειωµό. 
Μετά από πολύµηνη απραξία, το 
∆εκέµβριο του 2016 υπεγράφησαν 
υπουργικές αποφάσεις που αφο-
ρούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση 
συστηµάτων εισροών – εκροών 
στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των 
εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών 
και πωλητών θέρµανσης, καθώς 
και στα πλωτά µέσα µεταφοράς 
πετρελαιοειδών”, τονίζουν οι δύο 
βουλευτές. 

Όπως ορθώς είχε επισηµάνει 
η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρα-
τηριούχων Εµπόρων Καυσίµων, 
οι υπουργικές αποφάσεις ήταν 
ασαφείς και ουσιαστικά ανεφάρ-
µοστες. Ενάµιση χρόνο αργότερα, 
το φετινό Αύγουστο, εκδίδεται 
νέα απόφαση µε σκοπό την άρση 
των ασαφειών. “Μόνο που και 
τώρα η κυβερνητική αδιαφορία 
είναι πρωτοφανής: από το κείµενο 
της νέας απόφασης απουσιάζει η 
αναφορά σε δηµιουργία µητρώου 
δεξαµενών. Στην ουσία, η κυβέρ-
νηση αρνείται να καταγράψει τους 
χώρους αποθήκευσης καυσίµων. 

Έτσι, µε την ανοχή των αρµο-
δίων, οι λαθρέµποροι µπορούν 
να διαθέτουν αδήλωτους απο-
θηκευτικούς χώρους απ’ όπου 
κάνουν την παράνοµη διακίνηση 

καυσίµων. Επιπλέον, η Γενική Γραµ-
µατεία Πληροφοριακών Συστηµά-
των δεν διαθέτει το απαιτούµενο 
προσωπικό για να διασταυρώνει 
τα στοιχεία που συλλέγει από το 
σύστηµα εισροών – εκροών των 
5000 πρατηρίων που λειτουργούν 
στην επικράτεια. Την ίδια στιγµή, η 
κυβέρνηση δεν έχει ακόµα προετοι-
µάσει την πολυδιαφηµισµένη πλατ-
φόρµα κεντρικής παρακολούθησης 
και αξιοποίησης παραγόµενων 
στοιχείων”, προσθέτουν.

Οι δύο βουλευτές, στη σχετική 
ερώτησή τους προς τους αρµόδιους 
υπουργούς επισηµαίνουν ότι “το 
λαθρεµπόριο καυσίµων οδηγεί σε 
απώλεια δηµοσίων εσόδων ύψους 
300.000.000 ευρώ, δηλαδή ποσού 
ίσου µε την περικοπή του ΕΚΑΣ 
για το 2018. Η κυβέρνηση, σε 
πανηγυρικό τόνο, είχε υποσχεθεί 
έσοδα 1,5 δισ. από την καταπολέ-
µηση του λαθρεµπορίου και τελικά 
κατάφερε να εισπράξει λιγότερα 
από 3.000.000 ευρώ το χρόνο. 
Κι ενώ τα δηµόσια ταµεία αιµορ-
ραγούν εξαιτίας των πληµµελών 
ελέγχων στην αγορά καυσίµων, η 
κυβέρνηση αφαιµάζει τους νοµο-
ταγείς φορολογουµένους µέσω 
της υπερφορολόγησης και πλήττει 
τους χαµηλοσυνταξιούχους µέσω 
των κοινωνικών περικοπών”.

Συγκεκριµένα, ερωτώνται οι 
κ.κ. υπουργοί:
1. Υπάρχει ολοκληρωµένος σχεδι-
ασµός για την πάταξη του λαθρε-
µπορίου καυσίµων και την αύξηση 
των δηµοσίων εσόδων;
2. Υπάρχουν στοιχεία των ελεγκτι-
κών υπηρεσιών σχετικά µε τους 
διεξαχθέντες ελέγχους και τα απο-
τελέσµατά τους, από το 2015 µέχρι 
και σήµερα;
3. Πότε θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί 
σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρµα 
κεντρικής παρακολούθησης και αξι-
οποίησης παραγόµενων στοιχείων;
4. Ποια τα αποτελέσµατα των δια-
σταυρώσεων στο σύστηµα εισροών 
– εκροών των πρατηρίων καυσίµων; 

Κόντρα κυβέρνησης–Ν∆ 
για το λαθρεµπόριο καυσίµων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 
ΚΥΠΡΟΥ, ΙΣΡΑΗΛ

Την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και 
Ισραήλ υποστηρίζει µε άρθρο του στην εφηµερίδα 
“Καθηµερινή” ο βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας 
Γιώργος Κουµουτσάκος. Αναδηµοσιεύουµε το µεγα-
λύτερο µέρος του:

“Στον τριµερή διάλογο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, 
ο οποίος συστηµατοποιήθηκε από τον Αύγουστο 
2013, κεντρική θέση έχει η ενεργειακή συνεργασία, 
ιδιαίτερα µετά τον εντοπισµό σηµαντικών κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων στις Αποκλειστικές Οικονοµικές 
Ζώνες της Κύπρου και του Ισραήλ. Οι συνεχιζόµε-
νες έρευνες και το σοβαρό ενδιαφέρον διεθνών 
πετρελαϊκών κολοσσών είναι αψευδής µάρτυρας 
των δυνατοτήτων που υφίστανται για να αναδειχθεί 
η περιοχή µας σε σηµαντικό παραγωγό ενέργειας 
για την Ε.Ε. Ανάλογα ισχύουν και για την τριµερή 
συνεργασία µας µε την Κύπρο και την Αίγυπτο, την 
οποία, επίσης, θεωρώ παράγοντα ασφάλειας και 
ενισχυµένης οικονοµικής συνεργασίας.

Η Ελλάδα µπορεί – και πρέπει - να έχει ρόλο στις 
εξελίξεις. Η γεωγραφική µας θέση, διαθέτει υψηλή 
προστιθέµενη αξία στο νέο, γεωπολιτικό ενεργειακό 
χάρτη της Ευρώπης, ο οποίος τώρα διαµορφώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο είναι τα µείζονα σχέδια 
ενεργειακών υποδοµών:

1. ο αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου EastMed, 
προϋπολογισµού 5.2 δισ. ευρώ, ο οποίος θα συνδέσει 
τα κοιτάσµατα της Κύπρου και του Ισραήλ µε την 
ευρωπαϊκή αγορά µέσω της Ελλάδας και της Ιταλίας και

2. ο EuroAsia Interconnector, ηλεκτρική διασύν-
δεση του Ισραήλ και της Κύπρου µε την Ευρώπη µέσω 
της Ελλάδας, έργο προϋπολογισµού 3.5 δισ. ευρώ.

Και στα δύο αυτά σχέδια ενεργειακών υποδοµών, 
τα οποία έχουν την υποστήριξη της Ε.Ε., µέσω και 
του χρηµατοδοτικού εργαλείου C.E.F. (Connecting 
Europe Facility), την πρωτοβουλία έχει ο ιδιωτικός 
τοµέας, ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί ενεργά από 
τις τρεις κυβερνήσεις.

Πρέπει να προχωρήσουµε µε γρήγορα βήµατα 
στην υλοποίηση αυτών των έργων, η προεργασία 
των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Είναι 
κρίσιµης σηµασίας, να αφήσουµε τις αριστερές ιδεο-
ληψίες και να δώσουµε στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
ευκαιρίες να αναπτυχθεί και στον ενεργειακό τοµέα, 
όπως έχει αποδείξει ότι µπορεί να κάνει στην Ελλάδα. 

Γιατί ο ενεργειακός τοµέας είναι παράγοντας 
ανάπτυξης της δοκιµαζόµενης ελληνικής οικονοµίας 
µε υψηλή προστιθέµενη αξία.

Ας κινηθούµε, ως χώρα χωρίς ‘αριστερόστροφα’ 
φοβικά σύνδροµα και συµπλέγµατα που έρχονται από 
το παρελθόν για να «ταλαιπωρούν» το µέλλον µας. 
Όπως, ακριβώς, κινηθήκαµε στην περίοδο 2004-2009 
µε την τολµηρή ιδιωτικοποίηση του εµπορευµατικού 
λιµανιού του Πειραιά, για την οποία κατηγορηθήκα-
µε, αλλά οι εξελίξεις µας δικαίωσαν και σήµερα ο 
Πειραιάς είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα 
λιµάνια στην Ευρώπη.

Το ίδιο µπορεί να αναπτυχθεί και ο ενεργειακός 
τοµέας στην Ελλάδα.

Έχουµε κοµβική θέση στην ανατολική Μεσόγειο 
και τη νοτιανατολική Ευρώπη. Έχουµε µεγάλο ενερ-
γειακό ηλιακό και αιολικό «πλούτο». Έχουµε την 
υποστήριξη της Ε.Ε. Έχουµε όλες τις δυνατότητες να 
γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκός παράγοντας ενεργειακής 
ασφάλειας.
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Ο προσανατολιµός  και οι στόχοι 
της ελληνικής ανθοπαραγωγής 
θα είναι το αντικείµενο του Συνε-

δρίου Ελλήνων Ανθοπαραγωγών που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 
στην Αθήνα, στην Κεντρική Ανθαγορά 
Αθηνών (Ανθέων 21, Προµπονά, Άνω 
Πατήσια). Οργανώνεται από τον Αγροτικό 
Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισµό Αθηνών 
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ», µία 
από τις ΑΝΘΟ-Τετάρτες. 

Στην Αθήνα του 1989 έφθαναν εβδο-
µαδιαίως δύο νταλίκες µε άνθη εισαγω-
γής, και τότε µόνο στην Τροιζήνα, για 
παράδειγµα, οι αγρότες-ανθοπαραγωγοί 
ήταν 200 -γι' αυτό και τα ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ µε 
στολισµένα µε άνθη «άρµατα» από κάθε 
χωριό της περιοχής γίνονταν εκεί. Στην 
Αθήνα του 2017 φθάνουν εβδοµαδιαίως 
είκοσι νταλίκες µε άνθη από Ολλανδία 
και οι καλλιεργητές ανθέων στη Τροιζήνα 
έφθασαν να είναι µόνο 30.

Χρειάζεται µια νέα στρατηγική επανα-
φοράς του ελληνικού ανθοπαραγωγικού 
κλάδου τουλάχιστον εκεί που ήταν πριν 
από χρόνια και να επιτευχθεί αντιστροφή 
του 80-20. Σήµερα το 80% της αγοράς 
των δρεπτών ανθέων και πρασινάδων 
καλύπτεται από εισαγωγές και µόνο το 20% 
από ελληνική αγροτική ανθοπαραγωγή.

Ο προπάππους του ανθοπαραγωγού κ. 
Χρήστου Φλεριανού, ο Ιάκωβος Φλεριανός, 
ήλθε από την Νάξο στην Αθήνα γύρω στα 
1850, και τα πέντε αγόρια της οικογένειας 
ασχολήθηκαν µε τις ανθοκαλλιέργειες στις 
Τρείς Γέφυρες της Αθήνας, ενώ το πρώτο 
τους ανθοπωλείο το άνοιξαν στις αρχές 
του 20ού αιώνα στην οδό Σταδίου (Αθήνα). 
“Αντιµετωπίζουµε πολλά προβλήµατα, 
αλλά πιστεύουµε πως, εάν διατηρήσουµε 
ή επιστρέψουµε στις παραδόσεις και τις 
αξίες µας και τις εµπλουτίσουµε µε νέες 
τεχνολογίες, δεν έχουµε να φοβηθούµε 
τίποτε. Ούτε ως ανθοπαραγωγοί, ούτε 
ως Έλληνες. Η παραγωγή στην Ελλάδα 
είναι δύσκολο πράγµα. Όµως το λουλούδι 
µάς συνοδεύει µια ολόκληρη ζωή, από τη 
γέννηση µέχρι τον θάνατο”, λέει ο ίδιος.

Νέες δυνατότητες

Ο κ. Αθανάσιος Κελµάγερ, πρόεδρος 
του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεται-
ρισµού Αττικής-«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ 
ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΑΣΑ-ΚΑΑ) ξεκίνησε τη διαδι-
κασία διερεύνησης νέων δυνατοτήτων στην 
ελληνική ανθοπαραγωγή στις 24/2/2017, 
στη συζήτηση που οργάνωσε µε την ∆ρ 
Ελένη Μαλούπα, ∆ιευθύντρια Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών 
Πόρων, του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, η οποία 
συµπληρώθηκε από Επίσκεψη Μελέτης 
δεκαεπτά Ελλήνων ανθοπαραγωγών, 
µελών του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού 
Συνεταιρισµού Αθήνας, στον Βαλκανικό 
Βοτανικό Κήπο (Κιλκίς, 11/6/2017) και 

στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποί-
ησης Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Ειδών 
(Θέρµη, Θεσσαλονίκης, 12/6/2017) για 
τις νέες προοπτικές ανθοκαλλιεργειών 
στην Ελλάδα. 

Μια ενδιαφέρουσα προοπτική θα 
µπορούσαν να είναι όσα άκουσε η αντι-
προσωπεία του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ στο ετήσιο 
συνέδριο της Εταιρείας Αγροτικής Οικο-
νοµίας-ΕΤΑΓΡΟ (Βόλος, 20/10/2016), 
όπου η κα Μαριάνα Ταράση παρουσίασε 
και ακολούθως εξήγησε στον κ Α. Κελ-
µάγερ, ότι µια νέα προοπτική µπορεί να 
αποτελέσει η διαδικασία δηµιουργίας 
εµπορικού εξαγωγικού κέντρου ανθο-
κοµικών ειδών, τόσο προς τα Βαλκάνια, 
όσο και προς τη Μέση Ανατολή, µε την 
ανάπτυξη διεθνούς κόµβου εφοδιασµού 
και εµπορίας ανθέων στην Ελλάδα. Η κα 
Μ. Ταράση έδωσε στοιχεία του διεθνούς 
εµπορίου δρεπτών ανθέων, που δείχνουν 
ότι το 67% των πωλούµενων ανθέων 
στην ΕΕ το πουλά η Ολλανδία, το 11% 
προέρχεται από την Κένυα, το 4% από 
Εκουαδόρ, το 3% από Κολοµβία, το 3% 
από Αιθιοπία, το 2% από Ισραήλ και το 
2% από Βέλγιο. 

Ο κ Α. Κελµάγερ ανέφερε ότι εκτιµάται 
ότι περίπου το 80% των διακινούµενων 
δρεπτών ανθέων στην Ελλάδα εισάγεται. 
Αν είχαµε το κουράγιο να το διαβάσουµε 
ανάποδα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
η ανθοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχει 
περιθώρια µε τις σηµερινές συνθήκες 
κρίσης να αυξηθεί ακόµα και µόνο στην 
εσωτερική αγορά κατά επιπλέον 300%, 
ενώ αν στρεφόταν προς το εξωτερικό, 
µε τα αυτοφυή ελληνικά άνθη θα είχε 

συγκριτικό πλεονέκτηµα και πολύ καλές 
προοπτικές. 

Μια εξαιρετικά δυσµενής συγκυρία 
αυτά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα 
διαµόρφωσε στρέβλωση της αγοράς, 
επιβάλλοντας ΦΠΑ στα δρεπτά άνθη 
και τις πρασινάδες 24%, ενώ τα οµοειδή 
γλαστρικά άνθη, που διατίθενται στα ίδια 
ακριβώς σηµεία πώλησης, έχουν ΦΠΑ 13%. 
Ήδη γίνονται συντονισµένες προσπάθειες 
για να διορθωθεί η εκ παραδροµής προ-
κληθείσα ανωµαλία. 

Ο πιθανός εκσυγχρονισµός των εγκα-
ταστάσεων µε λειτουργία πιο σύγχρονου 
δηµοπρατηρίου δρεπτών ανθέων και πρα-
σινάδων, θα µπορούσε να στηριχθεί στα 
συµπεράσµατα του Συνεδρίου Ελλήνων 
Ανθοπαραγωγών (11/10/2017) σε συνερ-
γασία και µε τις σκέψεις του Συνδέσµου 
Ανθοπωλών Καταστηµαταρχών Αττικής-
ΣΑΝΚΑ και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εµπόρων-Ανθοκοµικών Προϊόντων και 
Συναφών Ειδών-ΠΕΕΑΠΣΕ, του ΥπΑΑΤ, 
της Περιφέρειας Αττικής κ.λπ.

Μια παράλληλη, αλλά καθόλου δευ-
τερεύουσα, στόχευση είναι η ανάγκη 
για υποστήριξη συλλογικής δράσης και 
µέσω φορολογίας εισοδήµατος, ώστε οι 
φορείς κοινωνικής οικονοµίας (κυρίως 
οι συνεταιρισµοί, ιδρύµατα, αλληλόχρεα 
κεφάλαια κ.ά) να εξαντλούν τις φορολο-
γικές τους υποχρεώσεις αυτοτελώς µε το 
10% της φορολόγησης του εισοδήµατος 
του φορέα κοινωνικής οικονοµίας στον 
οποίο µετέχουν. Αυτό θα βοηθούσε πάρα 
πολύ στην εξυγίανση της αγοράς και στον 
σηµαντικό περιορισµό της παρατηρούµενης 
παραοικονοµίας.

Με την καθιέρωση των ΑΝΘΟ-Τεταρ-
τών όλοι πλέον ξέρουν ότι υπάρχουν 
«σηµεία αναφοράς» και στη συνεδρίαση 
της Τετάρτης 19/7/2017 ανακοινώθη-
καν οι επόµενες σηµαντικές Τετάρτες 
στην πορεία προς το Συνέδριο Ελλήνων 
Ανθοπαραγωγών, που είναι η 9/8/2017, 
η 23/8/2017, η 6/9/2017, η 20/9/2017 
και η 4/10/2017. 

Ήδη ξεκίνησε εκστρατεία ενηµέρωσης 
των βουλευτών, µε πρώτη ανταποκριθείσα, 
και µάλιστα ενθέρµως, την κα Γεωργία 
Μαρτίνου, η οποία δέχθηκε την αντι-
προσωπεία του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ στο γραφείο 
της και εκδήλωσε την στήριξή της µε 
συγκεκριµένες κινήσεις και ενέργειες. 
Τη συµπαράστασή του στα θέµατα των 
αγροτών-ανθοπαραγωγών δήλωσε και 
ο κ. Γιάννης Γκιόκας, που δέχθηκε την 
αντιπροσωπεία στη Βουλή. 

Ο Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνε-
ταιρισµός Αττικής-ΑΑΣΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ», µε µέλη από 
διάφορα µέρη της Ελλάδος και κυρί-
ως από Μαραθώνα, από Τροιζήνα, από 
Μενίδι, από Μέγαρα, από Σχηµατάρι 
και από Ιεράπετρα, είναι ένα εξαιρετικό 
παράδειγµα σωστού προσανατολισµού 
για έξοδο από την κρίση, µε στήριξη 
στην 55χρονη εµπειρία από τη συνεχή 
λειτουργία του στο ίδιο σηµείο της Αθήνας 
(Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, Αθήνα) και µε 
την αξιοποίηση της διαθέσιµης έρευνας 
και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 
Ελλάδας. Και όλα αυτά προτίθεται να τα 
αξιοποιήσει ο ΑΑΣΑ-ΚΑΑ µε το Συνέδριο 
Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, στην Αθήνα, 
στις 11 Οκτ 2017. 

Οι ανθοπαραγωγοί αναζητούν 
έξοδο από την κρίση
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Σ την τελική ευθεία βρίσκονται ο 
διάσηµος Ιταλός νευροχειρουργός 
Sergio Canavero και η οµάδα του, 

προκειµένου να φέρουν εις πέρας την 
πιο δύσκολη χειρουργική επέµβαση της 
ανθρωπότητας, τη µεταµόσχευση ανθρώ-
πινης κεφαλής.

Ο νευροχειρουργός από την Περού-
τζια, ο οποίος προκάλεσε την παγκόσµια 
χειρουργική κοινότητα, όταν πριν από 
µερικά χρόνια ανακοίνωσε πως ετοιµάζει 
πρωτόκολλο για µεταµόσχευση ανθρώπινης 
κεφαλής, σύµφωνα µε πληροφορίες, στο 
προσεχές διάστηµα κι εντός του 2017 θα 
επιχειρήσει να µεταµοσχεύσει το κεφάλι του 
Ρώσου Valery Spiridonov σε άλλο σώµα.

Ο 32χρονος Spiridonov βλέπει κάθε 
µέρα που περνά τη ζωή του να χάνεται, 
καθώς πάσχει από το σύνδροµο Werdning 
Hoffman που κατατρώει τους µυς του 
σώµατός του. 

Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο επικοινω-
νίας του Sergio Canavero, στην Αυστρία, 
σύντοµα θα δοθεί στη δηµοσιότητα δελτίο 
Τύπου σχετικά µε την ηµέρα που θα γίνει η 
µεταµόσχευση. Παράλληλα, έκανε γνωστό 
πως ο χειρουργός και η οµάδα του κρατούν 
επτασφράγιστο µυστικό τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, διότι θέλουν µέχρι τότε να 
δουλεύουν χωρίς την πίεση των Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης. Αυτός είναι και ο 
λόγος που ο S. Canavero αποφάσισε να µη 
δίνει συνεντεύξεις. Το έργο του Canavero 
και των συνεργατών του περιγράφεται 
αναλυτικά σε επτά επιστηµονικές µελέτες 
στις επιθεωρήσεις «Surgery» και «CNS 
Neuroscience & Therapeutics».

  
Τα εμπόδια 
και οι προκλήσεις 

Ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια που 
έχουν να αντιµετωπίσουν ο Canavero και 
η οµάδα του κατά τη διάρκεια της επέµβα-
σης για την προσκόλληση ενός κεφαλιού 
σε ένα σώµα είναι η σωστή σύνδεση του 
νωτιαίου µυελού.

Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά, 
το τελευταίο διάστηµα συνεργάζεται στα 
πειράµατά του µε µια νοτιοκορεατική 
επιστηµονική οµάδα υπό τον Σι-Γιουν Κιµ 
του Πανεπιστηµίου Κονκούκ. Οι Νοτιοκο-
ρεάτες γιατροί ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 
επαρκείς αποδείξεις πως είναι εφικτή 
η επανασύνδεση του νωτιαίου µυελού 
µε τη βοήθεια ενός χηµικού διαλύµατος 
(PEG), που βοηθά στην επανασύνδεση 
των χιλιάδων νευρώνων.

Τα αισιόδοξα πειράματα 

Σε ένα από τα τρία πειράµατα που έχουν 
πραγµατοποιήσει οι Νοτιοκορεάτες σε έναν 

σκύλο είχε αποκοπεί περίπου το 90% του 
νωτιαίου µυελού του και κατέστη δυνατό 
να επανασυγκολληθεί. Σε δύο ηµέρες το 
ζώο κουνούσε τα µπροστινά πόδια του, 
ενώ σε δύο εβδοµάδες τα πίσω.

Στο άλλο πείραµα αποκόπηκαν οι 
νωτιαίοι µυελοί 16 ποντικιών. Στα µισά 
χορηγήθηκε το εν λόγω χηµικό διάλυµα 
και πέντε από αυτά εµφάνισαν σηµάδια 
επανάκτησης της κινητικότητάς τους, ενώ 
άλλα τρία πέθαναν. 

Στο τρίτο πείραµα -µε τη βοήθεια επι-
στηµόνων από τις ΗΠΑ- έγινε κάτι ανάλογο 
σε αρουραίους (το διάλυµα αυτήν τη φορά 
είχε ενισχυθεί µε νανο-λωρίδες γραφένιου) 
και ένα ζώο µπόρεσε να περπατήσει εκ 
νέου έπειτα από δύο εβδοµάδες.

Στα 11 εκατομμύρια 
δολάρια το κόστος 

Το κόστος της συγκεκριµένης επέµ-
βασης θα αγγίξει τα 11 εκατοµµύρια 
δολάρια και η µεταµόσχευση θα είναι µια 
διαδικασία διάρκειας 36 ωρών, στην οποία 
θα πάρουν µέρος συνολικά τουλάχιστον 
150 άνθρωποι, µεταξύ των οποίων και ο 
Κινέζος χειρουργός Xiaoping Ren (China’s 
Harbin Medical University).

Να σηµειωθεί πως η χρηµατοδότηση 
γίνεται από κεφάλαια κυρίως ιδιωτών. ∆ύο 
ιατρικές οµάδες θα εργάζονται παράλληλα. 
Η µία για τον Spiridonov και η άλλη για 
τον δότη του σώµατος, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι εγκεφαλικά νεκρός, να έχει τον 
ίδιο σωµατότυπο µε τον Ρώσο και τον 
ίδιο τύπο ανοσοποιητικού συστήµατος. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει βρεθεί 
και ο δότης. 

Κατά τη διάρκεια της επέµβασης το 
κεφάλι του Spiridonov θα ψυχθεί στους 12 
βαθµούς Κελσίου, προκειµένου να βρεθεί 
σε µια κατάσταση εγκεφαλικής νέκρω-
σης, απαραίτητη για τη µεταµόσχευση. Ο 
εγκέφαλός του θα υποστεί αφαίµαξη και 

τα αιµοφόρα αγγεία θα γεµίσουν µε ένα 
ειδικό υγρό. Παράλληλα, στο σώµα του 
δότη θα αποµονωθούν οι αρτηρίες και οι 
φλέβες στην περιοχή του λαιµού.

Στην πιο δύσκολη φάση της επέµβασης, 
το κεφάλι του Spiridonov µαζί µε τους 
πρώτους σπονδύλους θα αποκοπεί από το 
σώµα του µε µια νανο-λεπίδα φτιαγµένη 
από διαµάντι αξίας 200.000 δολαρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της επέµβασης 
και της σύνδεσης των νεύρων και των 
αιµοφόρων αγγείων, στον Spiridonov θα 
χορηγούνται φάρµακα καταστολής του 
ανοσοποιητικού συστήµατος και παράλληλα 
θα βρίσκεται σε τεχνητό κώµα για αρκετές 
εβδοµάδες, προκειµένου να αναρρώσει ο 
εγκέφαλος. 

Κατά το διάστηµα αυτό οι νευροχει-
ρουργοί θα πραγµατοποιούν ηλεκτρικές 
διεγέρσεις στη σπονδυλική στήλη, προκει-
µένου να αποκαταστήσουν την επικοινωνία 

του εγκεφάλου µε το νέο του σώµα.
Όταν επανέλθει από το κώµα, ο 

Spiridonov θα µπει σε πρόγραµµα απο-
κατάστασης. Ο Canavero προβλέπει ότι ο 
ασθενής θα είναι σε θέση να αποχωρήσει 
από το νοσοκοµείο έξι µήνες µετά την 
επέµβαση.

Eλλοχεύει πάντα, όµως, ο µεγάλος 
κίνδυνος το σώµα να απορρίψει το ξένο 
κεφάλι.

Τι αναφέρουν Έλληνες 
νευροχειρουργοί 

Για το εγχείρηµα του Ιταλού νευρο-
χειρουργού έχουν τοποθετηθεί στον ηλε-
κτρονικό τύπο και Έλληνες διακεκριµένοι 
νευροχειρουργοί, αµφισβητώντας φυσικά 
το συγκεκριµένο εγχείρηµα.

«Mεταµόσχευση κεφαλής σηµαίνει ότι 
θα πρέπει να µεταµοσχευθεί και ο εγκέ-
φαλος, εννοείται. Αυτά τα πράγµατα δεν 
έχουν κανένα επιστηµονικό έρεισµα στην 
παρούσα φάση. ∆εν ξέρω έπειτα από 1.000 
χρόνια τι θα γίνει, αλλά αυτήν τη στιγµή 
ούτε να το συζητούµε. Είναι παντελώς 
ανυπόστατο» δηλώνει ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, 
Αλέξανδρος Ανδρέου. 

«Μετά την επέµβαση δεν θα δίνεται 
σήµα από τον εγκέφαλο στον νωτιαίο 
µυελό»

«Είναι πολύ νωρίς να γίνει κάτι τέτοιο, 
γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα» επιση-
µαίνει ο νευροχειρουργός Κωνσταντίνος 
∆αβανέλος. «Μόνο όταν αναπτυχθούν τα 
βλαστοκύτταρα σε ικανοποιητικό µηχανισµό 
θα µπορέσουµε να συνδέσουµε οπουδήποτε 
κοπεί ο νωτιαίος µυελός. Τεχνικά γίνεται. 

Αντίστροφη µέτρηση για την 
µεταµόσχευση ανθρώπινης κεφαλής

Ο Ιταλός νευροχειρουργός Sergio Canavero και η οµάδα του θα τολµήσουν το ακατόρθωτο πριν το τέλος του 2017
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Τεχνικά µπορεί να γίνει. Αποτέλεσµα δεν 
θα έχει. Μετά την επέµβαση δεν θα δίνεται 
σήµα από τον εγκέφαλο στον νωτιαίο 
µυελό» προσθέτει.

«Όλο αυτό θα οδηγήσει 
στον θάνατο του Ρώσου»

«Αν περιµένει κάποιος να είναι λει-
τουργικός αυτός ο άνθρωπος (µετά τη 
µεταµόσχευση), το θεωρώ πολύ δύσκολο. 
Όταν κάνεις µεταµόσχευση, σηµαίνει ότι 
θα πρέπει να αποκαταστήσεις νευρική 
λειτουργία του νωτιαίου µυελού, πράγµα 
το οποίο θεωρώ ότι είναι ανέφικτο. ∆εν 
υπάρχει τρόπος να αναστοµώσεις τον 
νωτιαίο µυελό και να τον κάνεις να είναι 
λειτουργικός. Συνεπώς, θεωρώ ότι το 
εγχείρηµα, η µεταµόσχευση της κεφαλής, 
είναι στη σφαίρα της φαντασίας» δηλώνει 
ο νευροχειρουργός Γιώργος ∆ηµογέροντας 
και καταλήγει:

«Ως σκέψη είναι πολύ ωραίο και ευφά-
νταστο, αλλά πώς θα αποκαταστήσει τη 
λειτουργικότητα; Για να πάρεις το κεφάλι 
κάποιου και να το κολλήσεις στο σώµα 
του άλλου θα πρέπει να αποκαταστήσεις 
τον νωτιαίο µυελό. 

Να κάνεις τον νωτιαίο µυελό αυτόν 
να δουλεύει. Πώς θα το κάνει; Το πιο 
σηµαντικό πρόβληµα είναι να αποκατα-
στήσει τη λειτουργικότητα του νωτιαίου 
µυελού. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι 
έχουν τραυµατισµό του νωτιαίου µυελού 
και µένουν για πάντα ανάπηροι. Εδώ θα 
πάρει να τον κόψει και να τον συνδέσει 
µε έναν νωτιαίο µυελό άλλου ανθρώπου; 
Και πώς θα αποκατασταθεί η συγκεκριµένη 
λειτουργία; Αφήστε να δούµε αν αυτή η 
µεταµόσχευση θα έχει κάποιο αποτέλεσµα. 
Για µένα θα οδηγήσει στον θάνατο του 
Ρώσου».

«Ο νωτιαίος µυελός δεν ενώνεται 
ούτε µε αυτοµόσχευµα από τον οργα-
νισµό του ούτε από άλλον οργανισµό»

Από τη µεριά του ο νευροχειρουργός 
Σωτήριος Ζέρβας ερωτηθείς από τον 
ηλεκτρονικό τύπο για την προσπάθεια 
του ιταλού νευροχειρουργού αναφέρει: 
«Εγώ είµαι αρνητικός σε όλα αυτά, διότι 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα, ο νωτιαίος 
µυελός, δεν ενώνεται ούτε µε αυτοµό-
σχευµα από τον οργανισµό του ούτε από 
άλλον οργανισµό. Έχουν γίνει εργασίες και 
έρευνες πάνω σε αυτά, και έχουν αποτύχει. 
∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα. 

Το νευρικό σύστηµα είναι σαν να λες ότι 
έπαθε εγκεφαλικό κάποιος, νεκρώθηκε ο 
εγκέφαλός του και µετά επανήλθε ο ασθε-
νής. ∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Ό,τι 
νεκρωθεί στον εγκέφαλο δεν επανέρχεται 
στο νευρικό σύστηµα. ∆εν θα πετύχει αυτή 
η επέµβαση, κατά τη γνώµη µου. Γι› αυτό 
και παίρνει παράλητο άνθρωπο. ∆ιότι η 
παραλυσία θα υπάρχει και µετά. Αλλά όλα 
αυτά δεν είναι τεχνικά, ούτε φυσιολογικά. 
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα 
συνέλθει µετά την επέµβαση. 

Το καλύτερο θα είναι να ανοίξει τα 
µάτια και να είναι όπως πριν. Να µην 
κουνάει χέρια και πόδια. ∆ηλαδή, να µην 
έχει καµία ανταπόκριση. Κι αυτό δεν είναι 
σίγουρο ότι θα γίνει. Για µένα δεν υπάρχει 
καµία πιθανότητα επιτυχίας γι› αυτό και 
είµαι αρνητικός». 

Μ ια αµφιλεγόµενη και δύσκολη 
στη διάγνωση και τη θεραπεία 
της πάθηση, το σύνδροµο χρό-

νιας κόπωσης, που πλήττει κυρίως νέες 
γυναίκες, αλλά και άνδρες, σύντοµα θα 
µπορεί να διαπιστώνεται µε ένα απλό 
αιµατολογικό τεστ. Επιστήµονες στις 
ΗΠΑ ανακάλυψαν για πρώτη φορά µία 
σειρά από βιοδείκτες στο αίµα, που 
αποκαλύπτουν την παρουσία και τον 
βαθµό σοβαρότητας του συνδρόµου. 

Πρόκειται για µια µυστηιώδη πάθηση, 
ο βιολογικός µηχανισµός της οποίας δεν 
έχει ξεκαθαρισθεί από τους γιατρούς εδώ 
και 35 χρόνια. Οι ερευνητές της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ της 
Καλιφόρνια, µε επικεφαλής τον καθηγητή 
Χοσέ Μοντόγια, που έκαναν τη σχετική 
δηµοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ (PNAS), 
ανακάλυψαν, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι τα επίπεδα 17 
κυτοκινών (πρωτεϊνών που παράγονται 
από τα λευκά αιµοσφαίρια) συνδέονται 
µε το σύνδροµο αυτό, γνωστό και ως 
µυαλγική εγκεφαλοµυελίτιδα.

Η ανακάλυψη, αφενός, ενισχύει την 
πεποίθηση των επιστηµόνων ότι η φλεγ-
µονή παίζει ισχυρό ρόλο στο σύνδροµο 
χρόνιας κόπωσης και, αφετέρου, µπορεί 
να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της διά-
γνωσης και της θεραπείας του, κάτι που 
έως τώρα έχει αποδειχθεί αξιοσηµείωτα 
δύσκολο.

Έως σήµερα δεν έχει βρεθεί θεραπεία 
για το σύνδροµο, από το οποίο -για 
άγνωστους λόγους- πάσχουν τριπλάσιες 
γυναίκες από ό,τι άνδρες. Το σύνδροµο 
εµφανίζεται κυρίως σε εφήβους και νέους 
15 έως 20 ετών, καθώς και σε ενήλικες 30 
έως 35 ετών, ενώ µπορεί να διαρκέσει για 
δεκαετίες. Μερικές φορές εξαφανίζεται 
από µόνο του κατά το πρώτο έτος, αλλά 

σπάνια αυτό συµβαίνει, όταν η πάθηση 
έχει διαρκέσει πάνω από πέντε χρόνια.

«Υπάρχει µεγάλη διαµάχη και σύγ-
χυση σχετικά µε το σύνδροµο χρόνιας 
κόπωσης, ακόµη και για το κατά πόσο 
όντως αποτελεί ασθένεια. Τα ευρήµατά 
µας δείχνουν σαφώς ότι πρόκειται για 
µια φλεγµονώδη νόσο και συνιστούν 
πλέον µια στέρεη βάση για να αναπτυ-
χθεί ένα αιµατολογικό τεστ διάγνωσης», 
δήλωσε ο καθηγητής ανοσολογίας και 
µικροβιολογίας Μαρκ Ντέηβις.

«Μερικές φορές το σύνδροµο χρόνιας 
κόπωσης περιγράφεται ως ψυχολογική 
κατάσταση. Όµως µε κανένα τρόπο δεν 
αποτελεί αποκύηµα της φαντασίας. Είναι 
πραγµατικό», πρόσθεσε ο Μοντόγια. 
Πολλοί ασθενείς-αλλά όχι όλοι- εκδη-
λώνουν συµπτώµατα τύπου γρίπης, κοινά 
µε άλλες φλεγµονώδεις νόσους. 

Αλλα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 
καρδιολογικά προβλήµατα, νοητικά 
(γνωστά και ως «οµίχλη του εγκεφά-
λου»), πεπτικά (δυσπεψία, διάρροια, 
δυσκοιλιότητα), µυικούς πόνους κ.ά. 
Όχι σπάνια, παρόλο που οι ασθενείς 
επισκέπτονται πολλούς γιατρούς για να 

καταλάβουν τι έχουν, το σύνδροµο ποτέ 
δεν διαγιγνώσκεται.Φάρµακα αντιικά, 
αντιφλεγµονώδη και ανοσοτροποποι-
ητικά µπορεί να οδηγήσουν σε κάποια 
βελτίωση των συµπτωµάτων, αλλά δεν 
έχει αποµονωθεί κάποια συγκεκριµένη 
παθολογική αιτία που να «πυροδοτεί» 
το σύνδροµο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγµατα 
αίµατος από 192 ασθενείς µε το σύν-
δροµο και -για λόγους σύγκρισης- από 
392 υγιείς, µε µέση ηλικία τα 50 έτη. Οι 
ασθενείς είχαν το σύνδροµο για πάνω από 
δέκα έτη. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα 
17 κυτοκινών είναι χαµηλότερα στους 
ασθενείς µε ήπιες µορφές συνδρόµου 
χρόνιας κόπωσης, αλλά αρκετά υψη-
λότερα στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. 
Από τις 17 κυτοκίνες, οι 13 σχετίζονται 
µε τη φλεγµονή στο σώµα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι θα σχε-
διασθούν πλέον κλινικές δοκιµές για να 
αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της 
χρήσης συγκεκριµένων αντιφλεγµονωδών 
και ανοσοτροποποιητικών φαρµάκων 
σε ασθενείς µε το εν λόγω σύνδροµο.

Πηγή: Medicalnews.gr

Tο σύνδροµο χρόνιας κόπωσης 
σε αιµατολογικό τεστ

Εντονότερο ενδιαφέρον για το σεξ 
δείχνει η πλειοψηφία των ανθρώπων 
το καλοκαίρι, σύµφωνα µε ιατρικές 
έρευνες. Παρατηρήθηκε ότι κατά τους 
µήνες Ιούνιο και Ιούλιο υπάρχει αυξη-
µένη αναζήτηση για σεξ τόσο στην 
πραγµατική ζωή (περισσότερη διάθεση 
για φλερτ και νέες γνωριµίες), όσο και 
στην καθηµερινή ενασχόληση στο δια-
δίκτυο -ερευνητές του πανεπιστηµίου 
της Πενσυλβάνια είδαν µια αύξηση 
στην αναζήτηση των λέξεων «σεξ» 
και «πορνό» κατά τους µήνες αυτούς, 
που ξεπερνάει το +20% σε σχέση µε 
τον υπόλοιπο χρόνο.

Το γιατί ακριβώς συµβαίνει αυτό 
δεν είναι απολύτως σαφές. Αλλά τα 

ευρήµατα των ερευνών υποδεικνύ-
ουν κάποιους πολύ συγκεκριµένους 
παράγοντες που σίγουρα παίζουν 
βασικό ρόλο.
1 Ένας πρωταρχικός και σηµαντικός 
παράγοντας είναι ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι κατά τους µήνες αυτούς 
διαθέτουν πολύ περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο από ότι τις υπόλοιπες περιόδους 
του χρόνου.
2 Ένας δεύτερος λόγος είναι οτι αυξά-
νεται την περίοδο αυτή η ανάγκη µας 
να συναναστραφούµε µε πολύ περισ-
σότερο κόσµο γενικά, να βρεθούµε 
σε παρέες και να διασκεδάσουµε, 
πράγµα που υποσυνείδητα αυξάνει 
και τη σεξουαλική µας δραστηριότητα, 

καθώς και την ανάγκη µας για αυτήν.
3 Ένας τρίτος λόγος είναι το ντύσιµό 
µας. Ξεφεύγοντας από τα βαριά ρούχα 
του χειµώνα ερχόµαστε πιο κοντά στην 
προσωπική µας φύση και αυτό οδηγεί 
στο να λειτουργούµε περισσότερο ή πιο 
εύκολα µε το ενστικτώδες κοµµάτι του 
εαυτού µας (στο οποίο περιλαµβάνεται 
και η γενετήσια ορµή).
4 Τέλος, έχει παρατηρηθεί µια σαφής 
αλλαγή τον ορµονών αλλά και της 
ποιότητας του σπέρµατος στον άνδρα 
που σχετίζεται άµεσα µε τις αλλαγές 
στη συµπεριφορά µας και σίγουρα 
σχετίζονται οι ετήσιες αυτές διακυ-
µάνσεις µε τη διάθεσή µας για σεξ.

Πηγή: stogiatro.gr
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Μ πορεί στην Ελλάδα να κατανα-
λώνουµε λιγότερο αλκοόλ στο 
σπίτι, σε σχέση µε τους άλλους 

Ευρωπαίους, αλλά όταν βγαίνουµε να 
διασκεδάσουµε... του δίνουµε και καταλα-
βαίνει. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία 
για την κατανάλωση αλκοόλ µεταξύ των 
εφήβων, αλλά και των οδηγών που πίνουν 
πολύ. Με το ζήτηµα της επιβλαβούς χρή-
σης του αλκοόλ ασχολήθηκε πρόσφατα η 
Εσθονική προεδρία της Κοµισιόν, γεγονός 
το οποίο χαιρέτισε ως αξιόλογη πρωτο-
βουλία ο  υπουργός Υγείας Α. Ξανθός. 

Η εξάρτηση από το αλκοόλ και η 
επικίνδυνη κατανάλωσή του αποτελεί 
φαινόµενο πολυπαραγοντικό και ως 
«νόµιµη» εξάρτηση αποτελεί δύσκολα 
αναγνωρίσιµο πρόβληµα από το ίδιο το 
άτοµο και τον οικογενειακό και κοινωνικό 
του περίγυρο. Στην Ελλάδα, στη διάρκεια 
της οικονοµικής κρίσης, η εξάρτηση από 
το αλκοόλ φαίνεται να κερδίζει έδαφος, 
επιβαρύνει περισσότερο τα χαµηλότε-
ρα κοινωνικά στρώµατα και συµβάλλει 
περαιτέρω στις κοινωνικές ανισότητες, 
στην περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό 
αποκλεισµό .

Εκτός από εξαρτησιογόνα ουσία µε 
σοβαρές κοινωνικές παρενέργειες, το 
αλκοόλ αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα 
δηµόσιας υγείας που επιβαρύνει πολλαπλά 
τον εξαρτηµένο, το περιβάλλον του και 
το σύστηµα υγείας, τόνισε ο υπουργός. 
Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα λειτουργεί 
ένα διαφορετικό µοντέλο κατανάλωσης 
αλκοόλ ως συστατικό στοιχείο της κοινω-
νικότητας των ανθρώπων και, ακριβώς γι’ 
αυτό, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι 
συγκριτικά χαµηλότερη από το µέσο όρο 
των χωρών που συµµετείχαν σε πανευ-
ρωπαϊκή έρευνα το 2014-2016. Στην 
Ελλάδα παρατηρείται το χαµηλότερο 
ποσοστό εβδοµαδιαίας κατανάλωσης στο 

σπίτι, αλλά το ποσοστό κατανάλωσης σε 
χώρους εστίασης και αναψυχής βρίσκε-
ται πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
Επίσης, είναι γεγονός ότι στη χώρα µας 
παρατηρείται αύξηση της υπερβολικής, 
ανά περίσταση, κατανάλωσης στους 
εφήβους και αύξηση της «βαριάς χρήσης»  
ειδικά στην περιφέρεια, ότι διαπιστώνε-
ται εύκολη πρόσβαση και προµήθεια µη 
τυποποιηµένων οινοπνευµατωδών ποτών 
σε ποσοστό πάνω από 40%, που καθιστά 
τα µέτρα ελέγχου της προσφοράς (π.χ. 
φορολόγηση) λιγότερο αποτελεσµατικά. 
Υπάρχει υψηλό ποσοστό ατόµων ( 10,8%) 
που αναφέρουν ότι υπήρξαν επιβάτες σε 
όχηµα του οποίου ο οδηγός είχε κατανα-
λώσει πολλύ αλκοόλ.

Αναδιοργάνωση 
θεσμικού πλαισίου

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το 
υπουργείο Υγείας προωθεί την αναδιοργά-
νωση του θεσµικού πλαισίου που αφορά 
συνολικά τις εξαρτήσεις, συµπεριλαµβα-
νοµένου του αλκοόλ, και την εκπόνηση 
ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου 
πρόληψης και αντιµετώπισής τους. Οι 
προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδια-
σµού είναι: γεωγραφική κάλυψη όλης της 
επικράτειας, ενίσχυση της δυνατότητας 
πλήρους απεξάρτησης και κοινωνικής 
επανένταξης, καθώς και ειδική φροντίδα 
των ευάλωτων πληθυσµών. 

Σχεδιάζονται, µε χρηµατοδότηση από 
διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, πολυδύναµα 
κέντρα αντιµετώπισης όλου του φάσµατος 
των εξαρτήσεων ειδικά στην περιφέρεια, 
κινητές µονάδες για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε µη αστικές περιοχές, νέες 
µονάδες σωµατικής αποτοξίνωσης (από 
οπιούχα και αλκοόλ), µονάδες απεξάρ-
τησης από το αλκοόλ και τις αναδυό-

µενες εξαρτήσεις (διαδίκτυο, τζόγος) 
και προγράµµατα κοινωνικής ένταξης 
εστιασµένα στις ανάγκες κάθε οµάδας του 
πληθυσµού-στόχου. Τέλος, κρίσιµο ρόλο 
µπορεί να διαδραµατίσει η ανάπτυξη της 
ΠΦΥ και η προτεραιότητα στην καθολική, 
ισότιµη και εύκολη πρόσβαση στις δηµό-
σιες δοµές, η έµφαση στην πρόληψη και 
στην παρέµβαση σε επίπεδο κοινότητας, 
η εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας 
στη διαχείριση προβληµάτων που σχετί-
ζονται µε το αλκοόλ και η δικτύωση των 
δοµών της ΠΦΥ µε τις αντίστοιχες της 
ψυχικής υγείας και της αντιµετώπισης 
των εξαρτήσεων. 

Είναι αναγκαία επίσης τα µέτρα ενηµέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, 
επισήµανσης των διατροφικών πληροφο-
ριών (θερµιδικό φορτίο) που αφορούν τα 
αλκοολούχα ποτά, καθώς και αυστηρού 
ελέγχου της οδηγικής συµπεριφοράς σε 
σχέση µε το αλκοόλ. Σε κάθε περίπτωση ο 
ελέγχος της διαφήµισης και της πρόσβασης 
των ανηλίκων  στην αγορά αλκοόλ, καθώς 
και η αποτροπή της χρήσης του από τις 
έγκυες, πρέπει να αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της πολιτικής πρόληψης και 
περιορισµού της κατάχρησης αλκοόλ. 

Η ρύθµιση της διαθεσιµότητας αλκοόλ 
σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, η 
αναβαθµισµένη επιτήρηση του προβλή-
µατος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
η επιστηµονική τεκµηρίωση µέσω της 
CNAPA ( Επιτροπή εθνικής πολιτικής και 
δράσης για το αλκοόλ) και η προώθηση 
κοινών δράσεων όπως η RARHA (Reducing 
Alcohol Related Harm) για τη µείωση της 
βλάβης, µπορούν να είναι στοιχεία µιας 
ευρωπαϊκής πολιτικής πρόληψης και δρα-
στικής αντιµετώπισης αυτής της εξάρτησης 
που αποτελεί αυξανόµενη απειλή για τη 
δηµόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και 
την ευηµερία σε όλες τις χώρες.

Πρόβληµα δηµόσιας 
υγείας το αλκοόλ

120 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΣΠΙΡΙΝΗ

Από τα παλαιότερα και ευρύ-
τερα διαδεδοµένα αναλγητικά 
και αντιπυρετικά σκευάσµατα, 
η Ασπιρίνη®  φέτος γιορτάζει 
120 παρουσίας στα ράφια των 
φαρµακείων. Με ενεργό συστα-
τικό το ακετυλοσαλικυλικό οξύ 
(ASA), λαµβάνεται καθηµερινά από 
εκατοµµύρια ανθρώπους και ανα-
γνωρίζεται από τους καταναλωτές, 
τους ασθενείς και τους επαγγελµα-
τίες υγείας ως ένα υποδειγµατικό 
φάρµακο για την ανακούφιση του 
πόνου και της αγωγής πρόληψης 
καρδιαγγειακών συµβάντων όπως 
το έµφραγµα.

Το 2017, γιορτάζουµε κάτι για 
το οποίο λίγα φάρµακα µπορούν 
να υπερηφανευτούν – µια µακρό-
χρονη ιστορία κλινικής έρευνας 
και χρήσης, συνοδευόµενη από 
ιατρικές εξελίξεις και καινοτοµία. 
Πράγµατι, η Ασπιρίνη® όχι µόνο 
εκτίθεται στο Μουσείο Αµερικα-
νικής Ιστορίας του Ινστιτούτου 
Smithsonian στην Ουάσινγκτον 
µαζί µε ιστορικές ιατρικές καινο-
τοµίες όπως το στηθοσκόπιο, αλλά 
το ενεργό της συστατικό, το ASA, 
συνεχίζει να διατηρεί µια θέση στον 
Κατάλογο Βασικών Φαρµάκων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 

Ο πόνος και τα καρδιαγγειακά 
νοσήµατα αποτελούν σηµαντικές 
παγκόσµιες προκλήσεις στον τοµέα 
της υγείας, καθώς επηρεάζουν 
δυσµενώς εκατοµµύρια ζωές κάθε 
µέρα. Στον τοµέα αυτό η µακρό-
χρονη και συνεχιζόµενη ιστορία 
έρευνας και χρήσης του ASA έχει 
οδηγήσει στο να αναγνωρίζεται 
και να χαίρει εµπιστοσύνης ως 
ασφαλές και αποτελεσµατικό, 
όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες χρήσης.

Στα πλαίσια του εορτασµού 
των 120 χρόνων ανακούφισης 
από τον πόνο και πρόληψης των 
καρδιαγγειακών συµβάντων, στην 
Ελλάδα η Ασπιρίνη® ανανεώνεται 
µε νέο, διεθνές, µοντέρνο πακέτο. 
Η αρχή γίνεται µε το νέο πακέτο 
της Aspirin-C®! Η Aspirin-C® απο-
τελεί έναν συνδυασµό ακετυλο-
σαλικυλικού οξέος και βιταµίνης 
C. Πρόκειται για ένα σκεύασµα 
που αντιµετωπίζει τον πόνο, το 
κρυολόγηµα και τη γρίπη χάρη 
στην αναλγητική, αντιπυρετική 
και αντιφλεγµονώδη δράση της 
Ασπιρίνης® και την αντιοξειδω-
τική δράση της βιταµίνης C που 
ενισχύει την άµυνα του οργανι-
σµού, υποστηρίζοντας την υγεία 
του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την Ασπιρίνη®, επισκε-
φθείτε το www.aspirin.gr.

Πηγή: stogiatro.gr
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Μια πρωτοποριακή επέµβαση µετα-
µόσχευσης χεριών στέφθηκε µε επιτυ-
χία. Το πρώτο παιδί στον κόσµο που 
υποβλήθηκε σε διπλή µεταµόσχευση 
χεριών µπορεί σήµερα να γράφει, να 
τρώει και να ντύνεται µόνο του, όπως 
δηλώνουν οι γιατροί του, χαρακτηρίζο-
ντας την πρωτοποριακή αυτή επέµβαση 
επιτυχία έπειτα από 18 µήνες.

Η σχετική έκθεση που φιλοξενείται 
στην επιθεώρηση The Lancet Child & 
Adolescent Health περιλαµβάνει την 
πρώτη επίσηµη ιατρική ενηµέρωση για 
την επέµβαση στην οποία υποβλήθη-
κε ο 10χρονος Ζάιον Χάρβεϊ για την 
αντικατάσταση και των δύο χεριών 
του, τον Ιούλιο 2015.

"∆εκαοκτώ µήνες µετά το χειρουρ-
γείο, το παιδί είναι πιο ανεξάρτητο και 
ικανό να συµµετέχει σε καθηµερινές 

δραστηριότητες", λέει η Σάντρα Αµαράλ, 
γιατρός στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο 
της Φιλαδέλφεια, όπου πραγµατοποι-
ήθηκε η επέµβαση. "Εξακολουθεί να 
βελτιώνεται, καθώς υποβάλλεται σε 
καθηµερινή θεραπεία για να αυξήσει 
τη  λειτουργικότητα των χεριών του 
και σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
για να µπορέσει να αντιµετωπίζει τις 
συνεχιζόµενες απαιτήσεις του χειρουρ-
γείου του".

Ο Χάρβεϊ χρειάστηκε να υποστεί 
ακρωτηριασµό των χεριών και των 
ποδιών του σε ηλικία δύο ετών έπειτα 
από σηψαιµία, ενώ υποβλήθηκε και σε 
µεταµόσχευση νεφρού. Το παιδί ήδη 
λάµβανε φαρµακευτική αγωγή για να 
καταστείλει τυχόν ανοσολογική αντί-
δραση στον νεφρό του, σηµαντικός 
παράγοντας για τον οποίο επελέγη για 

να υποβληθεί στη δεκάωρη και πλέον 
µεταµόσχευση χεριού. Τα ανοσοκατα-
σταλτικά φάρµακα πρέπει να λαµβά-
νονται διαρκώς για να αποφευχθεί η 
απόρριψη του µοσχεύµατος από τον 
οργανισµό του ασθενούς, αλλά τα 
φάρµακα αυτά ενέχουν και κινδύνους 
περιλαµβανοµένου του διαβήτη, του 
καρκίνου και λοιµώξεων.

Οι γιατροί εξέτασαν τόσο τις επιτυ-
χίες όσο και τις προκλήσεις που αντι-
µετώπισαν ο Χάρβεϊ και η οικογένειά 
του,  επισηµαίνοντας ότι µια µεγάλη 
οµάδα ειδικών ήταν δίπλα τους για να 
τους προσφέρει στήριξη.

Το παιδί υπέστη "οκτώ απορρί-
ψεις των χεριών, περιλαµβανοµένων 
σοβαρών επεισοδίων στη διάρκεια του 
τέταρτου και του έβδοµου µήνα µετά τη 
µεταµόσχευση", αναφέρεται στην ιατρική 

έκθεση. "Όλες αυτές ανατράπηκαν µε 
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα, χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία των χεριών 
του παιδιού". Ο Χάρβεϊ εξακολουθεί να 
λαµβάνει τέσσερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρµακα και ένα στεροειδές.

Τα χέρια βρέθηκαν από δωρητή--ένα 
νεκρό παιδί--τον Ιούλιο του 2015. Οκτώ 
µήνες µετά την επέµβαση ο Χάρβεϊ χρη-
σιµοποιούσε το ψαλίδι και ζωγράφιζε 
µε µαρκαδόρους. Μέσα σε ένα χρόνο, 
µπορούσε να κρατήσει το µπαστούνι 
του µπέιζµπολ και µε τα δύο του χέρια.

"Η πρώτη διπλή µεταµόσχευση 
χεριών σε παιδί στον κόσµο ήταν επι-
τυχής υπό προσεκτικά µελετηµένες 
συνθήκες", αναφέρει η ιατρική έκθεση. 
Η πρώτη επιτυχής µεταµόσχευση χεριών 
σε ενήλικα ολοκληρώθηκε το 1998.

Πηγή: stogiatro.gr

  ΓΡΑΦΕΙ, ΤΡΩΕΙ, ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

Α πίστευτο κι όµως αληθινό: Η 
Ελλάδα, εν µέσω κρίσης, µε τα 
δηµόσια νοσοκοµεία υπό διάλυση, 

τις ουρές, τις ελλείψεις και τις ατέλειωτες 
αναµονές για επισκέψεις σε γιατρούς και 
διαγνωστικές εξετάσεις, βρίσκεται στην 
20ή θέση στο νέο παγκόσµιο δείκτη ποι-
ότητας της υγείας, πάνω από τη Γερµανία 
και τις ΗΠΑ!

Αυτό καταδεικνύει διεθνής έρευνα του 
Πανεπιστηµίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, 
η οποία διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο 
Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας, 
µε επικεφαλής τον καθηγητή Κρίστοφερ 
Μάρεϊ, και δηµοσιεύτηκε στο έγκυρο 
βρετανικό ιατρικό περιοδικό “The Lancet”.

Ο δείκτης λαµβάνει υπόψη στοιχεία 
της περιόδου 1990-2015 και βαθµολογεί 
195 χώρες, σε κλίµακα 0-100, ανάλογα 
µε την ποιότητα της ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης που παρέχουν στους πολίτες 
τους και τον βαθµό στον οποίο ο πληθυ-
σµός έχει πρόσβαση σε αυτήν. Η έρευνα 
βασίζεται στη θνησιµότητα που υπάρχει σε 
κάθε χώρα για 32 παθήσεις, θνησιµότητα 
η οποία θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί 
µε την κατάλληλη ιατροφαρµακευτική 
φροντίδα.

«Άριστα»

Η Ελλάδα παίρνει “άριστα” (100) στην 
αντιµετώπιση ασθενειών όπως αυτές 
που προκαλούν διάρροια, η διφθερίτιδα, 
ο κοκκύτης, η ιλαρά, η επιληψία και η 
σκωληκοειδίτιδα. Χαµηλότερες είναι οι 
επιµέρους βαθµολογίες µας στον καρκίνο 
του δέρµατος, πλην του µελανώµατος 
(62), στον καρκίνο των όρχεων (67), στο 

λέµφωµα Hodgkin (31), στη λευχαιµία 
(62), στην ισχαιµική νόσο της καρδιάς (61), 
στην αγγειακή εγκεφαλική νόσο (72) κ.ά. 

“Το να έχει µία χώρα ισχυρή οικο-

νοµία, δεν αποτελεί εγγύηση για καλή 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ούτε το 
να έχει προχωρηµένη ιατρική τεχνολογία”, 
εξηγεί ο καθηγητής Μάρεϊ σχολιάζοντας 

το γεγονός ότι ισχυρές χώρες (ΗΠΑ, 
Βρετανία, Γερµανία κ.ά.) δεν βρίσκονται 
σην κορυφή της παγκόσµιας κατάτα-
ξης µε βάση το νέο ιατρικό δείκτη. “Οι 
άνθρωποι σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες 
δεν έχουν τη φροντίδα που θα έπρεπε 
για παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν 
πράγµατι αποτελεσµατικές θεραπείες. Η 
κατάταξη π.χ. των ΗΠΑ αποτελεί ντροπή, 
ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι δαπανούν 
κάθε χρόνο πάνω από 9.000 δολάρια 
ανά κεφαλή, περισσότερα από κάθε άλλη 
χώρα”, επισηµαίνει ο ίδιος. 

Διαχρονική βελτίωση

Η Κύπρος βρίσκεται στην 27η θέση (85 
µονάδες), οι ΗΠΑ στην 36η (81 µονάδες) 
και η Τουρκία στην 81η (76). Το 2015, 
το υψηλότερο “σκορ” εµφάνισε η Ανδόρα 
(94,6) και ακολουθούσαν κατά σειρά η 
Ισλανδία (93,6), η Ελβετία (91,8)  και η 
Σουηδία (90,5).

Σε παγκόσµιο επίπεδο, ο δείκτης εµφα-
νίζει αύξηση από 40,7 το 1990 σε 53,7 το 
2015, καθώς οι 167 από τις 195 χώρες 
παρουσίασαν διαχρονικά βελτίωση στην 
παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
Όµως, την ίδια περίοδο, το χάσµα ανά-
µεσα σε χώρες µε τις καλύτερες και τις 
χειρότερες ιατροφαρµακευτικές επιδόσεις 
διευρύνθηκε κατά σχεδόν πέντε µονάδες, 
από 23,1 – 84,7 το 1990 (απόκλιση 
61,6) σε 28,6 – 94,6 το 2015 (απόκλιση 
66). Γεγονός που αποδεικνύει ότι και το 
χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών 
στον πλανήτη διευρύνεται συνεχώς, παρά 
τον εκσυγχρονισµό και την εξέλιξη του 
πολιτισµού µας. 

Καλύτερη ποιότητα υγείας
στην Ελλάδα απο Αµερική και Ηπα!
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριµένα, η 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρικής 
Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγ-
χων, στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Επίσηµος έλεγχος µικροβιολογικών 
κριτηρίων ασφάλειας τροφίµων ζωι-
κής και φυτικής προέλευσης», µετά τη 
διενέργεια δειγµατοληψίας σε κρεα-
τοσκευάσµατα και σε συνεργασία µε 
το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, 
διαπίστωσε σε κατεψυγµένα κρεατο-
σκευάσµατα την ύπαρξη του παθογόνου 
µικροοργανισµού Salmonella spp.

Πρόκειται για το προϊόν µε την 
εµπορική ονοµασία «prime meat – 
σεφταλιές χοιρινές κατεψυγµένες», 

βάρους 640g, µε ηµεροµηνία παρα-
σκευής 24-03-2017, παρτίδα LOT 

201620625, ηµεροµηνία λήξης 24-03-
2018, το οποίο παράγεται από την 
εταιρεία «Χ. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ», που εδρεύει 
στον Υψηλάντη Βοιωτίας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άµεση 
ανάκληση / απόσυρση του συνόλου 
της συγκεκριµένης παρτίδας από το 
ανωτέρω ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν από την 
εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται  οι  καταναλωτές, που  
έχουν  ήδη  προµηθευτεί  το  ανωτέρω  
προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να µην 
το καταναλώσουν.

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

42 /  ΥΓΕΙΑ

Τ ο αφεντικό της Microso©  , επενδύει 
µαζί µε το αφεντικό της Virgin και 
της General Motors εκατοµµύρια 

δολάρια στην Μemphis meats. To ψεύτικο 
κοτόπουλο και το συνθετικό χάµπουργκερ…
στο τραπέζι µας…

Με την παγκόσµια ζήτηση για κρέας να 
αυξάνεται συνεχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που υποστηρίζουν ότι το κρέας είναι µη 
βιώσιµο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο µε τον οποίο παράγεται σήµερα.

Σαν βόµβα λοιπόν έσκασε η είδηση 
µέσω του Βloomberg , στα ξένα µέσα ενη-
µέρωσης πως ο µεγιστάνας της Μicroso© , 
Μπιλ Γκέιτς, αποφάσισε να επενδύσει στο 
τεχνητό κρέας. Σύµφωνα µε το πρακτορείο 
ειδήσεων, ο Γκέιτς δεν προχωρά σε αυτή 
την ενέργεια µόνος του αλλά µαζί µε τον 
ιδρυτή της Virgin Ρίτσαρντ Μπράνσον και 
τον πρώην πρόεδρο της General Motors 
Τζακ Γουέλς.

H συνεργασία για την παραγωγή του 
τεχνητού κρέατος γίνεται µέσω µιας 
start- up εταιρείας,της Memphis Meats.Η 
συγκεκριµένη εταιρεία συνεχίζει τις έρευνες 
για πιθανό υποκατάστατο του κρέατος 
(in vitro meat) µε σκοπό τη µελλοντική 
χρήση του ως τροφή.Ο ιδρυτής της εται-
ρείας Virgin, µιλώντας στο πρακτορείο 
Bloomberg ανέφερε πως σε 30 χρόνια 
από σήµερα πιθανόν οι άνθρωποι δεν θα 
χρειάζεται να σκοτώσουν τα ζώα για να 
τραφούν µε κρέας. 

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Le Figaro, 
η οποία κάνει αναφορά στη νέα κίνηση του 
αφεντικού της Μicroso© , µέχρι στιγµής 
έχουν συγκεντρωθεί 22 εκατ. δολάρια 
στην εταιρεία. Η Μemphis Meats όµως 
ακόµα δεν έχει διαθέσει το προϊόν της 
στην αγορά. 

Το «ψεύτικο κοτόπουλο» και 
το συνθετικό χάμπουργκερ

Ο Mπίλ Γκέιτς, σύµφωνα µε δηµο-
σίευµα του National Geographic, έχει 
ήδη επενδύσει παλαιότερα στη start-up 
εταιρεία Beyond Meat, που εδρεύει στο 
Μισούρι, η οποία να φτιάξει τόσο καλό 
«ψεύτικο κοτόπουλο» που ξεγέλασε τον 

συντάκτη της στήλης φαγητού των New 
York Times, Mark Bittman.

Το «ψεύτικο κοτόπουλο» φτιάχνεται 
από σόγια και αµάραντο, µε µια µυστική 
διαδικασία επεξεργασίας της υφής, η 
οποία προσδίδει στο τελικό προϊόν την 
αίσθηση των ινών, που έχει το στήθος 
κοτόπουλου.

Μία άλλη start-up εταιρεία, η Modern 
Meadow, έχει ήδη ξεκινήσει τις προσπάθει-
ες να δηµιουργήσει συνθετικό κρέας από 
µυϊκά ζωικά κύτταρα, χρησιµοποιώντας 
τεχνικές που αρχικά είχαν αναπτυχθεί για 
την αναγέννηση ανθρώπινων κυττάρων.

Ο Mark Post από το πανεπιστήµιο 
του Μάαστριχτ δηµιούργησε το πρώτο 
συνθετικό χάµπουργκερ. Ο ίδιος δηλώνει 

πως πρέπει να βρει έναν τρόπο για να 
προσθέσει και το απαραίτητο λίπος στο 
µπέργκερ.

Πως παρασκευάζεται 
το τεχνητό κρέας

Tο τεχνητό κρέας πρόκειται ουσιαστικά 
για ένα ζωικό προϊόν που δεν αποτελεί 
όµως µέρος του σώµατος ενός ζώου. Τα 
κύτταρα λαµβάνονται από ένα ζωντανό 
ζώο και δηµιουργείται ιστός µυών στο 
εργαστήριο. Τα δορυφορικά αυτά κύττα-
ρα, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, 
συνεχίζουν να αυξάνονται και παράγουν 
µύες έξω από το σώµα.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, η βασική 

δραστηριότητα της Μemphis Meats είναι 
η παραγωγή κρέατος από ζωικά κύτταρα. 
Επιστήµονες τοποθετούν τα ζωντανά κύτ-
ταρα σε δεξαµενές και εκεί αναπτύσσεται 
το κρέας µε τη χρήση οξυγόνου,ζάχαρης 
και άλλων ουσιών.

Ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης 
κρέατος τις τελευταίες δεκαετίες

Η παγκόσµια αύξηση του πληθυσµού 
και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
σε πολλές χώρες έχουν οδηγήσει στην 
ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης κρέατος 
τις τελευταίες δεκαετίες. Υπολογίζεται 
ότι η παγκόσµια κατανάλωση κρέατος 
πρόκειται να διπλασιαστεί µέχρι το 2050, 
καθώς η οικονοµική ανάπτυξη χωρών 
όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η 
Κίνα προχωρά µε ταχείς ρυθµούς.

Η έλλειψη καλλιεργήσιµης γης κάνει 
προβληµατική την καλλιέργεια σιτη-
ρών και σόγιας που προορίζονται για 
ζωοτροφές. Επίσης, πολλά και σοβαρά 
περιβαλλοντικά ζητήµατα προκύπτουν 
από την εντατική εκτροφή ζώων καθώς 
και έντονοι ηθικοί προβληµατισµοί σχετικά 
µε την επιδείνωση των συνθηκών διαβί-
ωσης των παραγωγικών ζώων. Όλα τα 
παραπάνω λοιπόν δηµιουργούν σοβαρά 
ερωτηµατικά σχετικά µε τη βιωσιµότητα 
της κτηνοτροφίας παγκοσµίως.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσπάθειες 
για την παραγωγή τεχνητού κρέατος (in 
vitro meat) ως πιθανό υποκατάστατο 
του κρέατος, συνεχίζονται µε εντατικούς 
ρυθµούς, στοχεύοντας στη µελλοντι-
κή χρήση του ως τροφή. Επιστήµονες 
στις ΗΠΑ, Σκανδιναβία και Ιαπωνία ήδη 
ασχολούνται µε εργαστηριακές δοκιµές 
παραγωγής τεχνητού κρέατος. 

Σε πιο προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται 
Ολλανδοί επιστήµονες από το Πανεπιστή-
µιο του Μάαστριχτ οι οποίοι ασχολούνται 
µε την παραγωγή χοιρινού κρέατος από 
το 2007.

Μέσα στην επόµενη δεκαετία είναι 
εύλογο ότι η έρευνα θα προχωρήσει 
από τους χοίρους στις αγελάδες και στα 
πρόβατα δηµιουργώντας από ένα µόνο 
κύτταρο την ίδια ποσότητα κρέατος που 
παράγεται από χιλιάδες ζώα. 

Ο Μπιλ Γκέιτς µας σερβίρει τεχνητό κρέας 
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Το µελάνωµα είναι η πιο σπάνια αλλά 
και η πιο επικίνδυνη µορφή καρκίνου 
του δέρµατος. Αν εντοπιστεί έγκαιρα 
τότε οι πιθανότητες ίασης είναι µεγάλες, 
για να επιτευχθεί όµως αυτό απαιτείται 
τακτική αυτοεξέταση του δέρµατος.

Είναι γνωστό ότι οι αλλοιώσεις σε 
µια υπάρχουσα ελιά (π.χ. ως προς το 
σχήµα, το µέγεθος ή το χρώµα της) 
αποτελούν ένδειξη για τις διάφορες 
µορφές καρκίνου, ωστόσο µια νέα επι-
στηµονική έρευνα αποκαλύπτει ότι το 
µελάνωµα συγκεκριµένα είναι πιθανότε-
ρο να εµφανιστεί σε µια νέα ελιά παρά 
σε κάποια που ήδη υπάρχει στο δέρµα.

Το εύρηµα αυτό υπογραµµίζει την 
ανάγκη η αυτοεξέταση αλλά και η εξέ-
ταση από τον δερµατολόγο να µην 
επικεντρώνεται στις υπάρχουσες ελιές.

Το µελάνωµα είναι µια εξαιρετικά 
επιθετική µορφή καρκίνου του δέρµατος 
που εκδηλώνεται λόγω µετάλλαξης στα 
µελανοκύτταρα, δηλαδή στα κύτταρα 
που προσδίδουν στο δέρµα το χρώµα 
του. Αυτά τα µεταλλαγµένα κύτταρα 
αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, µε απο-
τέλεσµα να σχηµατίζουν καρκινικούς 
όγκους.

Η πιο κοινή αιτία του µελανώµατος 
είναι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινο-

βολία, είτε µε την ηλιοθεραπεία είτε µε 
τη χρήση τεχνητών µέσων µαυρίσµατος 
(σολάριουµ). Η υπεριώδης ακτινοβολία 
προκαλεί µεταβολές στα δερµατικά 
κύτταρα και καταστρέφει το DNA τους.

Στο πλαίσιο της µελέτης τους, οι 
ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν εάν 
το µελάνωµα είναι πιο πιθανό σε µια 
υπάρχουσα ή σε µια νέα ελιά στο δέρµα. 
Από την επισκόπηση (µετα-ανάλυση) 
προέκυψε ότι τελικά ισχύει το δεύτερο, 
αφού ποσοστό 70,9% των περιστατικών 
µελανώµατος φάνηκε να συνδέονται 
µε νέες ελιές και µόλις 29,1% µε ήδη 
υπάρχουσες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης 
ότι το µελάνωµα που εµφανίζεται σε µια 
υπάρχουσα ελιά τείνει να είναι µικρότερο 
από αυτό που εµφανίζεται σε µια νέα 
ελιά, εύρηµα που συνεπάγεται ότι στην 
πρώτη περίπτωση η πρόγνωση είναι 
καλύτερη για τους ασθενείς.

Η νέα έρευνα, µε συµµετοχή δύο 
Ελλήνων επιστηµόνων, βασίστηκε σε 
38 παλαιότερες µελέτες σε συνολικό 
δείγµα 20.126 ασθενών και δηµοσι-
εύεται αναλυτικά στην επιθεώρηση 
Journal of the American Academy of 
Dermatology.

ΠΗΓΗ MEDICAL NEWS

 Σε ποιες ελιές είναι πιο πιθανό να εµφανιστεί µελάνωµα

ΥΓΕΙΑ  / 43

Έ να νέο φάρµακο που θα µπορούσε 
να αποτρέψει χιλιάδες καρδιακές 
προσβολές και θανάτους από καρ-

κίνο παρουσιάστηκε σε ιατρικό συνέδριο 
που πραγµατοποιείται στη Βαρκελώνη και 
χαιρετίστηκε από τους επιστήµονες ως η 
µεγαλύτερη εξέλιξη µετά τις στατίνες.

Όπως αναφέρει στον ιστότοπό της 
η βρετανική εφηµερίδα Telegraph, οι 
επιστήµονες σηµείωσαν ότι η ανακάλυψη 
αυτή εισάγει µια “νέα εποχή” στη θεραπεία 
ασθενειών καθώς λειτουργεί µε εντελώς 
διαφορετικό τρόπο από τις συµβατικές 
θεραπείες.

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που 
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το φάρ-
µακο κανακινουµάµπη της ελβετικής 
εταιρείας Novarits µειώνει τον κίνδυνο 
εµφράγµατος κατά 25%, προστατεύει 
τους ασθενείς από την αθηροσκλήρωση 
και την αρθρίτιδα και θα έχει ενδεχοµένως 
και θετική επίδραση στη θεραπεία του 
καρκίνου του πνεύµονα.

Εκατοµµύρια ενήλικες λαµβάνουν 
στατίνες για να µειώσουν τα επίπεδα 
χοληστερίνης τους και να προφυλαχθούν 
από ένα ενδεχόµενο έµφραγµα του µυο-
καρδίου. Ωστόσο, οι µισές καρδιακές 
προσβολές σηµειώνονται σε ανθρώπους 
που δεν έχουν υψηλή χοληστερίνη. Πλέον, 
οι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι η µείωση 
των φλεγµονωδών καταστάσεων στο 
σώµα µπορεί να εµποδίσει την εκδήλωση 
πολλών παθήσεων.

Η κανακινουµάµπη, που χορηγείται σε 
ενέσιµη µορφή κάθε τρεις µήνες, µπορεί 
να µειώσει τα επαναλαµβανόµενα εµφράγ-
µατα κατά 25%. Οι στατίνες περιορίζουν 
αυτόν τον κίνδυνο κατά περίπου 15%.

Οι ειδικοί ζήτησαν επίσης να προχω-
ρήσουν οι δοκιµές για να µελετηθούν οι 
επιπτώσεις που µπορεί να έχει το φάρµακο 
αυτό στον καρκίνο. Ο καθηγητής Πολ 
Ρίντκερ της Ιατρικής Σχολής του Χάρ-
βαρντ, παρουσιάζοντας τα ευρήµατά του 
στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Καρδιολογίας στη Βαρκελώνη είπε ότι 
ανοίγει ένα “τρίτο µέτωπο” στη µάχη για 
την αντιµετώπιση των καρδιοπαθειών. Στη 
µελέτη συµµετείχαν 10.000 καρδιοπαθείς 
στους οποίους χορηγήθηκε το αντιφλεγ-
µονώδες φάρµακο κανακινουµάµπη.

Το ένα τέταρτο από όσους έχουν 

υποστεί έµφραγµα θα παρουσιάσουν ένα 
νέο επεισόδιο µέσα στην επόµενη πεντα-
ετία, ακόµη και αν λαµβάνουν στατίνες. 
Η τετραετής µελέτη όµως έδειξε πως 
µεταξύ εκείνων στους οποίους χορηγήθηκε 
η νέα θεραπεία µειώθηκαν κατά 24% οι 
καρδιακές προσβολές και κατά 17% η 

στηθάγχη. Σε εκείνους που λάµβαναν την 
υψηλότερη δόση µειώθηκε κατά 51% οι 
θάνατοι από καρκίνο.

Τα ευρήµατα δηµοσιεύτηκαν επίσης 
στο επιστηµονικό περιοδικό New England 
Journal of Medicine.

 ΠΗΓΗ: sto giatro

Iατρικό συνέδριο στη Βαρκελώνη

Νέο φάρµακο για τις καρδιοπάθειες
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H χρήση του όρου «φυσικό» σε κάθε 
προϊόν ήταν κάτι που ανέκαθεν 
δηµιουργούσε θετικές εντυπώ-

σεις στο κοινό. Έτσι χρησιµοποιήθηκε 
ακόµα και από τις φαρµακοβιοµηχανίες 
σε προϊόντα για ορµονική αποκατάσταση 
και υποκατάσταση γυναικών και ανδρών. 
Πόσο «φυσικές» είναι, όµως, αυτές οι 
«φυσικές ορµόνες», τελικά;

∆ιαχρονικά, η ανάγκη παραγωγής 
ορµονών γ ια αποκατάσταση και 
υποκατάσταση προέκυψε όταν έγινε 
αντιληπτή η σηµασία των φυσικών 
ορµονών του ανθρώπινου οργανισµού 
σε καταστάσεις, όπως η εµµηναρχή, το 
σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών, η 
εµµηνόπαυση, η υπογονιµότητα και άλλα 
σοβαρότερα προβλήµατα υγείας.

«Οι φαρµακοβιοµηχανίες έσπευσαν 
να παρασκευάσουν και να πιστοποιήσουν 
τα δικά τους πρωτότυπα χηµικά µόρια, 
δηλαδή νέες ορµόνες, και όχι αυτές της 
Φύσης», εξηγεί ο Κυριάκος Π. Τίγκας, M.D. 
Μαιευτήρας Χειρούργος, Γυναικολόγος, 
Ογκολόγος

Οι διεθνείς διαδικασίες έγκρισης 
και  κατοχύρωσης πατέντας των 
φαρµακευτικών αυτών προϊόντων από 
φορείς, όπως ο Αµερικανικός Οργανισµός 
Τροφίµων και Φαρµάκων (F.D.A.) και ο 
αντίστοιχο ευρωπαϊκός ΕΜΑ, λειτουργούν 
ως δικλείδες ασφαλείας για τη γνησιότητά 
τους και τα πρότυπα παρασκευής τους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει ανακύψει 
ένα σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας 
µε την κυκλοφορία πολλών νέων 
φαρµάκων και ορµονικών σκευασµάτων, 
που λανσάρονται εµπορικά ως «φυσικά», 
επειδή έχουν προκύψει από φυτά, κυρίως 
σόγια ή γλυκοπατάτα.

«Φυσικές» Θεραπείες

«Όµως, τα προϊόντα αυτά δεν είναι 
φυσικά, γιατί δεν είναι ορµόνες ίδιες 
µε τις δικές µας, όπως οι “Βιοµιµητικές 
Ορµόνες” (Bioidentical Hormones)», 
τονίζει ο κ. Τίγκας που έχει εξειδίκευση 
στην Ορµονική Υποκατάσταση γυναικών 
µε Βιοµιµητικές Ορµόνες.

Και εξηγεί πως «οι φαρµακοβιοµηχανίες 
µπέρδεψαν και συνεχίζουν να µπερδεύουν 
το κοινό, µε τις “φυσικές” Θεραπείες 
Ορµονικής Υποκατάστασης (Φυσικές 
Θ.Ο.Υ.). Στον όρο “Φυσική Θ.Ο.Υ.” 
περιέχονται δυο σηµαντικές προϋποθέσεις: 
α) η πηγή του τελικού προϊόντος, της 
ορµόνης στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
πρέπει να είναι από φυτά (όχι από ζώα) 
και β) το τελικό προϊόν, πρέπει να είναι 
βιοµιµητική ορµόνη, η οποία να έχει την 
ίδια και πανοµοιότυπη χηµική δοµή, 
αλλά και δράση, µε τις ανθρώπινες 
ορµόνες, χωρίς κανέναν πρόσθετο χηµικό 
δακτύλιο, που θα χάριζε το προνόµιο της 
“πατέντας”. Και µιλάµε για προνόµιο αφού 
η προστασία της πατέντας διαρκεί επτά 
χρόνια και στο διάστηµα αυτό η κάθε 
εταιρία έχει την αποκλειστικότητα της 
διάθεσης του προτύπου προϊόντος µε ότι 

αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο εµπορικού 
κέρδους».

Σύµφωνα µε τον ειδικό, χαρακτηριστικό 
παράδειγµα συστηµατικής χειραγώγησης 
του κοινού επί πολλά χρόνια είναι το 
σκεύασµα Premarin. «Πρόκειται για το 
κύριο συνθετικό οιστρογονοειδές, που 
χρησιµοποιήθηκε επί δεκαετίες στις 
Θεραπείες Οιστρογονικής Υποκατάστασης. 
∆ιαφηµίστηκε και προωθήθηκε, ως 
“φυσική” Θ.O.Υ., επειδή προερχόταν από 
ούρα εγκύων φοράδων. Όµως, δεν είχε 
καµία σχέση µε τα βιοπανοµοιότυπα 
οιστρογόνα που είναι ίδια µε τα γυναικεία 
οιστρογόνα. Το σκεύασµα περιείχε µεν 
θειϊκή οιστρόνη, που υπάρχει και στο 
γυναικείο οργανισµό, αλλά και άλλα 
12 ξένα και άσχετα µε τα γυναικεία, 
οιστρογόνα. Επρόκειτο για οιστρογόνα 
φοράδων.  Όµως, η φαρµακευτική εταιρεία 
έπεισε ότι το σκεύασµά της περιείχε 
«φυσικές» ορµόνες. Πολυετείς µελέτες 
απέδειξαν ότι το φάρµακο δηµιουργούσε 
σοβαρότατες παρενέργειες στις γυναίκες 
και σήµερα η εταιρεία αντιµετωπίζει 
δικαστικές διώξεις από τις αρχές των Η.Π.Α. 
για τη µεγαλύτερη απάτη που διενεργήθηκε 
έναντι των γυναικών κατά τον 20ο αιώνα. 
Τα πλεονεκτήµατα που υποσχέθηκαν στις 
γυναίκες ότι θα ελάµβαναν, όχι µόνο δεν 
ήρθαν ποτέ, αλλά το σκεύασµα, έδωσε 
στην πράξη, τέλος σε πολλές γυναικείες 
ζωές».

Το παράδειγµα αυτό αποδεικνύει την 
παταγώδη αποτυχία των συνθετικών 
ορµονών καθώς και τις παρενέργειές 
τους στις γυναίκες. Εύλογα αναρωτιέται 
κανείς, αν πράγµατι υπάρχουν ορµόνες 
που να είναι ίδιες µε του ανθρώπινου 
οργανισµού.

«Ναι,  οι βιοµιµητικές ορµόνες 
(Bioidentical Hormones)», απαντά ο 
Μαιευτήρας Χειρούργος, Γυναικολόγος, 
Ογκολόγος Κυριάκος Π. Τίγκας.

«Οι βιοµιµητικές ορµόνες, είναι όπως 
λέει το όνοµά τους, είναι ορµόνες βιο-
πανοµοιότυπες, µε την ίδια µοριακή 
σύσταση και χηµική δοµή, µε τις ορµόνες 
που δοµεί το ανθρώπινο σώµα. Είναι πιστά 
και ακριβή αντίγραφα των ανθρώπινων 
φυσικών ορµονών και όχι απλά παρόµοια, 
οµοιάζοντα µε τις δικές µας ορµόνες», 
τονίζει.

Τι σημαίνει 
αυτό στην πράξη;

Ο κ. Τίγκας απαντά: «Το σώµα µας 
µπορεί να τις µεταβολίζει, όπως έχει 
σχεδιαστεί να κάνει µε τις δικές του 
ορµόνες, χωρίς παρενέργειες, όπως 
η φαρµακευτική ή χηµική ηπατίτιδα, 
ο καρκίνος ήπατος κ.α.. ∆εσµεύονται 
στους ίδιους ορµονικούς υποδοχείς και 
αναγνωρίζονται από τον οργανισµό, όπως 
ακριβώς οι ενδογενείς φυσικές ορµόνες. Τις 
αναγνωρίζει και τις χρησιµοποιεί, επίσης, 
άµεσα, µετά τη χορήγησή τους ως δικές 
του. ∆εν ταλαιπωρείται ο οργανισµός µε 
περιττές διαδικασίες, σπατάλη ενέργειας 
και χρόνου, που καταπονούν όργανα, 
όπως το ήπαρ για να τροποποιήσει ξένα 
προς το σώµα µόρια και ουσίες».

Εξίσου σηµαντικό είναι ότι µε αυτό τον 
τρόπο δεν διεγείρεται το ανοσοποιητικό 
σύστηµα, όπως συµβαίνει κατά τη χορήγηση 
συνθετικών ορµονών, όπου αναπτύσσονται 
µηχανισµοί αυτοανοσίας του οργανισµού, 
στην προσπάθειά του να αποµακρύνει 
«ξένους» εισβολείς που δεν έχουν σχέση 
µε αυτόν.

«Ο F.D.A. κατατάσσει τις Βιοµιµητικές 
Ορµόνες ως “φυσικές”, λόγω των δράσεών 
τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής 
τους. Οι Βιοµιµητικές Ορµόνες µπορούν 
να εξαχθούν και να προέλθουν από 
µια µεγάλη ποικιλία πηγών της Φύσης. 
Αυτό ωστόσο που κάνει µια ορµόνη να 

“βιοµιµητική” δεν είναι η πηγή προέλευσής 
της. Είναι µόνο εάν είναι ολόιδια χηµικά 
µε την αντίστοιχη ανθρώπινη ορµόνη, που 
καλείται να αποκαταστήσει», διευκρινίζει 
ο κ. Τίγκας.

Και τα πλεονεκτήµατα των βιοµιµητικών 
ορµονών δεν σταµατούν εδώ. Επειδή οι 
ορµόνες είναι πολύτιµες για την εύρυθµη 
λειτουργία του οργανισµού και έχουν 
αντικαρκινικές ιδιότητες, οι βιοµιµητικές 
ορµόνες µπορούν να χορηγηθούν 
εξατοµικευµένα. ∆εν υπάρχει χρονικός 
περιορισµός ως προς τη χρήση τους, εν 
αντιθέσει µε τις συνθετικές ορµόνες που 
λόγω παρενεργειών έχουν αναγκάσει 
την ιατρική κοινότητα να περιορίζει στη 
χορήγησή τους στα τρία χρόνια το πολύ. 
Επιπλέον, είναι φτηνές, εύχρηστες, µε 
δυνατότητα πολλαπλών τρόπων λήψης 
και µικρορύθµισης της δοσολογίας τους.

«Όµως, η µη µαζική παραγωγή τους από 
τις φαρµακοβιοµηχανίες έχει οδηγήσει σε 
επιστηµονικά αδιέξοδα και το ανθρώπινο 
είδος σε ανεπάρκειες και ανισορροπίες, µε 
εκατοντάδες συνεπακόλουθα προβλήµατα, 
όπως χρόνια νοσήµατα, µεταβολικές 
διαταραχές, πρόωρη γήρανση και κακή 
ποιότητα ζωής», λέει κ. Τίγκας.

Και υπενθυµίζει ότι «οι ορµόνες δεν 
είναι εχθροί µας. Είναι σύµµαχοι στο 
ταξίδι της ζωής. Η αποκατάσταση µε 
βιοµιµητικές ορµόνες, όταν κρίνεται 
ιατρικώς αναγκαία, µας επαναφέρει στην 
τάξη και την ισορροπία. Αρκεί να τις 
χρησιµοποιούµε µε σύνεση, ευλάβεια και 
γνώση, µε σεβασµό προς τη φύση και 
ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε ατόµου. 
Τίποτε δεν είναι πανάκεια.

Καµία µόδα δεν πρέπει να αφορά σε 
θέµατα υγείας. Το πεδίο επιλογής είναι 
ελεύθερο, πάντοτε µε γνώµονα το κοινό 
καλό, που είναι η επίτευξη της βέλτιστης 
υγείας».

ΠΗΓΗ : sto giatro

Πόσο φυσικές είναι οι «φυσικές ορµόνες;
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T α επεξεργασµένα κρέατα, όπως 
το λουκάνικο, το µπέικον και η 
γαλοπούλα, µπορεί να ευθύνονται 

για πολλά προβλήµατα υγείας.
Αν και η πρωτεΐνη που περιέχουν βοηθά 

στον κορεσµό, ωστόσο τα πρόσθετα, τα 
συντηρητικά, το νάτριο και οι µέθοδοι 
που χρησιµοποιούνται για την επεξερ-
γασία τους, έχουν σοβαρές συνέπειες 
για την υγεία.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργα-
νισµό Υγείας, τα επεξεργασµένα κρέατα 
αυξάνουν τον κίνδυνο για την εµφάνιση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Επίσης, το κορεσµένο λίπος και το 
αλάτι που υπάρχει στα επεξεργασµένα 
κρέατα, δεν είναι φιλικά προς το σώµα, 
καθώς συµβάλλουν στην παχυσαρκία, την 
κατακράτηση νερού και την υπέρταση.

Κίνδυνοι για την υγεία

Βάρος. Τα επεξεργασµένα κρέατα δεν 
αποτελούν τη συνταγή για ένα λεπτό και 
καλλίγραµµο σώµα.

Μια φέτα µπέικον περιέχει 50 θερµίδες, 
ενώ ένα λουκάνικο µπορεί να περιέχει 
µέχρι και 500 θερµίδες.

Η περιεκτικότητά τους σε αλάτι, οδηγεί 
το σώµα στο να κατακρατεί υπερβολικές 
ποσότητες νερού, ανεβάζοντας τον δείκτη 
της ζυγαριάς.
Παχυσαρκία. Οι αυξηµένες ποσό-
τητες θερµίδων, νατρίου και λίπους που 
περιέχονται στα επεξεργασµένα κρέατα, 
προσθέτουν περιττά κιλά.

Πολλά από τα συντηρητικά που χρη-
σιµοποιούνται µπορούν να προκαλέσουν 
φλεγµονές στο σώµα, που συνδέονται µε 
την παχυσαρκία.
Καρδιοπάθειες. Οι καρδιοπάθειες είναι 
παγκοσµίως ο νούµερο ένα δολοφόνος.

Μια διατροφή πλούσια σε επεξερ-

γασµένα κρέατα, αυξάνει σηµαντικά το 
κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήµατα.

Οι καρκινογόνες ουσίες που αναπτύσ-
σονται κατά το κάπνισµα του κρέατος, τα 
κορεσµένα και τα τρανς λιπαρά που υπάρ-
χουν σε όλα τα επεξεργασµένα κρέατα, 
µπορούν να συµβάλουν στη συσσώρευση 
πλάκας στις αρτηρίες, µειώνοντας τη ροή 
του αίµατος στην καρδιά.
Φούσκωµα. Το αλάτι προκαλεί κατα-
κράτηση υγρών µε αποτέλεσµα το φού-
σκωµα στην κοιλιά.

Επίσης το λάδι και το λίπος που περι-
έχεται στα αλλαντικά και τα λουκάνικα, 
κάνουν το στοµάχι να αδειάζει πιο αργά 
από το κανονικό, µε αποτέλεσµα να προ-
καλεί φούσκωµα.
Εντερικά προβλήµατα. Το έντερο 
φιλοξενεί πολλά βακτήρια που συµβάλλουν 

στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήµατος.

Έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο περι-
οδικό “Molecular Nutrition and Food 
Research”, αποκάλυψε ότι η κατανάλωση 
επεξεργασµένων κρεάτων έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ισορροπία της µικροχλω-
ρίδας του εντέρου.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για λοιµώ-
ξεις, έλκη, σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου 
ακόµα και για καρκίνο.
Καρκίνος του παχέος εντέρου. 
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι µία 
από τις πλέον θανατηφόρες µορφές καρ-
κίνου και συχνά εµφανίζεται µε ελαφρά 
συµπτώµατα που δεν εγείρουν υποψία 
έως ότου είναι πολύ αργά.

Τα επεξεργασµένα κρέατα περιέχουν 
νιτρικά άλατα, που έχει αποδειχθεί ότι 

αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του 
παχέος εντέρου.
Καρκίνος της ουροδόχου κύστης. 
Επώδυνος, ενοχλητικός και δυνητικά 
θανατηφόρος, ο καρκίνος της ουροδό-
χου κύστης µπορεί να χτυπήσει άτοµα 
οποιασδήποτε ηλικίας, κοινωνικής και 
οικονοµικής τάξης και φύλου.

Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε 
στο επιστηµονικό περιοδικό “International 
Journal of Clinical and Experimental 
Medicine”, µια διατροφή που περιέχει 
υψηλή κατανάλωση επεξεργασµένων 
κρεάτων, αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο 
για καρκίνο της ουροδόχου κύστης.
Καρκίνος του στοµάχου. Σύµφωνα 
µε την American Cancer Society, το επε-
ξεργασµένο κρέας µπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου στο κατώτε-
ρο πεπτικό σύστηµα, ενώ η παχυσαρκία 
αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου 
στο ανώτερο πεπτικό σύστηµα, όπως το 
στοµάχι, τον οισοφάγο και το στόµα.

Έρευνες δείχνουν ότι ακόµα και ενα 
µόνο χοτ-ντογκ, µπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο κατά 18%.
Καρκίνος του παγκρέατος. Έρευνα 
που δηµοσιεύθηκε στο “Journal of the 
National Cancer Institute” έδειξε ότι οι 
καρκινογόνες ουσίες, που σχετίζονται µε 
την προετοιµασία των επεξεργασµένων 
κρεάτων, συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο 
για καρκίνο του παγκρέατος.
Υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι µελέτες 
δείχνουν ότι η κατανάλωση επεξεργασµέ-
νων κρεάτων µπορεί να συµβάλει στην 
αρτηριακή δυσκαµψία και, κατά συνέπεια, 
την αύξηση της πίεσης του αίµατος.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό 
µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρ-
διαγγειακά νοσήµατα, εγκεφαλικά επει-
σόδια, καρδιακές προσβολές, ακόµα και 
πρόωρο θάνατο.

Παγκόσμιος Oργανισμός Yγείας: 

Ποιους κινδύνους «κρύβουν» 
τα επεξεργασµένα κρέατα για την υγεία

Ο καρκίνος του νεφρού είναι µία 
από τις πιο κοινές µορφές καρκίνου. 
Η ασθένεια µπορεί να θεραπευτεί εάν 
διαγνωστεί εγκαίρως, λίγοι άνθρωποι 
ωστόσο γνωρίζουν τα συµπτώµατά της.

Σύµφωνα µε στοιχεία της οργάνωσης 
Cancer Research UK, την τελευταία 
δεκαετία έχουν καταγραφεί στην Αγγλία 
περίπου 20.000 περιπτώσεις καρκίνου 
του νεφρού λόγω παχυσαρκίας.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι µέχρι 
το 2035 τα ποσοστά θα αυξηθούν κατά 
26% στο Ηνωµένο Βασίλειο, κάνοντας 
τον καρκίνο του νεφρού έναν από τους 

ταχύτερα αναπτυσσόµενους τύπους 
καρκίνου. Περίπου το ένα τέταρτο 
-24%- των περιπτώσεων καρκίνου του 
νεφρού συνδέονται µε το υπερβολικό 
βάρους, ενώ ένα 24% αποδίδεται στο 
κάπνισµα.

Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν υπάρχουν εµφανή 
συµπτώµατα της ασθένειας.

Τα τρία βασικά προειδοποιητικά 
σηµάδια ωστόσο, είναι τα εξής:

– Αίµα στα ούρα, που µπορεί να τα 
κάνει πιο σκούρα από το κανονικό ή να 
τους δώσει κοκκινωπό χρώµα.

– Πόνος χαµηλά στην πλάτη ή στα 
πλευρά.

– Οίδηµα στα πλευρά.
Κάποια άλλα συµπτώµατα µοιάζουν 

µε αυτά των λοιµώξεων του ουροποι-
ητικού ή των λίθων στα νεφρά και 
περιλαµβάνουν:

– Κούραση και εξάντληση.
– Απώλεια όρεξης.
– Υπέρταση.
– Νυχτερινές εφιδρώσεις.
– Μερικοί άνθρωποι υποφέρουν από 

πόνους στα οστά, ενώ στους άνδρες 
µπορεί να διογκωθούν οι φλέβες των 

όρχεων.
– Η ασθένεια µπορεί επίσης να 

προκαλέσει πρήξιµο στους αδένες 
του λαιµού.

Αν έχετε κάποια από τα παραπάνω 
συµπτώµατα, πρέπει να συµβουλευτείτε 
γιατρό.

Σύµφωνα µε την οργάνωση Cancer 
Research UK, η κατά 10 εκατοστά 
αύξηση του ύψους συνδέεται µε 23% 
αύξηση του κινδύνου να προσβληθεί 
κάποιος από την ασθένεια. Οι πάσχο-
ντες από διαβήτη επίσης διατρέχουν 
µεγαλύτερο κίνδυνο.

 Καρκίνος νεφρού: Τα προειδοποιητικά σηµάδια που πρέπει να ξέρετε
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Σ τα ατυχήµατα στο σπίτι είναι 
αφιερωµένο το φετινό µήνυµα 
της Παγκόσµιας Ηµέρας Πρώτων 

Βοηθειών, που εορτάζεται κάθε δεύτερο 
Σάββατο του Σεπτεµβρίου και στο πλαί-
σιο αυτό, το Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου, 
περισσότεροι από 120 Ερυθροί Σταυροί 
σε όλο τον κόσµο θα πραγµατοποιή-
σουν εκδηλώσεις µε στόχο να τονιστεί 
η σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών 
στην καθηµερινότητά µας.

Το σπίτι µας θεωρείται από τους 
περισσότερους ένας ασφαλής χώρος. 
Έρευνες όµως έρχονται να µας αποκα-
λύψουν πως το 80% των ατυχηµάτων 
συµβαίνουν σε αυτό. Στην Ευρώπη πάνω 
από 3 εκατοµµύρια άνθρωποι το χρόνο 
είναι θύµατα τέτοιων ατυχηµάτων. Πολλά 
από αυτά αφήνουν µόνιµη αναπηρία ενώ 
7.000 εξ αυτών αποβαίνουν µοιραία.

Συχνότερα ατυχήματα

Τα συχνότερα ατυχήµατα που συµβαί-
νουν στο περιβάλλον του σπιτιού είναι οι 
πτώσεις, τα εγκαύµατα, οι δηλητηριάσεις, 
η πνιγµονή, η απώλεια αισθήσεων, τα 
καρδιακά επεισόδια και η ηλεκτροπληξία. 
Τα συγκεκριµένα ατυχήµατα αφορούν 
όλες τις ηλικιακές οµάδες, ανεξαρτήτως 
φύλου, κοινωνικής θέσης ή γεωγραφικής 
κατανοµής. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, µπορούν 
να προληφθούν πολύ περισσότερο από 
ό,τι άλλες κατηγορίες ατυχηµάτων.

Όπως αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, η γνώση πρώτων βοηθειών 
αποτελεί επιλογή ζωτικής σηµασίας και 
ύψιστη ανθρωπιστική συµπεριφορά. Οι 
άνθρωποι µαθαίνουν να αναγνωρίζουν 
τους κινδύνους στο περιβάλλον τους και 
µέσα από τις ασφαλείς παρεµβάσεις τους 
να ανατρέπουν την πορεία µιας δύσκολης 
κατάστασης ή ακόµα να σώζουν ζωές.

Η σηµαντικότητα της γνώσης πρώτων 
βοηθειών από απλούς ανθρώπους κάθε 
ηλικίας είναι και ο λόγος που η εκπαί-
δευση στις Πρώτες Βοήθειες βρίσκεται 
στο επίκεντρο δράσης των 190 Συλ-

λόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ηµισελήνου, κατέχοντας έτσι την πρώτη 
θέση στην παροχή πρώτων βοηθειών και 
στην εκπαίδευση πολιτών παγκοσµίως.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο 
µεγαλύτερος διεθνής οργανισµός στην 
παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης 
πρώτων βοηθειών, διαθέτει ευέλικτα 
προγράµµατα εκµάθησης πρώτων βοη-
θειών. ∆ιαµέσου της υπηρεσίας «Αγωγής 

Υγείας» του Τοµέα Νοσηλευτικής και 
των δύο προγραµµάτων του Τοµέα 
Σαµαρειτών ∆ιασωστών & Ναυαγο-
σωστών («Πρώτες Βοήθειες για Πολί-
τες», «Βασική Υποστήριξη Ζωής BLS/
AED») πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές στην 
Αθήνα και στα κατά τόπους Περιφερει-
ακά Τµήµατα του ΕΕΣ προσφέρουν µε 
βιωµατικό και διαδραστικό τρόπο την 
κατάλληλη εκπαίδευση για κάθε ηλικιακή 

ή επαγγελµατική οµάδα, σε σχολεία και 
επαγγελµατικούς χώρους.

«Στόχος µας είναι κάθε χρόνο να 
εκπαιδεύεται όσο το δυνατόν µεγαλύ-
τερος αριθµός πολιτών, επειδή εκπαι-
δευµένοι πολίτες σηµαίνει περισσότερο 
ασφαλείς πολίτες και ασφαλείς πολίτες 
σηµαίνει υγιείς κοινωνίες», αναφέρει ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

ΠΗΓΗ: sto giatro

Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό

Το 80% των ατυχηµάτων συµβαίνουν στο σπίτι

Υψηλή προτεραιότητα αποτελεί για 
την κυβέρνηση ο τοµέας της υγείας 
υπογράµµισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας, στη συνάντηση που είχε µε 
το γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

 Ο πρωθυπουργός συµµετέχει στη 
Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ Ευρώ-
πης, στη Βουδαπέστη, ύστερα από 
προσωπική πρόσκλησή του από το 
γενικό διευθυντή του Οργανισµού, 
σε αναγνώριση, σύµφωνα µε πληρο-

φορίες, της σηµαντικής δουλειάς που 
έχει γίνει από την Ελλάδα στον τοµέα 
της υγείας, των µεταρρυθµίσεων που 
αφορούν στην καθολική πρόσβαση 
του πληθυσµού στην υγεία και την 
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και 
την αναβάθµιση των δοµών ∆ηµόσιας 
Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής τόνισε ότι 
«σας προσκαλέσαµε σήµερα, αναγνω-
ρίζοντας τις πολύ σηµαντικές προσπά-
θειες που κάνετε για τα θέµατα της 

υγείας (ειδικά στην καθολική κάλυψη 
του πληθυσµού και στη φροντίδα 
των προσφύγων/µεταναστών) παρά 
τις τεράστιες δυσκολίες που αντιµε-
τωπίσατε και αντιµετωπίζετε λόγω 
της οικονοµικής και προσφυγικής/
µεταναστευτικής κρίσης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργα-
σία της Ελλάδας µε τον ΠΟΥ, η οποία 
θα ενισχυθεί από την ίδρυση µόνιµου 
γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της οµιλίας του, ο γενι-
κός διευθυντής του ΠΟΥ αναγνώρισε 
τις ελληνικές προσπάθειες, τονίζοντας 
ότι «κατά την επίσκεψή µου στη χώρα, 
µε ενέπνευσε η αποφασιστικότητα της 
Ελλάδας για παροχή καθολικής υγει-
ονοµικής κάλυψης παρά την οικονο-
µική κρίση, καθώς και η γενναιόδωρη 
υγειονοµική στήριξη στους πρόσφυγες 
και µετανάστες κατά τη διάρκεια της 
µεγάλης προσφυγικής κρίσης».

ΠΗΓΗ. farmakeutikoskosmos.gr

  Ανοίγει γραφείο στην Ελλάδα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
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Ουρολοίμωξη: 
Έξι σωτήριες 
λύσεις για να την 
αντιµετωπίσετε

Η ουρολοίµωξη είναι µια ιδιαίτερα ενοχλητική 
κατάσταση, καθώς τα συµπτώµατά της, όπως ο 
πόνος κατά την ούρηση και οι κοιλιακές κράµπες, 
προκαλούν έντονη δυσφορία. Οι γυναίκες, λόγω 
της ιδιαίτερης ανατοµίας τους, είναι πιο επιρρεπείς 
στις ουρολοιµώξεις σε σύγκριση µε τους άντρες.

Η «πρώτη γραµµή άµυνας» απέναντι στην 
ουρολοίµωξη είναι τα αντιβιοτικά, ωστόσο µπο-
ρείτε να βρείτε ανακούφιση –και να αποφύγετε 
τα επαναλαµβανόµενα επεισόδια ουρολοίµωξης– 
υιοθετώντας τα παρακάτω απλά µέτρα.
1. Προβιοτικά Τα προβιοτικά, τα «καλά» βακτήρια 
που ζουν στο έντερο, εξουδετερώνουν το βακτήριο 
Εσερίχια κόλι, το οποίο ευθύνεται περίπου για το 
80% των περιστατικών ουρολοίµωξης. Το Εσερίχια 
κόλι ζει φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώµα, όταν 
όµως πολλαπλασιάζεται υπερβολικά «ταξιδεύει» στο 
ουροποιητικό και συσσωρεύεται στην ουρήθρα, προ-
καλώντας ουρολοίµωξη. Η λήψη γαλακτοβάκιλλου, 
ενός προβιοτικού που προστατεύει το ουροποιητικό 
και το αναπαραγωγικό σύστηµα, βοηθά ώστε να 
περιοριστεί η παρουσία του Εσερίχια κόλι ώστε να 
αποφευχθεί η µεταφορά του στην ουρήθρα.
2. Επαρκής ενυδάτωση Νερό, νερό, νερό! 
Η ενυδάτωση είναι το πιο απλό και ίσως το πιο 
αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης αλλά και 
πρόληψης των ουρολοιµώξεων. Η λήψη µεγάλης 
ποσότητας νερού καθηµερινά και κατ’ επέκταση 
η συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα βοηθά ώστε να 
αποµακρύνονται έγκαιρα τα βακτήρια από την 
ουρήθρα κι έτσι να µην… προλάβουν να προκαλέ-
σουν λοίµωξη.
3. Ωµό σκόρδο ∆εν συνιστάται τις µέρες που 
έχετε σηµαντικά (επαγγελµατικά και µη) ραντεβού, 
ωστόσο καλό είναι να καταναλώνετε ωµό σκόρδο 
σε κάθε ευκαιρία. Το σκόρδο έχει φυσική αντιβιοτική 
δράση χάρη στην ενεργή ουσία του, την αλλισίνη. 
Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, τρίψτε την 
σκελίδα και αφήστε τη για πέντε λεπτά ώστε να 
απελευθερωθεί η αλλισίνη. Αν βέβαια δεν αντέχετε 
τη µυρωδιά του σκόρδου, υπάρχει πάντα η λύση 
της λήψης του σε µορφή συµπληρώµατος.
4. Μπάνιο σε λεβάντα Ένα ζεστό µπάνιο 
ανακουφίζει το τσούξιµο και τον πόνο που προκα-
λεί η ουρολοίµωξη. Προσθέστε στο νερό µερικές 
σταγόνες αιθέριου ελαίου λεβάντας, καθώς έχει 
αντιβακτηριακές ιδιότητες.
5. D-µαννόζη Η D-µαννόζη είναι ένα εξαιρετικά 
ισχυρό «όπλο» ενάντια στο βακτήριο Εσερίχια κόλι. 
Πρόκειται για ένα είδος σακχάρου που προσκολλάται 
στο βακτήριο ώστε να το αποτρέψει από τη µόλυνση 
του ουροποιητικού αλλά και να εξασφαλίσει την 
ευκολότερη αποµάκρυνσή του από τον οργανισµό. 
Εκτός από µέσο αντιµετώπισης της ουρολοίµωξης, 
η D-µαννόζη χρησιµεύει και για την πρόληψη των 
επαναλαµβανόµενων επεισοδίων.
6. Χυµός κράνµπερι Ο χυµός του συγκεκρι-
µένου µούρου αποτελεί πλέον πρότυπη θεραπεία 
για την ουρολοίµωξη. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι 
χυµοί το ίδιο αποτελεσµατικοί, γι’ αυτό θα πρέπει 
να αναζητήσετε ένα προϊόν στο οποίο αναγράφεται 
ότι είναι 100% φυσικός χυµός κράνµπερι (χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης).

ΠΗΓΗ. MEDICAL NEWS 

Μ ια απλή ίωση, µια φλεγµο-
νή, µια λοίµωξη, ατονία ή 
κόπωση, αλλά και σοβαρά 

αυτοάνοσα νοσήµατα, αλλεργίες, 
καρκινώµατα, παθήσεις του γαστρε-
ντερικού και πολλές άλλες µπορεί 
απλώς να οφείλονται στην κακή 
ποιότητα του ανοσοποιητικού µας 
συστήµατος, που είναι ο νούµερο 
ένα παράγοντας ευζωϊας, υγείας και 
µακροζωϊας.

Πολύ σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυ-
σή του παίζει η διατροφή, η τακτική 
άσκηση, η απαλλαγή από το άγχος, 
η επαφή µε τη φύση, η αποφυγή 
επαφής µε κατεξοχήν τοξικές ουσίες, 
όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ και το 
καυσαέριο.

Ο ∆ηµήτριος Κουτρούµπας, Bsc 
κλινικός διατροφολόγος - φυσιοθε-
ραπευτής – φυσιοπαθητκός, µέλος 
της οµάδας Logodiatrofi s.gr, εξη-
γεί ότι µε τον όρο ανοσοποιητικό 
σύστηµα εννοούµε όλους εκείνους 
τους αµυντικούς µηχανισµούς που 
διαθέτει ο οργανισµός µας απέναντι 
σε «εισβολείς».

Πριν φτάσουµε στη θεραπεία 
αυτών των νοσηµάτων που εισβάλ-
λουν στον οργανισµό µας και η οποία 
πολλές φορές µπορεί να είναι από 
δύσκολη έως αναποτελεσµατική, 
καλό θα ήταν να προλάβουµε και 
να ενισχύσουµε το ανοσοποιητικό 

µας σύστηµα µε τρόπο τέτοιο ώστε 
ο στρατός του σώµατός µας να είναι 
ισχυρός απέναντι στις παθήσεις.

Με οδηγό το ρητό των αρχαίων 
προγόνων µας «παν µέτρο άριστο», 
τα αποτελέσµατα θα είναι ιδιαίτερα 
καλά για την υγεία µας, αν ακολου-
θήσουµε ορθούς κανόνες διατροφής, 
άσκησης και διαβίωσης στο καθηµε-
ρινό περιβάλλον µας.

Κανόνες διατροφής

Ο ειδικός προτείνει τους σύγχρο-
νους κανόνες διατροφής και υγείας 
που θα µας βοηθήσουν στη θωράκιση 
του οργανισµού µας:
• Φροντίστε να καταναλώνετε τρο-
φές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά: 
Βιταµίνη C, βιταµίνη E, β- σελήνιο, 
βιταµίνη D κ.λπ..
• Πίνετε καθηµερινά ένα ποτήρι 
φυσικό χυµό (π.χ. πορτοκάλι, ρόδι) 
ή ανάµεικτο χυµό (π.χ. 1 πορτοκάλι 
- 2 µανταρίνια- 1/2ακτινίδιο - 1/2 
λεµόνι, ρόδι).
• Χρησιµοποιήστε λαχανικά σε σαλά-
τες και στα φαγητά (ντοµάτα, χόρτα, 
κουνουπίδι, παντζάρια κ.λπ.).
• Καταναλώστε σνακ µε φρούτα και 
ξηρούς καρπούς (µήλο, ακτινίδια, 
µπανάνα, αποξηραµένα δαµάσκηνα, 
σύκα, βερίκοκα, καρύδια, ανάλατα 
αµύγδαλα, ρόδι, ηλιόσπορους κ.λπ.).

• Εισάγετε πιο συστηµατικά στη δια-
τροφή σας το γιαούρτι συνδυαστικά 
µε κανέλλα, µέλι, φρούτα, ξηρούς 
καρπούς, δηµητριακά ολικής αλέσεως.
• Καταναλώστε ψάρι. Θα σας προ-
σφέρει πρωτεΐνη, ποσότητες ψευ-
δαργύρου και ω3 λιπαρών οξέων 
που δυναµώνουν το ανοσοποιητικό 
σύστηµα.
• Χρησιµοποιήστε στην παρασκευή 
των φαγητών σκόρδο και κρεµµύδι 
και προτιµήστε ελαιόλαδο.
• Χρησιµοποιήστε το µέλι σαν υπο-
κατάστατο της ζάχαρης. Η ζάχαρη 
µειώνει τις άµυνες του οργανισµού, 
ενώ το µέλι έχει αντισηπτικά και 
αντιµικροβιακά στοιχεία.
• Φροντίστε να καταναλώνετε επαρ-
κή ποσότητα υγρών. Καταναλώστε 
ροφήµατα από βότανα, πράσινο τσάι, 
λουΐζα, µέντα, φασκόµηλο κ.λπ..
• Αποφύγετε ή περιορίστε τα ανα-
ψυκτικά, τη ζάχαρη και κυρίως την 
άσπρη, το αλκοόλ, τα επεξεργασµένα 
κρέατα (σαλάµι, λουκάνικα, καπνιστά 
κ.λπ.), τα υψηλού λίπους τρόφιµα 
(λουκάνικα, αρνί κ.λπ.), τα τσιπς, τα 
γαριδάκια και τέτοιου είδους σνακ.
• Η εµπλουτισµένη µε φρούτα, λαχα-
νικά, βότανα, µε προσοχή και µέτρο 
διατροφή, µας δίνει υγεία, δεν µας 
στερεί την οµορφιά της ζωής αλλά 
το σηµαντικότερο δεν µας στερεί 
την ίδια τη ζωή.

Ενίσχυση του ανοσποιητικού 
για µια καλύτερη ζωή
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Κ αλοκαιρινές διακοπές τέλος για 
τους περισσότερους, ώρα, αν 
όχι για δίαιτα, τουλάχιστον για 

αποτοξίνωση, καθώς τη θερινή περίοδο 
βγαίνουµε από το καθηµερινό µας πρό-
γραµµα, υποκύπτουµε σε διάφορους 
πειρασµούς, δεν τρώµε σε τακτικό ωράριο 
και ξεφεύγουµε από τις υγιεινές διατρο-
φικές συνήθειές µας.

Η διαιτολόγος – διατροφολόγος Βιο-
λέττα Τζεµολλάρι, µέλος της οµάδας 
Logodiatrofi s.gr, προτείνει δέκα τροφές 
πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και ιδανι-
κές για την αποτοξίνωση του οργανισµού 
µας από τις ατασθαλίες των διακοπές, 
προκειµένου να επανέλθουµε στην υγιή 
φυσική µας κατάσταση.
Τζίντζερ Το τζίντζερ ή αλλιώς πιπε-
ρόριζα, όχι µόνο µπορεί να ανακουφίσει 
το πεπτικό σύστηµα, αλλά είναι πλούσιο 
σε αντιοξειδωτικά και αντιφλεγµονώδεις 
ενώσεις. Μπορεί επίσης να ενισχύσει 
το αδυνάτισµα, λόγω του ότι προκαλεί 
έντονη εφίδρωση, απαλλάσσοντας το 
σώµα από λοιµώξεις και τοξίνες.
Μήλα Αυτό το φρούτο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε αδιάλυτες φυτικές 
ίνες και πηκτίνη, που απορροφούν τις 
τοξίνες. Τα µήλα περιέχουν επίσης γλου-
καρικό οξύ, το οποίο βοηθά το σώµα να 
απαλλαγεί από τα επιβλαβή πρόσθετα 
των τροφίµων.
Λάχανο Το λάχανο µπορεί να µει-
ώσει τη φλεγµονή και να ανακουφίσει 
από το άγχος. Αυτό το λαχανικό µπορεί 
επίσης να µειώσει τη χοληστερόλη και 
να βελτιώσει τη λειτουργία του εντέρου 
καταπολεµώντας τη δυσκοιλιότητα.
Παντζάρια Έχει αποδειχθεί ότι έχουν 
αντιοξειδωτική, αντιφλεγµονώδη και 
αποτοξινωτική δράση. Το αυξηµένο περι-
εχόµενό τους σε φυτικές ίνες και κάλιο, 
βοηθάει να λειτουργούν ως «φυσικό 
καθαρτικό», αφού καταπολεµούν τη 
δυσκοιλιότητα και την κατακράτηση, 
ενισχύοντας τη διούρηση.
Λαχανάκια Βρυξελλών Σε διατρο-

φικό επίπεδο, τα λαχανάκια Βρυξελλών 
είναι χαµηλά σε θερµίδες και πλούσια σε 
βιταµίνες C και Κ, είναι επίσης πλούσια 
σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά που 
καταπολεµούν τον καρκίνο ακόµη και 
σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα. Μια κούπα µε 
λαχανάκια Βρυξελλών περιέχει 4 γρµ. 
διαιτητικών ινών, οι οποίες µπορούν να 
βοηθήσουν στη διαδικασία της πέψης, 
στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας, στη 
µείωση των επίπεδων σακχάρου στο 
αίµα και στον µετριασµό της υπερκα-
τανάλωσης τροφής.
Ρόδια

Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταµίνες 
Α, C, Ε, φυλλικό οξύ, σίδηρο, κάλιο, 
ασβέστιο και φυτικές ίνες. Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγονός ότι ένα ρόδι καλύπτει 
το 40% της ποσότητας της βιταµίνης 
C και το 25% του φυλλικού οξέος που 
έχει καθηµερινά ανάγκη ένας ενήλικας. 
Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες 

(ταννίνες, ανθοκυανίνες, ελλαγικό οξύ) 
και η συνολική αντιοξειδωτική ικανό-
τητά του έχει υπολογιστεί ότι είναι δύο 
µε τρεις φορές µεγαλύτερη από αυτήν 
του κόκκινου κρασιού ή του πράσινου 
τσαγιού. Το αυξηµένο περιεχόµενό του 
στα παραπάνω στοιχεία, βελτιώνει τη 
λειτουργία των νεφρών, του ήπατος και 
του δέρµατος, που αποτελούν τα βασικά 
όργανα του σώµατος για να αποβάλλει 
τις τοξίνες του.
Γλυκοπατάτα Οι γλυκοπατάτες θα σας 
βοηθήσουν να αποτοξινωθείτε, µιας και 
είναι πλούσιες σε κάλιο, έναν από τους πιο 
σηµαντικούς ηλεκτρολύτες που βοηθούν 
στη µείωση της κατακράτησης, την προ-
στασία και τον έλεγχο της δραστηριότητας 
των νεφρών. Ταυτόχρονα, οι γλυκοπατάτες 
είναι πλούσιες σε βιταµίνη D και Β6, που 
συµβάλλουν στην καλή λειτουργία του 
θυρεοειδή και του µεταβολισµού των 
λιπών και των υδατανθράκων.

Κρεµµύδια Τα κρεµµύδια περιέχουν 
φλαβονοειδή, τα οποία µειώνουν τον 
κίνδυνο του καρκίνου, των καρδιακών 
παθήσεων και του διαβήτη. Τα κρεµµύδια 
είναι µια από τις πιο πλούσιες τροφές σε 
πολυφαινόλες, µία βασική αντιοξειδωτική 
ουσία που βοηθάει το σώµα να εκτελεί 
σωστά τις λειτουργίες του.
Κολοκύθι Τα κολοκύθια είναι πλούσια 
σε φυτικές ίνες και β-καροτένιο, τα οποία 
µειώνουν την απορρόφηση του διατροφι-
κού λίπους και λειτουργούν ως « φυσικό 
απολεπιστικό», αποµακρύνοντας τα νεκρά 
κύτταρα του δέρµατος.
Άνηθος Ο άνηθος είναι πλούσιος σε 
βιταµίνες και αντιφλεγµονώδεις χηµι-
κές ουσίες, περιέχει χηµικές ουσίες που 
βοηθούν στην ενεργοποίηση της γλου-
ταθειόνης, ενός αντιοξειδωτικού που 
εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και 
βοηθάει στην αποτοξίνωση του ήπατος.

Πηγή: Logodiatrofi s.gr

Αποτοξίνωση από τις διακοπές 
µε δέκα φυσικές τροφές

Μια ξεχωριστή ολοήµερη διαδραστική εκδήλωση οργα-
νώνει και φέτος, 11η συνεχή χρονιά, η οµάδα ΛΟΓΩ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ. Από το πρωί της ∆ευτέρας 16 Οκτωβρίου 
2017 θα βρίσκεται σε κεντρικό πεζόδροµο στο Κολωνάκι, 
µε πρόγραµµα εκδηλώσεων µέχρι το βράδυ.
Πρωινή εκδήλωση:
• Ενηµέρωση σχετικά µε τα οφέλη της σωστής και 
ποιοτικής διατροφής στην υγεία µικρών και µεγάλων.
• Πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε το ιδανικό µενού, 
µε βάση τις προσωπικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
• Υπολογισµός του ατοµικού ∆είκτη Μάζας Σώµατος 
και ενηµέρωση για τον ενδεχόµενο διατροφικό κίνδυνο.
• Πραγµατοποίηση λιποµέτρησης

• ∆ιανοµή ενός ειδικά σχεδιασµένου εγχειρίδιου διατροφής.
Θα προσφέρονται δωρεάν καφές και δείγµατα προϊόντων 
για όλους τους επισκέπτες.
*Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής ∆ια-
τροφολογικής Εταιρείας.
Βραδινή εκδήλωση:
• Οµιλίες από διακεκριµένους επιστήµονες
• Cocktail Party, το οποίο επιφυλάσσε πολλές εκπλήξεις 
και happenings!
Όπως κάθε χρόνο, τις εκδηλώσεις αναµένεται να τιµήσει 
µε την παρουσία του πλήθος κόσµου και εκλεκτές προσω-
πικότητες του πολιτικού, καλλιτεχνικού, επιχειρηµατικού 
και επιστηµονικού δυναµικού της χώρας.

  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Κ αλά νέα για τους παραγωγούς 
βιολογικών προϊόντων, αλλά και 
τους καταναλωτές. Μετά από 

τριετείς διαπραγµατεύσεις, το Συµβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσε 
ότι την 1η Ιουλίου του 2020 θα τεθεί σε 
λειτουργία ο νέος κανονισµός βιολογικών 
προϊόντων.

Ο νέος κανονισµός καλύπτει ευρύτερη 
γκάµα αγροτικών προϊόντων, ενώ στηρίζει 
τους µικρούς παραγωγούς εισάγοντας 
ένα νέο σύστηµα πιστοποίησης, µέσα από 
το οποίο θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι 
αγρότες να στραφούν στην καλλιέργεια 
βιολογικών µε µικρότερο κόστος και 
λιγότερη γραφειοκρατία.

Να σηµειωθεί ότι πάνω από 50% 
έχουν αυξηθεί οι εκτάσεις µε καλλιέργειες 
βιολογικών την τελευταία 10ετία και κάθε 
χρόνο 5.000.000 στρέµµατα γης µετα-
τρέπονται από συµβατικά σε βιολογικά. 
Παρόλα αυτά, το νοµοθετικό πλαίσιο δεν 
ανταποκρινόταν στην επέκταση της αγοράς 
και ακόµα περιελάµβανε διαφορετικές 
πρακτικές και παρεκκλίσεις.

O Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν 
δήλωσε: «Χαιρετίζουµε την επιτυχή 
ολοκλήρωση του σηµερινού τριµερούς 
διαλόγου και της συµφωνίας επί του 
κανονισµού για τα βιολογικά προϊόντα 
και πιστεύουµε ότι το νέο νοµοθετικό 
πλαίσιο θα ταιριάζει µε τον δυναµισµό 
και τις προσδοκίες αυτού του ταχέως 
αναπτυσσόµενου κλάδου, θα υποστηρίξει 
την ανάπτυξή του και την ικανότητά του 
να καινοτοµεί αλλά και θα τον βοηθήσει 
να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότη-
τές του. Μετά από περισσότερο από 3 
χρόνια διαπραγµατεύσεων, η συµφωνία 
θα εξαλείψει τα εµπόδια στην αειφόρο 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής 
στην ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι δίκαιο 
ανταγωνισµό για τους αγρότες και τους 
επιχειρηµατίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα 
τους ελέγχους και την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών. Μετά τον τριµερή διάλογο, 
η Κοµιισιόν προσβλέπει στην έγκριση 
της συµφωνίας που επετεύχθη από την 
Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
από το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, 
επιτρέποντας έτσι τη νέα νοµοθεσία να 
τεθεί σε ισχύ το συντοµότερο δυνατό».

Νέοι κανόνες στα βιολογικά

Σύγχρονους και ενιαίους κανόνες σ’ 
όλη την ΕΕ περιλαµβάνει η συµφωνηµένη 
ρύθµιση που πέτυχε η Μαλτέζικη προε-
δρία µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Στόχος είναι η ενθάρρυνση της αειφόρου 
ανάπτυξης της βιολογικής παραγωγής της 
ΕΕ. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα εγγυού-
νται το δίκαιο ανταγωνισµό µεταξύ των 
αγροτών και των υπολοίπων µερών του 
κλάδου, θα εµποδίσουν τα φαινόµενα 
απάτης και τις αθέµιτες πρακτικές και θα 
βελτιώσουν την εµπιστοσύνη των κατα-

ναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. Αυτά 
αναφέρει µεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή 
του το Συµβούλιο της ΕΕ.

«Οι άνθρωποι θέλουν πιο “πράσινα” 
και υγιεινά τρόφιµα στα πιάτα τους και η 
ζήτηση για βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ 
αυξάνεται κάθε µέρα. Είµαστε περήφανοι 
που ανακοινώσαµε τη συµφωνία µε τους 
νέους κανόνες που θα ξεκλειδώσουν τη 
δυναµική του κλάδου των βιολογικών, 
θα στηρίξουν τους παραγωγούς και θα 
αυξήσουν την εµπιστοσύνη των κατανα-
λωτών», ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός 
Γραµµατέας Γεωργίας της Μάλτας και 
πρόεδρος του Συµβουλίου, Κλιντ Καµιλέρι.

Οι νέοι κανόνες θα κάνουν πιο εύκολη 
τη ζωή των βιοκαλλιεργητών ενσωµατώνο-
ντας διαφανείς διατάξεις και επιτρέποντάς 
την εναρµόνιση και απλούστευση των 
κανόνων παραγωγής. Ορισµένες προη-
γούµενες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις θα 
καταργηθούν σταδιακά, µε την επιφύλαξη 
σχετικών εκθέσεων της Κοµισιόν.

Μέσω της ενίσχυσης του συστήµατος 
ελέγχου θα αυξηθεί η εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών. Τα µέτρα πρόληψης και 
προφύλαξης έχουν αποσαφηνιστεί και 
έχουν γίνει πιο ισχυρά (π.χ. οι ρόλοι και 
οι αρµοδιότητες των διαφόρων οργάνων 
ελέγχου). Ο νέος κανονισµός εισάγει 
τους ελέγχους στους λιανοπωλητές και 
µια προσέγγιση που βασίζεται στον κίν-
δυνο των ελέγχων, µειώνοντας έτσι το 
διοικητικό φόρτο για τους φορείς γενικά 

και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ειδικό-
τερα. Οι ειδικοί έλεγχοι της βιολογικής 
γεωργίας θα συµπληρωθούν µε τους 
κανόνες που θεσπίστηκαν πρόσφατα για 
τους επίσηµους ελέγχους κατά µήκος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών 
προϊόντων διατροφής.

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των προϊόντων 
της ΕΕ και των εισαγωγόµενων θα γίνει 
πιο δίκαιος. Το «σύστηµα συµµόρφωσης» 
θα αποτελεί τον κανόνα όσον αφορά 
την αναγνώριση των ιδιωτικών φορέων 
ελέγχου σε τρίτες χώρες. Αυτό σηµαίνει 
ότι αυτοί οι οργανισµοί θα πρέπει να συµ-
µορφώνονται µε τους κανόνες παραγωγής 
και ελέγχου της ΕΕ, όταν αποφασίζουν αν 
ένα προϊόν προς εξαγωγή στην αγορά της 
ΕΕ είναι βιολογικό ή όχι. Επιπλέον, οι νέες 
εµπορικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες θα 
επιτρέψουν στους φορείς εκµετάλλευσης 
της ΕΕ να βρουν νέες ευκαιρίες σε αγορές 
εκτός της Ευρώπης.

Το πεδίο εφαρµογής των βιολογικών 
κανόνων θα διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει 
έναν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (Π.χ. 
αλάτι, φελλός, κερί µέλισσας, φύλλα 
αµπέλου, καρδιές φοινίκων) και πρόσθε-
τους κανόνες παραγωγής (π.χ. ελάφια, 
κουνέλια και πουλερικά).

Το νέο σύστηµα θα υποστηρίξει τους 
µικροκαλλιεργητές µε την εισαγωγή ενός 
νέου οµαδικού συστήµατος πιστοποίησης. 
Αυτό θα διευκολύνει τους µικροκαλλιερ-
γητές να στραφούν προς τη βιολογική 

γεωργία µειώνοντας το κόστος επιθε-
ώρησης και πιστοποίησης, καθώς και το 
σχετικό διοικητικό φόρτο.

Θα  διαµορφωθεί µια πιο οµοιόµορφη 
προσέγγιση των φυτοπροστατευτικών. Ο 
νέος κανονισµός εναρµονίζει τα προλη-
πτικά µέτρα, ενισχύοντας έτσι τη νοµική 
ασφάλεια. Παράλληλα, δηµιουργεί ευε-
λιξία στην περίπτωση µέτρων που πρέπει 
να ληφθούν όταν παρουσιάζονται µη 
εγκεκριµένες ουσίες, για να ληφθούν 
υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις των 
διαφόρων κρατών µελών. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει εθνι-
κούς κανόνες που καθορίζουν κατώτατα 
όρια για µη εγκεκριµένες ουσίες θα είναι 
σε θέση να τα διατηρήσουν. Τέσσερα 
έτη µετά την έναρξη ισχύος των νέων 
κανόνων, η Κοµισιόν θα υποβάλει έκθεση 
αξιολόγησης των εθνικών κανόνων και 
πρακτικών στον τοµέα και µπορεί επίσης 
να υποβάλει νοµοθετική πρόταση για την 
περαιτέρω εναρµόνιση των κανόνων 
σχετικά µε τα κατώτατα όρια για τις µη 
επιτρεπόµενες ουσίες.

Οι παρεκκλίσεις για την παραγωγή σε 
οριοθετηµένες περιοχές σε θερµοκήπια 
θα καταργηθούν. Οι παραγωγοί που χρη-
σιµοποιούσαν οριοθετηµένες περιοχές σε 
θερµοκήπια έως τις 28 Ιουνίου 2017 σε 
∆ανία, Σουηδία και Φινλανδία, θα είναι σε 
θέση να διατηρήσουν αυτή την πρακτική 
για 10 χρόνια.

Πηγή: Organiclife.gr

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Ενισχύονται οι βιολογικές καλλιέργειες
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Ο έλεγχος της όρεξής µας µπορεί 
να συµβάλλει δραστικά στην 
αποτελεσµατικότητα της οποίας 

δίαιτας ακολουθούµε, όπως και στη 
βελτίωση των καθηµερινών διατροφικών 
συνηθειών µας. Η όρεξη επηρεάζεται 
τόσο από οργανικούς παράγοντες όσο 
και από τον τρόπο διατροφής µας.

Η Γεωργία Καπώλη, κλινική διαιτολό-
γος – διατροφολόγος, Msc, Επιστηµονική 
∆ιευθύντρια ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, Νεµέα Κορινθίας, και 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής ∆ιατρο-
φολογικής Εταιρείας, εξηγεί ότι ο εγκέ-
φαλος έχει ένα τµήµα που ονοµάζεται 
υποθάλαµος, το οποίο είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο της αίσθησης της όρεξης 
και του κορεσµού. 

Ειδικότερα, η ορµόνη λεπτίνη, που 
παράγεται στα λιπώδη κύτταρα του 
σώµατος, δρα στον υποθάλαµο και 
βοηθά στην καταστολή της όρεξης.

Τα υπέρβαρα άτοµα συνήθως έχουν 
αντίσταση στην ινσουλίνη, µε αποτέλεσµα 
να µην αισθάνονται εύκολα κορεσµό. 
Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, νέα 
επιστηµονική έρευνα έχει δείξει ότι οι 
περιοδικές διατροφικές ατασθαλίες, όπως 
είναι για παράδειγµα η κατανάλωση 
ενός λιπαρού θερµιδογόνου τροφίµου 
µία µε δύο φορές εβδοµαδιαίως, θα 
µπορούσαν να ενισχύσουν την έκκριση 
λεπτίνης από τα λιποκύτταρα και να 
µειώσουν την όρεξή µας.

Επιπλέον, η ρύθµιση της όρεξης µπο-
ρεί να γίνει µε την αύξηση της συχνότητας 
των  γευµάτων (ανά 3 ώρες), µιας και 
έτσι ελέγχεται η έκκριση γαστρικού υγρού 
στο στοµάχι, το γνωστό γουργουρητό 
και η υπογλυκαιµία (υπερβολική µείω-
ση επιπέδων σακχάρου στο αίµα), που 
αποτελούν βασική ένδειξη πείνας και 
εξάντλησης των αποθεµάτων ενέργειας.

Μην ξεχνάµε φυσικά και τη σηµαντική 
συµβολή των φυτικών ινών, οι οποίες 
αυξάνουν ταυτόχρονα τον κορεσµό, µε 
αποτέλεσµα να µειώνεται η ποσότητα 
φαγητού που καταναλώνεται, επισηµαίνει 
η κ. Καπώλη.

Η ειδικός προτείνει τα ακόλουθα 
τρόφιµα που θα βοηθήσουν στη µείωση 
της όρεξης:
1 Νερό: Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές 
φορές τα πρώτα σηµάδια της δίψας 
λαµβάνονται λανθασµένα ως ένδειξη 
πείνας και έτσι πολλοί καταφεύγουν στην 
άσκοπη κατανάλωση τροφής. Καλό είναι 
πριν καταλήξει κανείς στο φαγητό να πιει 
1 ποτήρι νερό ή άλλο υγρό, προκειµένου 
να αποφύγει την κατανάλωση περιτ-
τών θερµίδων. Ιδανικά, η συστηµατική 
ενυδάτωση του οργανισµού µπορεί να 
“αφανίσει” τέτοιου είδους “παρεξηγήσεις”. 
Επιπλέον, κάποιες µελέτες προτείνουν 
την κατανάλωση 1 ποτηριού νερό πριν 
το φαγητό, το οποίο µπορεί να µειώσει 
αισθητά την όρεξη και την τάση για 
υπερκατανάλωση φαγητού και ιδιαίτερα 
λιπαρών τροφίµων.
2 Μήλα: Έχουν λίγες θερµίδες, είναι 

πλούσια σε βιταµίνες και ανόργανα συστα-
τικά και είναι γεµάτα φυτικές ίνες. Έτσι, 
βοηθούν στη διατήρηση του σακχάρου 
στο αίµα και µειώνουν την όρεξη για 
θερµιδογόνα λιπαρά τρόφιµα.
3 Ρόδι: Οι επιστήµονες λένε ότι η κατα-
νάλωση αυτού του φρούτου δηµιουργεί 
µια αίσθηση κορεσµού και βελτιώνει τη 
γεύση όλων των τροφίµων. Επιπλέον, 
το ρόδι έχει αυξηµένη περιεκτικότητα 
σε πολυφαινόλες που δρουν ως κατα-
σταλτικό της όρεξης.
4 Τρόφιµα πλούσια σε πρωτεΐνη 
(αυγά, κοτόπουλο, γαλοπούλα, µπριζόλα, 
µοσχάρι, χοιρινό, µανιτάρια, ξηροί καρποί, 
θαλασσινά, γαλακτοκοµικά) διακρίνονται 
για την υψηλή τους περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Το 
σώµα σας καίει περίπου 10% από τις 
θερµίδες που καταναλώσατε την ώρα 
που το φαγητό διασπάται σε ενέργεια 
και σε θρεπτικά συστατικά που µπορεί 
να χρησιµοποιήσει. 

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «η 
θερµική επίδραση» του φαγητού. Η πρω-
τεΐνη συγκεκριµένα διεγείρει τη θερµική 
επίδραση του φαγητού, πράγµα το οποίο 
σηµαίνει ότι το σώµα καίει περισσότερη 
ενέργεια όταν επεξεργάζεται την πρω-
τεΐνη από ότι όταν επεξεργάζεται τους 
υδατάνθρακες και τα λίπη. 

Η διαδικασία της πέψης της πρωτεΐνης 

ως εκ τούτου ενισχύει το µεταβολισµό 
πολύ περισσότερο από ότι άλλα θρεπτι-
κά συστατικά. Εποµένως οι δίαιτες που 
είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη σας κάνουν 
να αισθάνεστε πλήρεις πιο γρήγορα, 
βοηθώντας σας να τρώτε λιγότερο.
5 Αβοκάντο: Προσφέρει και τα 18 
βασικά αµινοξέα, τα οποία είναι απα-
ραίτητα στο σώµα για την πρωτεΐνη. 
Αντίθετα µε την πρωτεΐνη που βρίσκεται 
στο κρέας, η οποία δύσκολα χωνεύεται 
από πολλούς, η πρωτεΐνη του αβοκάντο 
απορροφάται εύκολα από το σώµα, γιατί 
το αβοκάντο περιέχει επίσης και φυτικές 
ίνες. Αν ανήκετε σε αυτούς που προσπα-
θούν να περιορίσουν την πρωτεΐνη ζωικής 
προελεύσεως από τη δίαιτά τους ή αν 
είστε φυτοφάγος ή ακόµα και ωµοφάγος 
που αναζητά περισσότερη πρωτεΐνη, το 
αβοκάντο αποτελεί µεγάλο διατροφικό 
σύµµαχο.
6 Κανέλλα: Καθυστερεί το ρυθµό 
γαστρικής κένωσης, δηλαδή το χρόνο που 
χρειάζεται η τροφή για να περάσει από 
το στοµάχι, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
µια πιο αργή απορρόφηση των σακχάρων 
της τροφής, γεγονός που µας κρατάει 
χορτάτους για µεγαλύτερο διάστηµα.
7 Τρόφιµα πλούσια σε χρώµιο 
(µπρόκολο, ντοµάτα, µανιτάρια, ξηροί 
καρποί, θαλασσινά, οστρακοειδή, αχλάδι, 
βρώµη, αλεύρι ολικής αλέσεως) βοηθούν 

στη ρύθµιση των επιπέδων σακχάρου στο 
αίµα, µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται οι 
υπογλυκαιµίες και να ελέγχεται καλύτερα 
η όρεξή µας.
8 Ανανάς: Η βρωµελαΐνη αποτελεί 
ένα σύνθετο µίγµα ουσιών που απα-
ντάται στον ανανά, µε τα περισσότερο 
µελετηµένα συστατικά της να είναι µια 
οµάδα πρωτεολυτικών ενζύµων που 
φαίνεται να συµβάλλουν καθοριστικά 
στη διαδικασία της πέψης.
9 Πλιγούρι: Προτείνεται και σε άτο-
µα µε σακχαρώδη διαβήτη, διότι είναι 
άριστη πηγή σύνθετων υδατανθράκων 
και έχει χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη, µε 
αποτέλεσµα να ανεβάζει τη γλυκόζη 
του αίµατος πολύ πιο αργά. Προσφέρει 
γρήγορα το αίσθηµα του κορεσµού και 
αποτελεί µία καλή επιλογή για άτοµα που 
θέλουν να αδυνατίσουν ή να ελέγξουν 
το βάρος τους.
10 Λιναρόσπορος: Είναι πλούσιος 
σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα και φυτικές 
ίνες που καταστέλλουν την όρεξη. Μία 
κουταλιά σούπας λιναρόσπορου περιέχει 
2 γραµµάρια ω-3 και 3 γραµµάρια φυτι-
κών ινών. Ο λιναρόσπορος είναι επίσης 
µια καλή πηγή ω-6 λιπαρών οξέων, που 
µπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της 
χολοκυστοκινίνης, µίας ορµόνης που 
καταστέλλε την όρεξη.

Πηγή: Logodiatrofi s.gr

∆έκα τροφές που κόβουν την όρεξη
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Πτώση της κτηνοτροφίας 
στην Ελλάδα της κρίσης

Σηµαντική πτώση, της τάξης του 5%, σηµει-
ώνεται στην εκτροφή βοοειδών στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια, όπως και στον αριθµό των 
εκµεταλλεύσεων, δηλαδή των κτηνοτροφικών 
µονάδων που εκµεταλλεύονται βοοειδή, χοίρους, 
πρόβατα και κατσίκια.

Συγκεκριµένα, µείωση 4,9% καταγράφηκε 
το 2016 σε σχέση µε το 2015 στον αριθµό των 
βοοειδών που εκτρέφονται στην Ελλάδα (553.805 
ζώα το 2016 έναντι 582.176 ζώων το 2015), 
σύµφωνα µε την έρευνα ζωικού κεφαλαίου (βοο-
ειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών) της ΕΛΣΤΑΤ.

Από την έρευνα προκύπτουν επίσης τα εξής:
Ο αριθµός των χοίρων µειώθηκε κατά 15,2% 

(743.228 ζώα το 2016 έναντι 876.929 ζώων το 
2015).

Ο αριθµός των προβάτων µειώθηκε κατά 1,3% 
(8.738.618 ζώα το 2016 έναντι 8.852.398 ζώων 
το 2015).

Ο αριθµός των αιγών µειώθηκε κατά 3,2% 
(3.887.902 ζώα το 2016 έναντι 4.017.171 ζώων 
το 2015).

Όσον αφορά στις εκµεταλλεύσεις, µείωση 2,8% 
παρατηρείται στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων 
που εκτρέφουν βοοειδή (15.168 εκµεταλλεύσεις 
το 2016 έναντι 15.609 εκµεταλλεύσεων το 2015).

Επίσης, µείωση 2,7% παρατηρείται και στον 
αριθµό των εκµεταλλεύσεων που εκτρέφουν 
χοίρους (17.957 εκµεταλλεύσεις το 2016 έναντι 
18.455 εκµεταλλεύσεων το 2015), µείωση 1,4% 
στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων που εκτρέφουν 
πρόβατα (87.505 εκµεταλλεύσεις το 2016 έναντι 
88.761 εκµεταλλεύσεων το 2015) και µείωση 1,4% 
στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων που εκτρέφουν 
αίγες (67.820 εκµεταλλεύσεις το 2016 έναντι 
68.766 εκµεταλλεύσεων το 2015).

Πηγή: agronews.gr

Nοθευµένο 
βούτυρο στην αγορά

Να αποσυρθεί 
από τα ράφια των 
σούπερ µάρκετ 
νοθευµένο βού-
τυρο, απαίτησε 
στις 28 Ιουλίου ο 
ΕΦΕΤ. Συγκεκρι-
µένα, η Περιφε-
ρειακή ∆ιεύθυνση 

Αττικής σε συνεργασία µε τη Χηµική Υπηρεσία 
Πειραιά του Γενικού Χηµείου του Κράτους, κατά 
τη διενέργεια ελέγχων διαπίστωσε ότι το προϊόν 
µε εµπορική επωνυµία “economy βούτυρο αγε-
λάδος για ζαχαροπλαστική και µαγειρική χρήση”, 
συσκευασίας 500 γραµµαρίων, µε αριθµό παρτίδας 
LOT 310317 και ηµεροµηνία λήξης 31/03/2018, 
το οποίο συσκευάζεται για λογαριασµό της επι-
χείρησης “MARKET IN ΑΕΒΕ” από την επιχείρηση 
“∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΝΩΠΩΝ 
ΒΟΥΤΥΡΩΝ”, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 
88, Βοτανικός, βρέθηκε µη κανονικό – νοθευµένο 
µε φυτική λιπαρή ύλη.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άµεση ανάκληση και 
απόσυρση του συνόλου της συγκεκριµένης παρ-
τίδας και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί 
έλεγχοι. Κάλεσε δε τους καταναλωτές που έχουν 
ήδη προµηθευτεί το συγκεκριµένο βούτυρο, να 
µην το χρησιµοποιήσουν. 

Σ ύσκεψη για την “άντληση 
διδαγµάτων” συγκαλεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

26 Σεπτεµβρίου, µε αφορµή το 
σκάνδαλο των ολλανδικών µολυ-
σµένων αυγών, που ξέσπασε το 
καλοκαίρι, εξαπλώθηκε σχεδόν σε 
όλη την Ευρώπη -ευτυχώς όχι και 
στην Ελλάδα- και έφτασε µέχρι και 
το Χονγκ – Κονγκ. Η επιµόλυνση των 
αυγών µε το εντοµοκτόνο fi pronil 
διαπιστώθηκε αρχικά στην Ολλανδία, 
όπου αµέσως 180 πτηνοτροφικές 
µονάδες ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους. ∆ηλητηριασµένα προϊόντα 
προέλευσης Ολλανδίας, βρέθηκαν 
και σε Γαλλία και Βρετανία, ύστερα 
από τη Γερµανία, την Ελβετία και 
τη Σουηδία που είχαν προηγηθεί.

Οι ολλανδικές αρχές προχώρη-
σαν στη µαζική απόσυρση αυγών 
από την αγορά, καθώς τα επίπεδα 
του fipronil υπερέβαιναν σε ορι-
σµένες περιπτώσεις τα όρια που 
ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισµός, 
ενώ 300.000 κότες θανατώθηκαν.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
Κοµισιόν, επλήγησαν δεκαπέντε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και η Ελβετία και το Χονγκ Κονγκ. 
Στην ΕΕ, εκτός από την Ολλανδία, 
δηλητηριασµένα αυγά βρέθηκαν στο 
Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερµανία, 
τη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο, την Αυστρία, την Ιρλανδία, 
την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την 
Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, 
τη Σλοβενία και τη ∆ανία.

Μονάδες εκτροφής παρέµεναν 
µέχρι πρόσφατα αποκλεισµένες σε 
τέσσερις χώρες όπου έχει επιβεβαι-
ωθεί η παράνοµη χρήση του παρα-
σιτοκτόνου fi pronil: στο Βέλγιο και 
την Ολλανδία από όπου ξεκίνησε η 
κρίση, καθώς και στη Γερµανία και 
τη Γαλλία. Οι υπόλοιπες της λίστας 
«εισήγαγαν προϊόντα από τις τέσσερις 
αυτές χώρες».

Πάντως, η Υπηρεσία Ασφάλειας 
των Τροφίµων της Γαλλίας (Anses) 
χαρακτηρίζει «πολύ χαµηλό» τον 
κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση 
κατανάλωσης αυγών µολυσµένων 
µε το παρασιτοκτόνο fi pronil, «δεδο-
µένων των συγκεντρώσεων που 
έχουν διαπιστωθεί µέχρι σήµερα 
στα µολυσµένα προϊόντα».

Με βάση τα στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί κατά τις «εθνικές 
µελέτες κατανάλωσης τροφίµων», η 
Anses εκτιµά ότι “η µέγιστη ποσότητα 
που µπορεί να καταναλωθεί ποικίλλει 
από ένα αυγό (για παιδί 1-3 ετών) 
µέχρι δέκα αυγά ηµερησίως (για έναν 
ενήλικα), χωρίς να υπάρξει έκθεση 
σε σηµαντικό κίνδυνο”.

Η εκτίµηση αυτή έγινε µε βάση 
τη µέγιστη συγκέντρωση fi pronil που 
έχει διαπιστωθεί µέχρι στιγµής στην 
Ευρώπη (1,2 mg ανά κιλό αυγού), 
διευκρινίζεται από την υπηρεσία, 
επιβεβαιώνοντας τα καθησυχαστικά 
αποτελέσµατα στα οποία είχε φθάσει 
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από 
την υπηρεσία το 2005.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας, το fi pronil απα-
γορεύεται να χρησιµοποιείται σε ζώα 
που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο.

Η ολλανδική κυβέρνηση υπο-
σχέθηκε να εκπονήσει ένα σχέδιο 
έκτακτης βοήθειας, ενώ ο τοµέας 
υπολογίζει ήδη τις απώλειες σε 
«πολλά εκατοµµύρια ευρώ».

Εκπρόσωποι των πτηνοτροφι-
κών µονάδων που επλήγησαν στην 
Ολλανδία, το Βέλγιο ή τη Κάτω Σαξο-
νία (δυτική Γερµανία) ανακοίνωσαν 
ήδη ότι θα διεκδικήσουν να τους 
καταβληθούν αποζηµιώσεις, αµέσως 
µόλις καθοριστούν οι υπεύθυνοι.

Ποινικές έρευνες διεξάγονται στην 
Ολλανδία όπως και στο Βέλγιο. Στο 
στόχαστρο των αρχών βρίσκεται επί-
σης η προµηθεύτρια βελγική εταιρεία 
Poultry-Vision, που εισήγαγε µεγάλες 
ποσότητες fi pronil στη Ρουµανία, 
σύµφωνα µε τα ΜΜΕ.

Στην Κάτω Σαξονία ξεκίνησε 
προκαταρκτική έρευνα σε βάρος των 
υπευθύνων πολλών ορνιθοτροφείων, 
στα οποία τα αυγά υποβλήθηκαν σε 
τεστ που βγήκαν θετικά στο fi pronil, 
για παραβίαση του νόµου περί τρο-
φίµων. Στο Βέλγιο, 51 µονάδες που 
πιθανολογείται ότι έχουν µολυνθεί 
παρέµεναν µέχρι πρόσφατα εκτός 
λειτουργίας.

Εµείς, στην Ελλάδα, καλό θα 
είναι να προτιµάµε ελληνικά αυγά, 
τουλάχιστον µέχρι αποδείξεως του 
εναντίου... Πηγές:

ΑΠΕ-ΜΜΕ, organiclife.gr

Μολυσµένα αυγά 
από την Ολλανδία 

µέχρι το Χονγκ - Κονγκ
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Ο πρώτος γενετικά τροποποιηµένος 
σολοµός έφθασε στο τραπέζι των 
καταναλωτών. Ουσιαστικά είναι η 

πρώτη φορά που ένα µεταλλαγµένο ζώο 
πουλιέται ως τροφή στη λιανική αγορά.

Η αµερικανική εταιρεία AquaBounty 
Technologies που ανέπτυξε το σολοµό και 
τον παράγει πλέον µαζικά, ανακοίνωσε ότι 
πούλησε τους πρώτους 4,5 τόνους στην 
αγορά του Καναδά. Ο αγοραστής του 
προϊόντος δεν έγινε γνωστός (µάλλον δεν 
ήθελε), ενώ η τιµή κινήθηκε στα επίπεδα 
της αγοράς, γύρω στα πεντέµισι δολάρια 
το µισό κιλό.

Η εταιρεία της Μασαχουσέτης χρειάσθη-
κε πάνω από 25 χρόνια για να αναπτύξει, 
να εξασφαλίσει την αναγκαία άδεια και 
τελικά -µετά από σαράντα κύµατα και 
πολλές αντιδράσεις- να πουλήσει τον 
µεταλλαγµένο σολοµό σε πελάτες.

Ο σολοµός AquaBounty είναι περίπου 
διπλάσιος σε µέγεθος από τον άγριο σολοµό 
του Ατλαντικού, καθώς έχει τροποποιηθεί 
για να αναπτύσσεται πιο γρήγορα, µε απο-
τέλεσµα να φθάνει σε µέγεθος κατάλληλο 
για πώληση στο µισό χρόνο (περίπου σε 
18 µήνες) από ό,τι χρειάζεται ο ελεύθερος.

Ο µεταλλαγµένος σολοµός εκτρέφεται 
στον Παναµά, ενώ σύντοµα θα ξεκινήσει η 
δηµιουργία µιας µεγαλύτερης εγκατάστασης 
παραγωγής του σε καναδικό νησί, µετά 
από το «πράσινο φως» των καναδικών 
Αρχών. Η εταιρεία έχει ζητήσει την άδεια 
για να κάνει το ίδιο στην Ινδιάνα των ΗΠΑ.

Οι επιστήµονες παρουσίασαν για πρώτη 
φορά το µεταλλαγµένο ψάρι το 1989, 

έχοντας εισάγει σε αυτό ένα γονίδιο που 
ενισχύει την ορµόνη της ανάπτυξης. Στις 
αρχές της δεκαετίας του ΄90 δηµιούρ-
γησαν την εταιρεία AquaBounty για να 
εµπορευθούν το προϊόν τους και µετά 
πέρασαν περίπου 25 χρόνια µέσα σε ένα 
κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών 
και αντιδράσεων από οικολόγους, πολι-
τικούς - και όχι µόνο.

Η αρµόδια εποπτική Αρχή των ΗΠΑ 
(FDA) έδωσε την άδεια κυκλοφορίας στην 
αγορά το Νοέµβριο 2015 και οι καναδικές 
Αρχές έξι µήνες αργότερα. Καµία από τις 
δύο χώρες, σύµφωνα µε το «Nature», 
δεν απαιτεί ο µεταλλαγµένος σολοµός 
να φέρει σήµανση ότι είναι γενετικά τρο-
ποποιηµένος, συνεπώς ο καταναλωτής 
δεν µπορεί να το ξέρει - κάτι που έχει 
εξοργίσει ακτιβιστές και πολιτικούς ιδίως 

στις ΗΠΑ, οι οποίοι απαιτούν να γνωρίζει 
ο καταναλωτής τι τρώει.

Το Κέντρο για την Ασφάλεια των Τρο-
φίµων, µια περιβαλλοντική οργάνωση µε 
έδρα την Ουάσιγκτον, µήνυσε τη FDA, 
υποστηρίζοντας ότι η τελευταία δεν έχει 
αρµοδιότητα για τα γενετικά τροποποιη-
µένα ζώα, καθώς αδυνατεί να αξιολογήσει 
σωστά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους 
που µπορεί να αυτά προκαλούν. Έτσι, 
παραµένει αµφίβολο αν ο τροποποιηµέ-
νος σολοµός θα φθάσει άµεσα και στην 
αµερικανική αγορά - για την ευρωπαϊκή 
ούτε λόγος...

Από την άλλη, η AquaBounty και επι-
στήµονες που υποστηρίζουν τη γενετική 
τροποποίηση των ζώων, αντιτείνουν ότι 
τα µεταλλαγµένα ψάρια όπως ο εν λόγω 
σολοµός θα είναι επωφελή για την οικο-

νοµία, καθώς παράγονται τοπικά και δεν 
εισάγονται από άλλες χώρες, άρα θα 
δηµιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργα-
σίας στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Επιπλέον, 
επισηµαίνουν ότι ο σολοµός µεγαλώνει 
όχι σε ανοιχτούν κλωβούς στη θάλασσα, 
αλλά σε κλειστές δεξαµενές, συνεπώς δεν 
κινδυνεύει από θαλάσσιους παθογόνους 
µικροοργανισµούς, που συχνά συναντώνται 
στους σολοµούς της ιχθυοκαλλιέργειας.

Η επιτυχής κατάληξη της «οδύσσειας» 
του µεταλλαγµένου σολοµού έκανε να 
αναθαρρήσουν γενικότερα οι υπέρµα-
χοι των µεταλλαγµένων ζώων, οι οποίοι 
ευελπιστούν ότι είναι θέµα χρόνου τα 
γενετικά τροποποιηµένα ζώα να κερδίσουν 
- έστω κουτσά-στραβά - την αποδοχή των 
καταναλωτών, όπως έχει γίνει ήδη µε τα 
τροποποιηµένα φυτά.

O πρώτος µεταλλαγµένος σολοµός
έφτασε στα τραπέζια των καταναλωτών

Το πιο επικίνδυνο έντοµο του κόσµου βρίσκεται στην Κύπρο
Πολλά από αυτά τα έντοµα 

που θα δείτε δεν ζουν στη χώρα 
µας, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. 
Στο βίντεο που θα παρακολουθή-
σετε θα ανακαλύψετε ποια είναι 
τα 10 πιο επικίνδυνα έντοµα στον 
πλανήτη, τα οποία ευθύνονται 
για χιλιάδες θανάτους το χρό-
νο. Κάποια από αυτά τα έντοµα 
µπορεί να τα απαντήσετε τυχαία 
σε κάποιο ταξίδι σας, ή ακόµη 
και εδώ µιας που το καλοκαίρι η 
φύση γεµίζει από έντοµα.

∆είτε ποια είναι τα πιο 
επικίνδυνα έντοµα και προ-
φυλαχθείτε.

Το πλέον επικίνδυνο θα σας 
καταπλήξει και µάλιστα βρίσκεται 
και στην Κύπρο...

Στο Νο 10 είναι το «µερ-
µήγκι σφαίρα». ∆ιαθέτει τόσο 
ισχυρό κεντρί, που άνθρωποι που 
τους κέντρισε είπαν ότι «ήταν σαν 
να τους έχουν πυροβολήσει». 

Από εκεί πήρε και την ονοµα-
σία «σφαίρα». Οι επιστήµονες 
κατατάσσουν το δηλητήριο του 
σαν το πιο επώδυνο δηλητήριο 
που υπάρχει.

Στο Νο 9, ένα είδος µύγας 
το οποίο εναποθέτει τα αυγά 
του κάτω από το δέρµα των 
θηλαστικών. Εκείνα εκκολά-
πτονται για αρκετές εβδοµά-
δες. Άνθρωποι που έχουν πέσει 
θύµατα έχουν πει ότι νιώθουν 
τις προνύµφες να κουνιούνται 
µέσα στο κορµί τους.

Στο Νο 8 βρίσκεται ο 
ψύλλος. Ρουφάει το αίµα και 
µεταδίδει δεκάδες ασθένειες 
πολλές από αυτές θανατηφόρες 
για τον άνθρωπο. Ο ψύλλος είναι 
υπεύθυνος για την εξάπλωση της 
«βουβωνικής πανώλης».

Στο Νο 7 το «έντοµο 
που φιλάει». Το kissing bug, 
έχει χαρακτηριστεί έτσι επειδή 

πηγαίνει στα κλειστά µάτια των 
ανθρώπων όταν κοιµούνται, 
αλλά κυρίως στα χείλη τους 
και δαγκώνει µε τις δαγκάνες 
του. Μεταφέρει έτσι στο αίµα 
διάφορες ασθένειες, όπως η 
ασθένεια Τσάγκας. Ευθύνεται για 
τον θάνατο 12.000 ανθρώπων 
το χρόνο.

Στο Νο 6, ίσως η πιο επι-
κίνδυνη σφήκα στον κόσµο. 
Η Ιαπωνική σφήκα. Το δηλη-
τήριο της είναι τόσο ισχυρό που 
κυριολεκτικά υγροποιεί τους 
ανθρώπινους ιστούς. Η Ιαπωνική 
σφήκα, µετά το πρώτο τσίµπηµα 
δεν σταµατά αλλά συνεχίζει µε 
µεγαλύτερη µανία. Κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 40 άνθρωποι πεθαί-
νουν από τα τσιµπήµατα της. Ο 
πόνος που προκαλεί επίσης είναι 
αβάσταχτος.

Στο Νο 5 τα κόκκινα µερ-
µήγκια, ή αλλιώς «µερµήγκια 

της φωτιάς». Είναι άκρως επιθε-
τικά µερµήγκια τα οποία τσιµπούν 
όλα µαζί το θύµα. Αφήνουν κόκ-
κινα στίγµατα από το κεντρί τους, 
αλλά συχνά πυκνά όταν κάποιος 
δεν καταφέρει να αποµακρυνθεί 
πεθαίνει. (ποσοστό 5%).

Στο Νο 4 η περίφηµη «µύγα 
τσε τσε». Πρόκειται για µεγά-
λες µύγες που τρέφονται µε 
αίµα. Μεταφέρουν παράσιτα 
που δηµιουργούν τον «ύπνο της 
µύγας». Κάθε χρόνο εκατοντάδες 
άνθρωποι ακόµη και σήµερα 
πεθαίνουν.

Στο Νο 3 οι αφρικάνικες 
µέλισσες. Πρόκειται για µέλισσες 
µαχητές, άκρως επιθετικές, µε 
ισχυρότατο δηλητήριο. Το χαρα-
κτηριστικό τους είναι πως όταν 
ένας άνθρωπος, ή ζώο βρεθεί στο 
διάβα τους, δεν σταµατούν να τον 
κυνηγούν για τουλάχιστον 700 
µέτρα. Φανταστείτε 700 µέτρα 

να τρέχετε να σωθείτε και να σας 
τσιµπούν. Εάν σας τσιµπήσουν 
περισσότερες από 1000 τέτοιες 
µέλισσες, δεν υπάρχει γυρισµός...

Στο Νο 2 το «µερµήγκι 
οδηγός». Πρόκειται για ένα 
είδος µερµηγκιών µε πολυπλη-
θέστατες αποικίες, των 22 και 
περισσοτέρων, εκατοµµυρίων 
µελών. 

Επιτίθενται µαζικά και περικυ-
κλώνουν το θύµα τους, που συχνά 
µπορεί να είναι και ο άνθρωπος. 
Στο πέρασµα τους δεν γλυτώνει 
τίποτε. Κυριολεκτικά αφανίζουν 
το θύµα.

Στο Νο 1 το κουνούπι. Ναι 
όσο και να µην το πιστεύετε, είναι 
το κουνούπι. Το οποίο µεταδίδει 
ασθένειες θανατηφόρες για τον 
άνθρωπο, όπως η ελονοσία, ο ιός 
του ∆υτικού Νείλου και άλλες 
που σκοτώνουν περισσότερο 
από 1.000.000 το χρόνο.
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Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

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

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

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

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

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

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

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

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

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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ΣΧΙΝΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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Ε ντερόκοκκος, κολοβακτηρίδια και 
εξασθενές χρώµιο -µια χηµική 
ουσία κατεξοχήν καρκινογόνος, 

µεταλλαξιογόνος και τοξική- “κολυµπούν” 
στο πόσιµο νερό που 

καταναλώνουν οι κάτοικοι του Σχίνου, 
στον δήµο Λουτρακίου, σύµφωνα µε 
τις πρόσφατες µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
(8/8/2017). Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει 
και το θαλασσινό νερό της περιοχής, και 
συγκεκριµένα στην παραλία της Αγίας 
Σωτήρας, όπου κολυµπούν χιλιάδες 
παιδιά και µεγάλοι κάθε καλοκαίρι. 

Κάτοικοι καταγγέλλουν µάλιστα 
επωνύµως ότι τα τελευταία χρόνια 
σηµειώνονται αυξηµένα κρούσµατα 
µολύνσεων στα αυτιά και ουρολοιµώ-
ξεων, σε ενήλικες και παιδιά, τις οποίες 
οι ίδιοι οι γιατροί αποδίδουν σε επαφή 
µε λύµατα βόθρων.

Με δεκάδες υπογραφές προς το ∆Σ 
του ΠΑΚΟΕ οι κάτοικοι καταγγέλλουν 
τον δήµο και τις αρµόδιες αρχές για 
αδιαφορία και ολιγωρία και στο θέµα 
της υδροδότησης της περιοχής, καθώς 
οι διακοπές νερού είναι συχνό φαινόµε-
νο. Ειδικότερα στις περιοχές Μπάφανι, 
Καλύβια και Καλογέρι έχουν σηµειωθεί 
ακόµα και δεκαήµερες διακοπές νερού 
το καλοκαίρι, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τη δηµόσια υγεία. Είναι µέρες που 
νερό στην περιοχή δεν υπάρχει, όχι µόνο 
για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και 
για την κατάσβεση µιας ενδεχόµενης 
πυρκαγιάς, διαµαρτύρονται οι κάτοικοι, 
εγείροντας έτσι και θέµα πολιτικής 
προστασίας.

∆ιερωτώνται δε, πού οφείλονται οι 
συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση και 
η κακή ποιότητα του πόσιµου νερού και 
γιατί ο δήµος δεν δίνει απαντήσεις σε 
κανένα ζήτηµα.

Οι τελευταίες μετρήσεις

Όσον αφορά το µολυσµένο πόσιµο 
νερό, είναι γεγονός ότι στην περιοχή το 
αποχετευτικό δίκτυο είναι πεπαλαιωµένο 
(35ετίας), στην ουσία ανύπαρκτο, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα επι-
κίνδυνα τοξικό κοκτέιλ βοθρολυµάτων 
και πόσιµου νερού, µε ανεξέλεγκτες 
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων 
και των θερινών επισκεπτών.

Οι τελευταίες µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
δεν κοµίζουν πρωτοφανείς ειδήσεις για 
την περιοχή. Ήδη από το 2012-2014, 
επίσηµη έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφόρο 
ορίζοντα του Σχίνου κατέδειξε µόλυνση 
από εξασθενές χρώµιο σε πηγάδια και 
γεωτρήσεις πάνω από 500µg/L.  Σχε-
δόν όλα τα πηγάδια και οι γεωτρήσεις 
βρέθηκαν µολυσµένες µε πάνω από 
20µg/L– 550µg/λίτρο εξασθενούς χρω-
µίου. Μάλιστα, η συγκεκριµένη έρευνα 
κατέληξε πως ο Σχίνος δεν θα έπρεπε να 

υδρεύεται από τον µολυσµένο υδροφόρο 
ορίζοντά του, αλλά από εναλλακτικές 
πηγές από τα γύρω βουνά. 

Η ∆ΕΥΑ Λουτρακίου χρησιµοποιεί 
κάποιες γεωτρήσεις τις οποίες ρίχνει στο 
δίκτυο ύδρευσης του χωριού. Μάλιστα, 
µία από αυτές  που πέφτει κατευθείαν 
στον κεντρικό αγωγό που οδηγεί σε 
όλα τα µαγαζιά της παραλίας της Αγίας 
Σωτήρας και του κάµπινγκ, ούτε καν 
χλωριώνεται, µε αποτέλεσµα επιπλέον 
µικροβιακή µόλυνση. Η παραλία είναι  
πολυσύχναστη, µε επτά ταβέρνες και 
µπαρ και ένα κάµπινγκ, τα οποία φιλο-
ξενούν χιλιάδες κόσµο κάθε µέρα, ειδικά 
το καλοκαίρι.

Στον Σχίνο υπάρχουν 2500-3000 
απορροφητικοί βόθροι και όσες µικροβι-
ολογικές µελέτες έχουν γίνει σε πηγάδια 
και γεωτρήσεις έχουν δείξει την ύπαρξη 
κολοβακτηριδίων, εντερόκοκκου, ακόµη 
και e-coli.  

Η δε γεώτρηση που προαναφέραµε 
βγάζει αρκετά υψηλά επίπεδα εξασθενούς 

χρωµίου και επειδή είναι πολύ οριακή, 
υπάρχουν ενδείξεις για πάνω από 50µg/
λίτρο κάποιες ηµέρες.  

Κάτοικοι της περιοχής ζητούν από το 
ΠΑΚΟΕ νέες µετρήσεις και σε γειτονικές 
παραλίες, όπως αυτή της Αρµύρας.

Η θέση του ΠΑΚΟΕ είναι ότι στην 
περιοχή πρέπει άµεσα ο δήµος να µερι-
µνήσει για την κατασκευή νέου δικτύου 
ύδρευσης και σύγχρονου αποχετευτικού 
δικτύου µε βιολογικό καθαρισµό των 
λυµάτων, προκειµένου οι κάτοικοι και 
οι χιλιάδες επισκέπτες του καλοκαιριού 
να µη διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία 
τους από το πόσιµο νερό, αλλά και τα 
µπάνια στη θάλασσα.

Εγκληματική αδιαφορία

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την εγκλη-
µατική αδιαφορία της δηµοτικής αρχής 
και ιδιαίτερα του δηµάρχου και δηλώνει 
ότι επιφυλλάσσεται παντός νοµίµου 
δικαιώµατός του, αν δεν προχωρήσουν 

άµεσα οι εργασίες εκσυγχρονισµού του 
δικτύου ύδρευσης και του αποχετευτικού 
δικτύου της περιοχής.

Η ∆ΕΥΑ Λουτρακίου, από την πλευρά 
της, θεωρεί ότι έχει γίνει στόχος “αθέµι-
των και συκοφαντικών δηµοσιευµάτων 
του ΠΑΚΟΕ και µερίδας πολιτών” και 
επιφυλλάσσεται παντός νοµίµου δικαι-
ώµατός της.  

Τονίζει ότι, σύµφωνα µε τους δικούς 
της τακτικούς  δειγµατοληπτικούς ελέγ-
χους, το νερό των πηγών και της δηµο-
τικής γεώτρησης είναι κατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Όσο για τον δήµαρχο Λουτρακίου, 
Γιώργο Γκιώνη, σε επικοινωνία µας µαζί 
του εµφανίστηκε έξαλλος µε το ΠΑΚΟΕ 
και τις µετρήσεις του. 

Με σχεδόν υβριστικό ύφος, αρνήθηκε 
να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή 
µας και αµφισβήτησε ευθέως τόσο την 
αξιοπιστία του ΠΑΚΟΕ, όσο και το δικαί-
ωµά του να διενεργεί δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους σε οποιαδήποτε περιοχή. 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΙΝΟΥΝ ΚΟΛΟΒΡΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΟΝ ΣΧΙΝΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΣΧΟΙΝΟΣ: ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ: Θ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΑ ΘΕΣΗ  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΩΡΑ ∆ΕΙΓ-
ΜΑΤΟΛΗ-

ΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙ∆ΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ 
ΚΟΚΚΟΣ

E – COLI

Συγκέντρω-
ση

Cr (VΙ)
µg/ L-1

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ (Α)

Α. ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Αριθµος
Cf/100ml 

νερου

Αριθµος
Cf/100ml 

νερου

Αριθµος
Cf/100ml 

νερου

Αριθµος
Cf/100ml 

νερου

1 Οικία ∆εσύλλα ∆ηµ. οδός Παλαιών Αγωνιστών 09.30’ 1 35 0 41,420 A

2 Οικία Καλοειδά Χριστίνα οδός 25ης Μαρτίου 09.45’ 2 20 1 50,440 A

3 Γεώτρηση Ζόγκα 09.55’ 15 0 10 46,348 A

4 Οικία Μουτσόπουλου Αντώνη  οδός Οινόης 10.20’ 2 0 0 39,730 A

5
Οικία Ακρέπα Θεοδώρα  πάνω από το «λοστρόµο» καφέ στην 
θάλασσα

10.50’ 1 35 0 42,688 A

6
Οικία Κατσιφάρη Παναγιώτα  
οδός Μεταµορφώσεως Σωτήρος

11.20’ 2 0 0 51,564 A

7
Οικία Αλεξανδρή Στέλλα
Λεωφ. Αλεποχωρίου-Σχοίνου

12.10’ 3 0 0 57,059 A

8 Κοινόχρηστη µεσαία βρύση 12.30’ 1 0 2 43,956 A

9 Οικία Μαλάκη  οδός Αγ. Σπυρίδωνος 12.55’ 1 0 2 36,771 A

10
Οικία Λιβάδη Ιωάννη οδός Γερακείων τέρµα,
 περιοχή «Καλύβια»

13.20’ 0 0 1 33,812 A

11
Οικία Θεοδωρίδου Σταυρούλα τέρµα οδού δύο κάστρων, 
περιοχή «Μπάφανι»

13.50’ 6 0 2 41,420 A

12 Οικία Γιακουµάτου Ντίνα, προέκταση οδού Αγίου Μηνά 14.10’ 2 0 1 41,843 A

Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ  ΝΕΡΟ

1 Παραλία Αγία Σωτήρα, Καφέ Remezzo 14.25’ 300 15 0 37,194

2 Παραλία Αγία Σωτήρα,  Καφέ “CARIOCAS” 14.35’ 260 45 10 41,843

3 Παραλία Αγία Σωτήρα,  στο τέλος (δεξιά) της παραλίας 14,45’ 220 10 0 41,843

4 Παραλία «Αλµύρα» µπροστά στο Πάρκινγκ 14.55’ 250 1 0

5
Παραλία «Αλµύρα» δεξιά

15.05’ 55 1 0

6 Παραλία «Αλµύρα» αριστερά µπροστά στη «Punda Loca» 15.15’ 190 4 0

Ορια Νερο ανθρώπινης καταναλωση 0 0 0 0

Θαλασσινο νερο 250 50 100 10
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Μ ετά τα ανησυχητικά αποτελέσµατα από τις 
µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που 

διαθέτει ο ∆ήµος Λουτρακίου στους…. Β’ κατηγορίας 
κατοίκους του Σχίνου, χωρίς κανένα µέτρο προστα-
σίας τους, οι κάτοικοι διαµαρτύρονται έντονα και 
καταγγέλλουν µε υπογραφές στο ∆Σ του ΠΑΚΟΕ 
και αυτό µε τη σειρά του στις αρµόδιες δικαστικές 
αρχές, όλα αυτά τα εγκλήµατα που συµβαίνουν 
στην περιοχή τους, σε βάρος της υγείας τους και 
της υγείας των παιδιών τους. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
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Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Θανάσης Μουζάκης : o Δήμος μας έγινε έρμαιο επιθέσεων
δυσφημιστικού χαρακτήρα

 4:00 μ.μ.  0 Σχόλια

"Σοβαρές ελλείψεις και διακοπές νερού γίνονται σχεδόν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του δήμου
μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου. .. 

Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑ απαντήστε επιτέλους σοβαρά γιατί οι δημότες στερούνται αυτό το
κοινωνικό αγαθό. 
 Το Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΛ_Αγ.Θ. σχετικά με το ΠΑΚΟΕ, στην τελευταία παράγραφο γράφει ότι
θα προβείτε σε αγωγές στο μέλλον. 
Αυτό κύριοι της ΔΕΥΑ έπρεπε να έχει γίνει εδώ και μήνες όταν αυτοί οι κύριοι έπαιρναν
ανεξέλεγκτα και χωρίς ενημέρωση δείγματα πόσιμου και θαλασσινού νερού χωρίς να
ενημερώσουν το Δήμο. 

 Πρέπει η δημοτική αρχή και η ΔΕΥΑ να προβεί σε κινήσεις στις αρμόδιες αρχές γιατί ο δήμος μας
έχει γίνει έρμαιο επιθέσεων δυσφημηστικού χαρακτήρα με ότι κακό συνεπάγεται από αυτό"

 Print  PDF

0  σ χό λ ι α  :

Δ η μ ο σ ί ε υ σ η  σ χο λ ί ο υ

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας... 

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το

Φροντιστήριο ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-
Μαρία Ζερβού-Παπαγιάννη

Οι εγγραφές 1η Σεπτεμβρίου-Μαθήματα 15
Σεπτεμβρίου

Perla Kitchen Bar, Full Moon Party
στις 6/9

Αναζήτηση στο Loutrakiblog
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Home Γνωρίστε τον τόπο μας Τοπικά Νέα Αρθρογραφία Αθλητικά Αποτελέσματα Στοιχήματος Επικοινωνία

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Πέτρου Θοδωρής: H ευθύνη βαραίνει τη ΔΕΥΑ Λ-Αγ.Θ.
 7:00 μ.μ.  13 Σχόλια

"Μήπως αυτό που γίνεται με το νερό στο Σχίνο είναι μια στοχοποίηση του Δήμου γενικότερα; 
Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και να κινηθεί δικαστικά ο Δήμος .. 
διότι είναι η δεύτερη φορά που το ΠΑΚΟΕ έδωσε στη δημοσιότητα μετρήσεις που έκανε και
αμφισβητούν την καταλληλότητα του νερού  του δήμου μας. Παρ΄όλα αυτά η ΔΕΥΑ δεν έχει προβεί
από τότε σε καμμιά ενέργεια εναντίον του ΠΑΚΟΕ ως όφειλε,άρα η ευθύνη βαραίνει τη ΔΕΥΑ" 

 Print  PDF

1 3  σ χό λ ι α  :

Φροντιστήριο ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-
Μαρία Ζερβού-Παπαγιάννη

Οι εγγραφές 1η Σεπτεμβρίου-Μαθήματα 15
Σεπτεμβρίου

Perla Kitchen Bar, Full Moon Party
στις 6/9
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Ανώνυμος είπε... 

Κε Πετρου (εσεις ή καποιος αλλος)εχετε κανει περιβαλλοντικες μετρησεις και εχετε βγαλει
διαφορετικα/καλυτερα αποτελεσματα απο τον εν λογω οργανισμο? Καταλαβαινετε οτι αν οχι,
αυτο ειναι συκοφαντηση και επισης διωκεται.  

-Δαρβινος-

1 Σεπτεμβρίου  2017 -  8:24 μ .μ .
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Allou Travel

Φαρμάκης - Διανομή Υγραερίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Volley
του Ποσειδώνα

Breeze

Ανώνυμος είπε... 

Ο μονος που τα λεει στα ισα

1 Σεπτεμβρίου  2017 -  8:47 μ .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ....ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ?? ΕΜΕΙΣ ΠΙΝΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,
ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΥΜΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ..ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ
ΑΥΤΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ? ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ο ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ...ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ???

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  1:35 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Μαλλον δεν καταλαβες 8:24 ειδες πουθενα να λεει οτι τα αποτελεσματα ειναι σωστα η
λαθος??ειδες βιντεο??εβγαλες συμπερασμα εσυ κατευθειαν!!!ημουν στο συμβουλιο κ ελεγε
επισης να βγαλετε τα δικα σας αποτελεσματαντροπη σου που χρησιμοποιεις και το δαρβινος
ανωνυμε

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  1:43 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

ο μονος που δεν θα βρει τον ψηφο του στις επομενες εκλογες! αυτος νομιζει οτι ειναι τιποτα
σε κανενα υπουργειο υπουργος! ασχετος ομως αν κρινεις οτι συνεχεια μα συνεχεια πεφτει σε
λουμπες! αντε αγορι μου κατα μυκονο μερια καμια βολτα!και ασε την πολιτικη για πολιτες που
ξερουν τα προβληματα του τοπου τους .εσυ δεν μας εχεις κανει και καμια προταση!! ολο
κριτικη κριτικη φρου φρου κορδελες γραβατες και πιανεις ενα "θεμα"και το αναλυεις!ξερεις
πως λεγεται αυτο φωστηρα ?? μικροπολιτυκαντικη τακτικη!!!!!και τελος

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  6:24 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Κυριε Πετρου κανετε κατι σας περακαλουμε 
Να φυγουν αυτοι που διοικουν ειναι αχρηστοι 
Και επικινδυνοι 

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  11:19 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

6:24 παλι βλεπω ξυπνατε νωρις στο δημαρχειο!!!εσενα να σε δω τι θα κανεις το 19 που θα
χασεις το μισθο...ο μικρος σας εχει κανει μπαχαλο και βγηκε η αχρηστια σας στη φορα!!!οσο
για τη μυκονο πες στον περρα να παει που εφυγε αυγουστιατικα και βρωμαγε το λουτρακι!!!

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  9:59 μ .μ .

Ανώνυμος είπε... 

ο μονος που μιλαει απο τον αγιοθοδωρα...οι αλλοι μονο για το χαρτζιλικι και μετα μοκο

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  10:16 μ .μ .

Ανώνυμος είπε... 

6:24 Η ΨΗΦΟΣ 
για σενα που την ζητας αλλα δεν ξερεις ουτε τη λεξη: 

ψήφος θηλυκό και καταχρηστικά αρσενικό 

μικρή πέτρα που έχει λειανθεί με τριβή, όπως λιθάρι, χαλίκι, βότσαλο, πολύτιμος λίθος 
οποιοδήποτε υλικό μέσον με το οποίο επιχειρείται ψηφοφορία, αυτό μπορεί να είναι σφαιρίδιο,
ή ειδικό δελτίο από χαρτί που έχει προηγούμενα οριστεί, (ψηφοδέλτιο), ή άλλο υλικό (π.χ.
όστρακο), ή ακόμα και η ανάταση του χεριού του ψηφοφόρου. 
η γνώμη που εκφράζεται με τη ψήφο σε ψηφοφορία, 
το δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορία 
δόθηκε ψήφος στα 18 

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  10:19 μ .μ .
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Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας... 

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το
loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να
εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

Αποσύνδεση

 Να λαμβάνω ειδοποιήσεις

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...  

Υποβολή σχολίου ως: Unknown (Google)

Δημοσίευση  Προεπισκόπηση

Woody's

Αχίλλειον grill house

Auto Nest Gaviotis

Λογιστικό γραφείο Παν.Θώδης
κ'συνεργάτες

Cafe Bar Me Ammo

Ανώνυμος είπε... 

Αυτός ο νέος όλο και πιο πολύ ανεβαίνει στην εκτίμησή μας και οι εκλογές θα έρθουν κάποια
στιγμή. Μακάρι να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος.

3 Σεπτεμβρίου  2017 -  12:02 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Ο κος Πέτρου φερεται να ειπε συμφωνα με αυτο το κειμενο που διαβασα εδω, οτι η πακοε
κανει δεύτερη φορα λαθος και εγω του ζηταω αυτα αποτελεσματα που το δειχνουν. Τι δεν
καταλάβατε? Ναι εχω δικές μου μετρήσεις για να το λεω, προφανως. Περιμένω ομως να δω
ποιος απο τους δυο εχει στοιχεία πιο κοντά στα δικά μου. Μην ειστε οπαδοί του κάθε δημ.
Συμβούλου, αυτο κατέστρεψε τον τοπο και εν γενει την χώρα... 

-Δαρβίνος-

3 Σεπτεμβρίου  2017 -  1:02 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

δαρβινε πες το ονομα σου και δωσε τις μετρησεις!μην παιζεις με θεματα δημοσιας υγειας αμα
εχεις κατι σοβαρο με στοιχεια για το νερο

3 Σεπτεμβρίου  2017 -  1:59 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

ψιτ δαρβινο δεν ειδα να αντιμετωπιζεις με το ιδιο σθενος γκιωνη λογοθετη μουζακη θυμη που
λενε οτι το πακοε ειναι απατεωνες και εκβιαστες και οτι το νερο ειναι τελειο...μαλλον ομως εκει
ψηφιζεις και ο ρολος σου ειναι καθαρα συκοφαντικος...τραβα τωρα να σταματησεις την
αντιστροφη της εξελιξης σου γιατι σε βλεπω να γινεσαι πιθηκος με την ψηφο σου στον γκιωνη
κ λογοθετη!!

3 Σεπτεμβρίου  2017 -  4:43 μ .μ .
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Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Φίλλιπος Θυμής: ο ΠΑΚΟΕ δεν είναι πιστοποιημένος
φορέας

 11:00 π.μ.  4 Σχόλια

 Πήραμε τρεις εγκρίσεις σε 3 θέσεις , Κατουνιστρα, Πίσια και Ασπρα Χώματα και κανείς δεν
ενδιαφέρθηκε τόσα χρόνια επειδή καλυπτόμασταν απο τις ιδιωτικές γεωτρήσεις. ... 

Ο φάκελος βρέθηκε  στο υπ βιομηχανίας κατα λάθος, ψάξαμε και τον βρήκαμε μέσω αριθμών
πρωτοκόλλων τον Νοέμβριο του 16. 
 Κάναμε ενέργειες και πήγε στη σωστή υπηρεσία, την υπηρεσία  Υδάτων και η έγκριση της
εκτέλεσης του έργου ήρθε στις 22-Μαΐου-17. 
Ξεκινήσαμε διαδικασία και απο τον Ιούλιο φέτος κάνουμε τη γεώτρηση και βρισκόμαστε στο
διαταύτα για να καλύψουμε την περιοχή. Η γεώτρηση είναι 40 κυβικά. 

Δεν υπέγραψαν την επιστολή προς το ΠΑΚΟΕ όλοι. Εχω επιφυλάξεις. Ηδη έχω καταγγελία από
δημότη ονομάζεται Βότσης Απόστολος και είναι το 47 στην επιστολή, ότι δεν υπέγραψε το κείμενο,
δεν γνωρίζει ποιος έβαλε το όνομά του και την υπογραφή του. 
Πολλοί Δήμοι όπως πχ της Χαλκίδας, του Αγκιστρίου και του Πηλίου  έχουν κινηθεί εναντίον του

Φροντιστήριο ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-
Μαρία Ζερβού-Παπαγιάννη

Οι εγγραφές 1η Σεπτεμβρίου-Μαθήματα 15
Σεπτεμβρίου

Perla Kitchen Bar, Full Moon Party
στις 6/9
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ΠΑΚΟΕ . Δεν γνωρίζω πως γίνονται οι μετρήσεις από αυτούς. Συλλέγω στοιχεία. Δεν είναι
πιστοποιημένος φορέας. 
Ο κ.Χριστοδουλάκης , ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ παραδέχτηκε ότι η οργανωση δεν
ειναι διαπιστευμένη στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης κάτι που αποτελεί προυπόθεση για τη
διενέργεια επίσημων μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων. 

Στο Μετσόβειο  ο κ.Ανδρέας Ανδρεαδάκης, ο διευθυντής του  εργαστηρίου  υδάτινων πόρων είχε
ζητήσει δημοσίως να πουν με ποιον συνεργάζονται και χαρακτήρισε τις πρακτικές τους αδιαφανείς
και αντιεπιστημονικές. 
H ειδική γραμματεία υδάτων του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας με ανακοίνωσή της
 βάλλει  κατά του ΠΑΚΟΕ και μιλάει για ευρήματα που πάσχουν απο αοριστία τα οποία αποτελούν
ένδειξη καταφανούς έλλειψης επιστημονικής  πληρότητας. 

Εμείς δώσαμε το φάκελο σε δικηγόρο να πράξει τα δέοντα 

χουμε δώσει το φάκελο σε δικηγόρο και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης 

 Print  PDF
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Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας... 

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το
loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να
εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

Allou Travel

Φαρμάκης - Διανομή Υγραερίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Volley
του Ποσειδώνα

Breeze

Ανώνυμος είπε... 

Τελειωνε με δαυτους τοτε και ξεκινα τις αγωγες.

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  11:48 π .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Σύμφωνοι ...το γεγονός οτι το υγειονομικό της Παριφερειας έβγαλε υπολειπόμενο χλώριο στο
δύκτιο πολυ υψηλότερα απο τα επιτρεπτά όρια με οδηγία να μην γίνει χρήση του νερού για 48
ώρες και να ακολουθήσουν εκ νέου μετρήσεις για να πέσει στα επιτρεπτά όρια η ΔΕΥΑΛ
έκανε σωστά την δουλειά της να ενημερώσει τους οικιστές χρήστες του δυκτιου;;;ΟΧΙ

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  1:44 μ .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Για το υπολειπόμενο χλώριο που το Υγεινομικό της Περιφέρειας το βρήκε σε επίπεδα που το
νερό δεν επρεπε να διατεθεί για χρήση θα μας πείτε τιποτα ;;;!!!!!!!!

2 Σεπτεμβρίου  2017 -  2:11 μ .μ .

Ανώνυμος είπε... 

Καλέ τι μπορεί να πει ο ΘΥΜΗΣ....Αυτουνου του τα γράφουν τι πρόκειται να πει.

3 Σεπτεμβρίου  2017 -  8:44 π .μ .
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Π αρά το γεγονός ότι µε δύο ∆ελτία 
Τύπου  222/12-07-2017 και  223/28-
08-2017 το ΠΑΚΟΕ επισήµανε τους 

κινδύνους από την κακή ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης που διοχετεύει 
η δηµοτική επιχείρηση Λουτρακίου στην 
περιοχή του Σχίνου, συνεχίζει η ύδρευση 
στη περιοχή να αποτελεί ναρκοπέδιο για 
τους κατοίκους.

Στις 25 Αυγούστου 2017 µε το µε Αρ. 
Πρωτ. 216523/49666 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου (∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας 
Υγείας) προς το ∆ήµο Λουτρακίου και παρά 
τα δηµοσιεύµατα για την επικινδυνότητα  του 
νερού, ο ∆ήµαρχος και ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΛ 
συνεχίζουν να «κουκουλώνουν» το πρόβληµα 
χωρίς να προτείνουν λύση σε αυτό.

Το ΠΑΚΟΕ µε την 37χρονη λειτουργία 
και δράση του:
A. Ερωτά και καταγγέλλει τις δηµοτικές 
εξουσίες και την Περιφέρεια: 
1. Γνωρίζατε ότι το νερό του ∆ήµου Λουτρακίου 
και της ευρύτερης περιοχής από το 2010,  είναι 
επικίνδυνο και ακατάλληλο για κατανάλωση; 
(Τις µελέτες τις πραγµατοποίησαν το ΙΓΜΕ 
και το ΠΑΚΟΕ µε δική σας χρηµατοδότηση)
2. Γνωρίζατε ότι οι γεωτρήσεις εκτός από τη 
δηµοτική που τροφοδοτούν το Σχίνο και µε 
τη δική σας ανοχή είναι επικίνδυνες για τη 
∆ηµόσια Υγεία;
3. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί σε 
δικαστικές διαδικασίες για το θέµα αυτό, στις 
οποίες θα κληθείτε άµεσα να λογοδοτήσετε;
4. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ σε 5 ∆ήµους 
από τους 325 σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει 
καταθέσει µηνυτήριες αναφορές και αγωγές 
σε βάρος τους, επειδή προσπάθησαν να το 
σπιλώσουν;
B. Γνωρίζετε ότι η ΗΒΗ Λουτρακίου έφυγε 
από την περιοχή εξαιτίας της ρύπανσης 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα µε το 
εξασθενές χρώµιο;
Προτείνει 
1. Την άµεση υδροδότηση της περιοχής µε νερό 
ελεγχόµενο και ποιοτικά υγιεινό και καθαρό.
2. Την πιστοποίηση όλων των δηµοτικών 
γεωτρήσεων του ∆ήµου Λουτρακίου, ιδιαίτερα 
για το εξασθενές χρώµιο από διαπιστευµένους 
διεθνείς οργανισµούς
3. Την άµεση εφαρµογή του προαναφερόµενου 
και συνηµµένου εγγράφου της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.
Το ΠΑΚΟΕ µέσα σε αυτή την εβδοµάδα θα 
καταθέσει αγωγή, µηνυτήρια αναφορά και 
προσφυγή στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
αφενός για την υφιστάµενη επικίνδυνη κατά-
σταση  και αφετέρου εναντίον του ∆ηµάρχου 
Λουτρακίου και του προέδρου της ∆ΕΥΑΛ 
για τις συκοφαντίες και κακοήθειες εναντίον 
του ΠΑΚΟΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ «ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΟΙ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΟΥ.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
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ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ

Κατατέθηκαν στην εισαγγελία Αθηνών, Αγωγές κατά του ∆ηµάρχου Λουτρακίου Γκιώνη Γεωργίου και του Προέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. Θυµή 
Φιλίππου. Παραθέτουµε αυτούσιες τις αγωγές και τα ∆ελτία Τύπου του ΠΑΚΟΕ.
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, 

ΕΣΥ ΟΦΕΙΛΕΙΣ 
ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 225/4-9-2017

ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Παρά το γεγονός ότι µε δύο ∆ελτία Τύπου  223/25-
087-2017 και  224/28-08-2017 το ΠΑΚΟΕ 
επισήµανε τους κινδύνους από την κακή ποιό-
τητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που 
διοχετεύει η δηµοτική επιχείρηση Λουτρακίου 
στην περιοχή του Σχίνου, συνεχίζει η ύδρευση 
στη περιοχή να αποτελεί ναρκοπέδιο για τους 
κατοίκους.
Στις 25 Αυγούστου 2017 µε το µε Αρ. Πρωτ. 
2165 23/49666 έγγραφο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας) 
προς το ∆ήµο Λουτρακίου και παρά τα δηµο-
σιεύµατα για την επικινδυνότητα  του νερού, ο 
∆ήµαρχος και ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΛ συνεχί-
ζουν να «κουκουλώνουν» το πρόβληµα χωρίς 
να προτείνουν λύση σε αυτό.
Το ΠΑΚΟΕ µε την 37χρονη λειτουργία και δρά-
ση του:
Ερωτά και καταγγέλλει τις δηµοτικές εξουσίες 
και την Περιφέρεια: 
Γνωρίζατε ότι το νερό του ∆ήµου Λουτρακίου 
και της ευρύτερης περιοχής από το 2010,  είναι 
επικίνδυνο και ακατάλληλο για κατανάλωση; 
(Τις µελέτες τις πραγµατοποίησαν το ΙΓΜΕ και 
το ΠΑΚΟΕ µε δική σας χρηµατοδότηση)
Γνωρίζατε ότι οι γεωτρήσεις εκτός από τη 
δηµοτική που τροφοδοτούν το Σχίνο και µε τη 
δική σας ανοχή είναι επικίνδυνες για τη ∆ηµό-
σια Υγεία;

Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί σε δικαστι-
κές διαδικασίες για το θέµα αυτό, στις οποίες 
θα κληθείτε άµεσα να λογοδοτήσετε;
Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ σε 5 ∆ήµους από τους 
325 σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει καταθέσει 
µηνυτήριες αναφορές και αγωγές σε βάρος 
τους, επειδή προσπάθησαν να το σπιλώσουν;
Γνωρίζετε ότι η ΗΒΗ Λουτρακίου έφυγε από 
την περιοχή εξαιτίας της ρύπανσης του υπό-
γειου υδροφόρου ορίζοντα µε το εξασθενές 
χρώµιο;
Προτείνει 
• Την άµεση υδροδότηση της περιοχής µε νερό 
ελεγχόµενο και ποιοτικά υγιεινό και καθαρό.
• Την πιστοποίηση όλων των δηµοτικών γεω-
τρήσεων του ∆ήµου Λουτρακίου, ιδιαίτερα για 
το εξασθενές χρώµιο από διαπιστευµένους διε-
θνείς οργανισµούς
• Την άµεση εφαρµογή του προαναφερόµενου 
και συνηµµένου εγγράφου της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Το ΠΑΚΟΕ µέσα σε αυτή την εβδοµάδα θα 
καταθέσει αγωγή, µηνυτήρια αναφορά και προ-
σφυγή στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αφε-
νός για την υφιστάµενη επικίνδυνη κατάσταση  
και αφετέρου εναντίον του ∆ηµάρχου Λουτρα-
κίου και του προέδρου της ∆ΕΥΑΛ για τις συκο-
φαντίες και κακοήθειες εναντίον του ΠΑΚΟΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ «ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΟΙ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΟΥ.
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Γ νωρίζουν καλά τα δικαίωµατά τους οι 
“καταναλωτές” του διαδικτύου, όσον 
αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

αλλά και την αγοραπωλησία αγαθών; Όχι 
και τόσο, λέει η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, η 
οποία διαπιστώνει ελλιπή προσαρµογή 
των δικαιωµάτων των καταναλωτών 
στην ψηφιακή εποχή.

l Για παράδειγµα, όταν οι καταναλωτές 
χρησιµοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες που 
παρέχονται δωρεάν (π.χ. υπηρεσίες cloud 
computing, µέσα κοινωνικής δικτύωσης), 
δεν έχουν τα ίδια δικαιώµατα προσυµ-
βατικής πληροφόρησης ή το δικαίωµα 
υπαναχώρησης από τη σύµβαση, όπως 
αν πλήρωναν για τις υπηρεσίες αυτές. 
Εξάλλου, πολλοί διαπιστώνουν ότι υπάρχει 
αδιαφάνεια ως προς τους διαδικτυακούς 
µεσάζοντες, πράγµα που δεν διευκολύ-
νει τους καταναλωτές να διεκδικούν τα 
δικαιώµατά τους.

Με αυτό το σκεπτικό, οι αρµόδιες 
ευρωπαϊκές αρχές προωθούν µέτρα, 
όπως η επέκταση της προστασίας που 
παρέχει η οδηγία για τα δικαιώµατα 
των καταναλωτών (π.χ. προσυµβατική 
ενηµέρωση και δικαίωµα υπαναχώρη-
σης) σε διαδικτυακές υπηρεσίες για τις 
οποίες οι καταναλωτές πληρώνουν µε τα 
δεδοµένα τους, θέτοντας τα θεµέλια για 
νέους κανόνες προστασίας των πολιτών.  
Η συγκεκριµένη πρόβλεψη εντάσσεται σε 
ένα συνολικό “πακέτο” ρυθµίσεων που 
προωθεί η Επιτροπή, σε µια προσπά-

θεια να αντιµετωπίσει το διαφορετικό 
επίπεδο γνώσης των δικαιωµάτων των 
καταναλωτών σε όλη την Ε.Ε. Για την 
αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών, η 
Επιτροπή ασχολείται συνολικά µε τη σύντα-
ξη πρότασης για την επικαιροποίηση των 
κανόνων προστασίας των καταναλωτών. 
Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι ενηµερω-
µένοι για τα δικαιώµατά τους και ότι τα 
δικαιώµατα αυτά εφαρµόζονται σωστά 
σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι, 

µολονότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
επωφελούνται ήδη από ισχυρούς κανό-
νες προστασίας των δικαιωµάτων τους, 
υπάρχουν ωστόσο περιθώρια βελτίωσης, 
για παράδειγµα όσον αφορά την επιβολή 
του σεβασµού των εν λόγω δικαιωµάτων 
ή την προσαρµογή τους στην ψηφιακή 
εποχή. Η επικαιροποίηση των κανόνων 
εκτιµάται ότι θα εξασφαλίσει, επίσης, 
µεγαλύτερη σαφήνεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
διασυνοριακά.

Οι κανόνες για την προστασία των 

καταναλωτών έχουν συµβάλει στην αύξη-
ση της εµπιστοσύνης των Ευρωπαίων 
καταναλωτών: το 2016 σχεδόν 6 στους 
10 καταναλωτές (58 %) θεωρούσαν ότι 
προστατεύονται αποτελεσµατικά όταν 
αγοράζουν προϊόντα µέσω του διαδικτύου 
από άλλο κράτος - µέλος, σε σύγκριση µε 
µόνο έναν στους 10 (10 %) το 2003. 7 στα 
10 άτοµα δήλωσαν ότι έχουν επωφεληθεί 
από το δικαίωµα της δωρεάν ελάχιστης 
διετούς εγγύησης για εµπορεύµατα.

Το 2016, σε σύγκριση µε το 2015, οι 
καταναλωτές είχαν µεγαλύτερη επίγνωση 
των δικαιωµάτων τους. Κατά µέσο όρο, 
το 13% των καταναλωτών έχει πλήρη 
επίγνωση των βασικών του δικαιωµάτων 
(αύξηση κατά 3,6 εκατοστιαίες µονάδες 
από το 2014). 

Ωστόσο, οι καταναλωτικές συνθήκες 
είναι συνήθως ευνοϊκότερες στις βόρειες 
και δυτικές χώρες της Ε.Ε. απ’ ό,τι στις 
ανατολικές και στις νότιες. Για παράδειγµα, 
το 94,5% των Φινλανδών υποβάλλουν 
καταγγελία όταν αντιµετωπίζουν κάποιο 
πρόβληµα, ενώ µόνο το 55,6% των Βούλ-
γαρων πράττει το ίδιο.

Όσον αφορά τα δικαιώµατα των 
καταναλωτών: Μόνο τέσσερις στους 
δέκα καταναλωτές (41 %) γνώριζαν ότι 
δικαιούνται δωρεάν επισκευή ή αντικα-
τάσταση ελαττωµατικού αγαθού και µόνο 
ένας στους τρεις (33%) γνώριζε ότι δεν 
είναι υποχρεωµένος να πληρώσει ή να 
επιστρέψει προϊόντα που δεν είχε ζητήσει.

ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τα Ανθεστήρια του Γαλατά αναβίωσαν 
φέτος στην Τροιζήνα, ενταγµένα στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων ΣΑΡΩΝΕΙΑ 2017. Τα 
Ανθεστήρια πρωτοέγιναν στην Τροιζήνα τη 
δεκαετία του 1960 και ήταν έκφραση την 
περηφάνιας των αγροτών ανθοπαραγωγών 
της περιοχής, για τον πλούτο που δηµιουρ-
γούσαν και για τη συµβολή του αγροτικού 
τοµέα στην ανάπτυξη και ευηµερία των 
κατοίκων της περιοχής. 

Η συµµετοχή του 2017 εξελίχθηκε σε 
πετυχηµένη προβολή των δρεπτών ανθέων και 
πρασινάδων των αγροτών ανθοπαραγωγών 
χάρη στη δηµιουργική προσωπική εργασία 
ανθοπωλών καταστηµαταρχών της Αττικής 
επί ένα τριήµερο. 

Το πετυχηµένο αποτέλεσµα οργανώθηκε 
από τον ανθοπαραγωγό κ. Γιώργο Αναγνω-
στόπουλο, µε την αµέριστη συµπαράσταση 
του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γαλατά και αντιδηµάρχου κ. Σπύρου Καρ-
νέζη, πάντα σε συνεργασία του Αγροτι-
κού Ανθοκοµικού Συνεταιρισµού Αθηνών 
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ» µαζί 
µε τον Σύνδεσµο Ανθοπωλών Καταστηµα-
ταρχών Αττικής-ΣΑΝΚΑ και την Πανελλήνια 
Ένωση Εµπόρων-Ανθοκοµικών Προϊόντων 
και Συναφών Ειδών-ΠΕΕΑΠΣΕ. Μια σχεδόν 

διεπαγγελµατική προσέγγιση για τα ελληνικά 
δρεπτά άνθη και πρασινάδες.

Εντυπωσίασε η µετατροπή των ασκών 
της µπύρας σε καλαίσθητα βάζα γύρω από 
το αυτοκίνητο. Ακόµα και η λεπτοµέρεια 
γύρω από τους χρησιµοποιηµένους ασκούς 
ήταν από καλάµια της περιοχής που δέθη-
καν καλαίσθητα γύρω από τη   βάση των 
«βάζων». Και οι ανθοδέσµες συνετέθησαν 
καταπληκτικά. Ακόµα και τα χρησιµοποιηµένα 
µπουκάλια ½ λίτρου νερού (που δεν πρέπει 
να ξαναγεµίζονται για πόσιµο νερό) αποτέ-
λεσαν πηγή έµπνευσης για στόλισµα µε ένα 
κατάλληλο λουλούδι µέσα τους. 

Τα τοπικά καλάµια καθαρίστηκαν και 
έγιναν κάποιας µορφής πυραµίδες που 
φιλοξένησαν άνθη σε διάφορες συνθέσεις. 
Εκεί χρήσιµα ήταν ακόµα και τα µονόλιτρα 
µπλέ πλαστικά µπουκάλια νερού που δια-
µορφώθηκαν σε φορείς ανθέων. 

Στεφάνια µικρά, ανθοδέσµες και πολλές 
άλλες συνθέσεις στόλισαν µικρά παιδιά, 
µεγαλύτερα, ακόµα και αυτοκίνητα ή µηχα-
νάκια, ενώ σε όλους τους συµµετέχοντες 
µοιράσθηκαν ανθοδέσµες,  µε την πρώτη 
ανθοδέσµη να δίνεται στον Αντιπεριφερειάρχη 
Αττικής για τα νησιά κ. Παναγιώτη Χατζηπέρ-
ρο, που παρακολούθησε την προετοιµασία 

από την προηγούµενη µέρα (Σάββατο) και 
την επίδειξη την Κυριακή, 16-7-2017, στην 
∆υτική παραλία του Γαλατά. 

Κοντά στους δηµιουργούς της ΣΑΝΚΑ 
και τους ανθοπαραγωγούς του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ 
βρέθηκε η βουλευτής κα Γεωργία Γενιά 
(Πειραιά και Νήσων, ΣΥΡΙΖΑ), ενώ εκεί ήταν 
και ο δήµαρχος κ. Κώστας Καραγιάννης και 
ο πρόεδρος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (Άνω Πατήσια, Αθήνα), κ. Αθανά-
σιος Κελµάγερ.

Στην περιοχή της Τροιζήνας τη δεκαετία 
του 1960 δραστηριοποιούνταν 200 περίπου 
ανθοπαραγωγοί καλύπτοντας σχεδόν όλες 
τις ανάγκες της αγοράς δρεπτών ανθέων. 
Σήµερα όλη η αγροτική ανθοπαραγωγή της 
Ελλάδας µετά βίας καλύπτει το 20% των 
δρεπτών ανθέων που αγοράζουν οι Έλληνες, 
αφήνοντας ελεύθερο το 80% περίπου στις 
εισαγωγές δρεπτών ανθέων. 

Ο κ. Κώστας Ηρειώτης (ταµίας της ΑΑΣΑ-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ) θυµάται 
ότι ο πατέρας του έβαλε τότε 20.000 ρίζες 
γαρύφαλα (περίπου 2 στρέµµατα) και µε αυτά 
συντηρούσε την οικογένειά τους. Σήµερα 
ο κ Κ. Ηρειώτης, µαζί µε τον γιο του, καλ-
λιεργούν 20 στρέµµατα (περίπου 200.000 
γαρύφαλα) και πολύ δύσκολα «τα φέρνουν 

πέρα» οικονοµικά.
 Στη «φτωχή», αγροτική κυρίως, περιοχή 

της Τροιζήνας δραστηριοποιούνται περίπου 
30 ανθοπαραγωγοί, οι οποίοι µε προτροπή 
του κ. Γιώργου Αναγνωστόπουλου και τη 
στήριξη της ΑΑΣΑ-ΚΑΑ, της ΠΕΕΑΠΣΕ και 
του ΣΑΝΚΑ, έκαναν τη δεύτερη προσπάθεια, 
µετά την περυσινή πρώτη φορά, να αναβι-
ώσουν ένα µικρό κοµµάτι των Ανθεστηρίων

Στα Ανθεστήρια τότε κάθε παραγωγός 
κατασκεύαζε ένα πρωτότυπο «άρµα» µε τα 
άνθη που παρήγαγε και στην παρέλαση που 
ακολουθούσε γινόταν διαγωνισµός. Όλη 
η περηφάνια του αγρότη-ανθοπαραγω-
γού «παρήλαυνε»… Ο αγρότης ήταν ακόµη 
περήφανος για τη συµβολή του στην εθνική 
οικονοµία. 

Η αγορά των ανθέων υπόκειται στους 
κανόνες της «µόδας». Από τη µόδα των 
λουλουδιών παρέλασαν κατά περιόδους οι 
γλαδιόλες, τα γαρύφαλα, οι ορτανσίες και οι 
παιόνιες, και σήµερα επικρατούν τα άνθη για 
γάµους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
80% περίπου των δρεπτών ανθέων. Ακόµα 
και οι καλλωπιστικές ελιές επικράτησαν 
στην αγορά ως αποτέλεσµα σχεδιασµού 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες που έγιναν στην 
Ελλάδα το 2004. 

Αναβίωσαν τα Ανθεστήρια στην Τροιζηνία
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ΕΙ∆Η ΑΠΟ ΕΩΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
%

Μολύβι 0,04 5,49 13.625

Στυλό 0,06 32,98 54.867

∆ιορθωτικό 0,25 6,20 2.380

∆ιαβήτης 0,49 18,05 3.584

Σετ γεωµετρικών οργάνων 0,29 4,30 1.383

Ντοσιέ 0,15 8,89 5.827

Φύλλα έκθεσης 0,49 2,99 510

Γόµα 0,09 7,00 7.678

Μαρκαδόροι (12 τεµ.) 0,49 12,90 2.533

Μπλοκ ζωγραφικής 0,49 4,99 918

Ξυλοµπογιές (24 τεµ.) 1,49 20,53 1.278

Κασετίνα σκληρή διπλή 
γεµάτη 3,50 22,99 557

Παγουρίνο 0,50 24,95 4.890

Τσάντα Νηπιαγωγείου 5,99 53,00 785

Τσάντα ∆ηµοτικού 2,99 79,80 2.569

Τσάντα Γυµνασίου-Λυκείου 2,99 79,90 2.572

Τετράδιο (50 φύλλα) 0,25 2,30 820

Τετράδιο (100 φύλλα) 0,99 2,79 182

Τετράδιο σπιράλ (2 θέµατα) 0,99 8,70 779

Τετράδιο σπιράλ (5 θέµατα) 2,99 9,99 234

Έρευνα για τα σχολικά είδη!

Εκατοντάδες παιδιά πρό-
σφυγες και µετανάστες βρίσκο-
νται ακόµη εκτός εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Με στόχο να µην χαθεί άλλη 
µια χρονιά για τα παιδιά αυτά, η 
ΜΕΤΑδραση ξεκίνησε τον Ιούνιο 
το καλοκαιρινό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα «Βήµα στο Σχολείο/
Step2School», στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ανοιχτά Σχο-
λεία» του δήµου Αθηναίων, και 
συνεχίζει από τον Σεπτέµβριο 
µε ενισχυτική διδασκαλία τα 
απογεύµατα.

Το εξειδικευµένο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό της ΜΕΤΑ-
δρασης προετοιµάζει τα παιδιά 
πρόσφυγες και µετανάστες, 
ηλικίας 6-17 ετών, τα οποία 
διαµένουν σε καταυλισµούς, 
δοµές ασυνόδευτων ανηλίκων, 
διαµερίσµατα και καταλήψεις, 
για την επόµενη σχολική χρονιά. 
Το δωρεάν πρόγραµµα µη τυπι-
κής εκπαίδευσης περιλαµβάνει 
ελληνικά, µαθηµατικά, αγγλικά, 
πληροφορική, γυµναστική και 
διαπολιτισµικές δραστηριότητες. 

Είναι βασισµένο στις προτά-
σεις του υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων και 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για την εκπαίδευση 
προσφύγων και µεταναστών. 

Για τους γονείς/συνοδούς 
των παιδιών υπάρχει η δυνα-
τότητα να παρακολουθούν 
µαθήµατα ελληνικών και αγγλι-
κών. Επιπλέον, προσφέρονται 

µαθήµατα γερµανικής γλώσσας 
στα παιδιά και τους γονείς/
συνοδούς που ετοιµάζονται 
για µετεγκατάσταση ή οικογε-
νειακή επανένωση, κυρίως στη 
Γερµανία.

Με µεγάλη χαρά, 200 παιδιά 
µπήκαν στις τάξεις, κατέκτησαν 

τις πρώτες γνώσεις, έπαιξαν 
στο προαύλιο, έκαναν φίλους…

«Ήταν µια πολύ συγκινητική 
στιγµή να βλέπουµε τα παιδικά 
χαµόγελα όταν µοιράσαµε τις 
τσάντες, τα µολύβια, τα τετρά-
δια και όταν συστήσαµε στους 
µαθητές τις δασκάλες τους», λέει 
η Κωνσταντίνα Τσιλοµελέκη, 
επιστηµονικά υπεύθυνη του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος 
της ΜΕΤΑδρασης. «Από τον 
ενθουσιασµό που δείχνουν παι-
διά και γονείς φαίνεται πόσο 
µεγάλη είναι η ανάγκη τους 
για πρόσβαση στη γνώση και 
ενσωµάτωση. 

Η προσαρµογή των παιδιών 
ήταν γρήγορη, η πρόοδός τους 
επίσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
υπάρχουν παιδιά που δεν είχαν 
ποτέ µέχρι σήµερα την ευκαιρία 
να πάνε στο σχολείο». 

Τα µαθήµατα και οι δρα-
στηριότητες υλοποιούνται σε 
σχολείο στο κέντρο της Αθήνας 
κάθε πρωί, ενώ σύντοµα θα 
επεκταθεί το ωράριο και τις 
απογευµατινές ώρες. 

Τον Σεπτέµβριο, που τα παι-
διά αναµένεται να ξεκινήσουν 
το σχολείο, η ΜΕΤΑδραση θα 

συνεχίσει να τα στηρίζει µέσω 
απογευµατινής ενισχυτικής 
διδασκαλίας.

Η δράση «Βήµα στο Σχολείο/
Step2School» της ΜΕΤΑδρασης, 
η οποία ξεκίνησε µε την πολύ-
τιµη συµβολή των εθελοντών 
της, στηρίζεται από το Ίδρυµα 
Α. Γ. Λεβέντη, ενώ κρουασάν 
και χυµούς για τα παιδιά έχουν 
προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα 
Τροφίµων - Ίδρυµα για την 
Καταπολέµηση της Πείνας και 
το Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο 
∆εσµός.

Η δράση πραγµατοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των καλοκαιρι-
νών δράσεων του προγράµµα-
τος Ανοιχτά Σχολεία του δήµου 
Αθηναίων, το οποίο υλοποιεί-
ται µε αποκλειστικό δωρητή 
το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» 
και το οποίο φιλοξενεί µια σειρά 
δωρεάν δράσεων πολιτισµού, 
τεχνολογίας, άθλησης, ψυχα-
γωγίας και εκπαίδευσης για 
άτοµα όλων των ηλικιών.
Μάθε για το πρόγραµµα Ανοιχτά 
Σχολεία του δήµου Αθηναί-
ων:www.athensopenschools.gr

Μάθε για τη ΜΕΤΑδραση: 
www.metadrasi.org

«Βήµα στο Σχολείο/Step2School» από τη ΜΕΤΑδραση για τα προσφυγόπουλα

Με βάση τις παραπάνω τιµές, το 
κόστος, για την αγορά των σχολικών, 
για ένα παιδί, κυµαίνεται:

Για το ∆ηµοτικό, από 13,41 ευρώ 
έως 433,13 ευρώ.

Για το Γυµνάσιο – Λύκειο, από 26,08 
ευρώ έως 486,49 ευρώ.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή 
των καταναλωτών:

Στην αγορά, µπορούµε να βρού-
µε ένα πολύ µεγάλο εύρος τιµών. Αν 
προτιµήσουµε τα ακριβά, τελευταίας 
µόδας προϊόντα, θεωρώντας ότι, έτσι, 
το παιδί µας θα προβληθεί, θα πληρώ-
σουµε 3.129,90% παραπάνω, για το 
∆ηµοτικό και 1.762,38% παραπάνω, 
για το Γυµνάσιο – Λύκειο.

Τα ακριβά και τα εξεζητηµένα σχολικά 
µπορούν να δηµιουργήσουν ακόµα και 
πρόβληµα κοινωνικής ένταξης, για το 
παιδί µας. Τα σχολικά είδη είναι εργαλεία 
µάθησης και όχι επίδειξης.

Για τον υπολογισµό του συνολικού 
κόστους των σχολικών ειδών δε λάβαµε 
υπόψη µας τις ακραίες υψηλές τιµές, 
που υπάρχουν στην αγορά. Π.χ. Μολύβι: 
59ευρώ, ∆ιαβήτης: 51,60ευρώ, Ντοσιέ: 
23,90ευρώ, Ξυλοµπογιές: 43,60ευρώ, 
Κασετίνα: 34,90ευρώ, Τσάντα ∆ηµοτικού: 
219ευρώ, Τσάντα Γυµνασίου Λυκείου: 
179ευρώ.
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Σ ε προκλητικά χαµηλές τιµές 
ενοικιάζει το υπουργείο 
Οικονοµικών «παραλίες 

φιλέτα» σε νησιά όπως η Μύκο-
νος, µε τις αντισυµβαλλόµενες 
επιχειρήσεις να βγάζουν το ετήσιο 
µίσθωµα µέσα σε λίγες ηµέρες!

 Το γεγονός αυτό δείχνει πως 
η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας 
Περιουσίας του υπουργείου Οικο-
νοµικών αδυνατεί να αποτιµήσει 
εµπορικά την αξία των αιγιαλών 
που αποδεικνύονται «χρυσορυχεία» 
για τους µισθωτές.

Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση του beach bar-restaurant 
Nammos στην παραλία της Ψαρ-
ρούςστη Μύκονο. Η σύµβαση 
που συνοµολόγησε στις 26 Ιου-
λίου 2017 η Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιας Περιουσίας, µέσω της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµό-
σιας Περιουσίας Αιγαίου για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος 
απλής χρήσης κοινόχρηστης έκτα-
σης αιγιαλού και παραλίας µε την 
εταιρεία «Nammos Restaurant 
by the Sea Ανώνυµη Τουριστική 
Ξενοδοχειακή Εταιρεία Εκµε-
τάλλευσης Εστιατορίων», βγάζει 
κυριολεκτικά µάτια.

Η τριετής σύµβαση (εκπνέ-
ει στις 31 ∆εκεµβρίου 2019) 
προβλέπει την εκµίσθωση του 
κοινόχρηστου αιγιαλού και της 
παραλίας για απλή χρήση και 
συγκεκριµένα για την τοποθέτηση 
οµπρελοξαπλωστρών. Βάση της 
σύµβασης, στην προς παραχώρηση 

έκταση του κοινόχρηστου αιγιαλού 
µπορούν να τοποθετηθούν έως 
27 σετ οµπρελών (27 οµπρέλες 
µε 54 ξαπλώστρες).

Το πιο ενδιαφέρον κοµµάτι της 
σύµβασης σχετίζεται µε το µίσθω-
µα. Αυτό ορίσθηκε στο ποσό των 
80 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για 
το σύνολο της τριετούς παραχώ-
ρησης. Έτσι, συνολικά το ∆ηµόσιο 
θα εισπράξει από τους ιδιοκτήτες 
του Nammos ως ετήσιο µίσθωµα 
το ποσό των 21.600, ενώ στο 
σύνολο της τριετίας αυτοί θα 
καταβάλουν 64.800 ευρώ!

Απόσβεση σε 27 ημέρες

Να σηµειωθεί πως το σετ 
οµπρέλας στο Nammos ενοικι-
άζεται σε τιµή που ξεκινά από τα 
90 ευρώ, ήτοι µέσα σε µια ηµέρα 
το ελάχιστο κέρδος της επιχείρησης 
µόνον από την παραχώρηση των 
προαναφερόµενων οµπρελοξα-

πλωστρών ανέρχεται σε 2.430 
ευρώ. Πιο απλά µέσα σε λιγότερο 
από 10 ηµέρες οι ιδιοκτήτες του 
Nammos έχουν αποσβέσει το 
ετήσιο µίσθωµα και µέσα σε 27 
ηµέρες το σύνολο του τριετούς 
µισθώµατος.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν 
σηµαίνει πως το ∆ηµόσιο θα λάβει 
και γρηγορότερα το µίσθωµα. 
Βάσει της συµφωνίας, το 50% 
του µισθώµατος (32.400 ευρώ) 
θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες 
δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους 
10.800 ευρώ καταβλήθηκε ήδη 
πριν την υπογραφή του µισθωτη-
ρίου συµβολαίου, η δεύτερη δόση 
θα καταβληθεί µέχρι τις 31/3/2018 
και η τρίτη δόση ύψους 10.800 θα 
καταβληθεί µέχρι τις 31/3/2019.

Το υπόλοιπο ποσοστό 50% 
επί του συνολικού µισθώµατος, 
υπέρ του ∆ήµου Μυκόνου (ύψους 
32.400) θα καταβληθεί σε πέντε 
ισόποσες δόσεις των 6.480 ευρώ 

εκάστη. Η πρώτη δόση πιστώ-
θηκε ήδη, η δεύτερη δόση θα 
πληρωθεί µέχρι 31/03/2018 , η 
τρίτη δόση θα καταβληθεί µέχρι 
τις 31/05/2018, η τέταρτη δόση 
µέχρι τις 31/03/2019 και η πέµπτη 
δόση µέχρι τις 31/05/2019.

Οι όροι της σύμβασης

Η σύµβαση προβλέπει πως «η 
παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά 
για την άσκηση δραστηριοτήτων 
που εξυπηρετούν τους λουόµε-
νους» (σετ οµπρελών) και πως 
«η άσκηση άλλης δραστηριότητας 
επιφέρει τις κυρώσεις της εκάστοτε 
ισχύουσας νοµοθεσίας για τον 
αιγιαλό και την παραλία». Σύµ-
φωνα µε τη σύµβαση:

Απαγορεύεται οποιαδήπο-
τε επέµβαση που αλλοιώνει τη 
φυσική µορφολογία και τα βιοτικά 
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο 
τους χαρακτήρα. Μέσα στο µίσθιο 
δε θα γίνει καµία εγκατάσταση 
και οποιοδήποτε δοµικό έργο, 
ενώ επιτρέπονται αποκλειστικά 
κατασκευές µη µόνιµου χαρακτήρα 
προς διευκόλυνση της πρόσβασης 
και κυκλοφορίας των λουοµένων 
και για την ασφάλεια τους.

Ο µισθωτής έχει την υποχρέω-
ση να µεριµνά για τον καθηµερινό 
καθαρισµό και γενικά για την 
εξασφάλιση της καθαριότητας 
και της αισθητικής του χώρου 

της ακτής και του περιβάλλοντος.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση 

ηχητικών συστηµάτων στο δηµό-
σιο χώρο.

Η παραγόµενη στάθµη θορύ-
βου από µουσική ή σχετικές χρήσεις 
της κύριας επιχείρησης οφείλει να 
µην ξεπερνάει τα 50 ντεσιµπέλ σε 
οποιοδήποτε σηµείο της παραχω-
ρούµενης έκτασης.

Τέλος, η σύµβαση προβλέπει 
πως σε περίπτωση µη συµµόρφω-
σης το αρµόδιο Αυτοτελές Γραφείο 
∆ηµόσιας Περιουσίας θα λάβει 
άµεσα τα προβλεπόµενα µέτρα 
προστασίας της κοινόχρηστης 
∆ηµόσιας Περιουσίας.

Ξεκαθαρίζεται δε πως «απα-
γορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε 
µετατροπή της χρήσης του µισθίου 
πέραν αυτής που προβλέπεται 
στο παρόν συµφωνητικό µίσθω-
σης, όπως και η συνολική ή µερική 
υπεκµίσθωση, καθώς και η µε ή 
χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση 
της χρήσης του µισθίου σε τρίτους» 
και πως «σε περίπτωση που ο 
µισθωτής δεν εφαρµόσει τους 
όρους ή επεκταθεί στην πέραν 
της παραχώρησης προσδιορισµένη 
θέση κάνοντας χρήση µεγαλύτερης 
έκτασης ή τοποθετώντας περισσό-
τερα σετ οµπρελών από τα προ-
βλεπόµενα», τότε η Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας 
Αιγαίου θα προβεί στη λήψη όλων 
των απαιτούµενων µέτρων προ-
στασίας.

Πηγή: CNN Greece

Η περίπτωση του Nammos στη Μύκονο

Το ∆ηµόσιο νοικιάζει για ένα «παξιµάδι» 
παραλίες «χρυσορυχεία» 

Στις αποκαλύψεις του CNN Greece για τα 
χαµηλά ενοίκια µε τα οποία παραχωρεί την 
παραλία Ψαρού στη Μύκονο, απάντησε η Γενική 
Γραµµατέας ∆ηµόσιας Περιουσίας, Πέτη Πέρκα.

 Το δηµοσίευµα, αναφερόµενο στην περί-
πτωση του µπαρ Nammos ανέφερε πως η Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας του υπουργείου 
Οικονοµικών αδυνατεί να αποτιµήσει εµπορικά 
την αξία των αιγιαλών που αποδεικνύονται 
«χρυσωρυχεία» για τους ενοικιαστές, κάτι που 
εµµέσως παραδέχεται το υπουργείο.

Στη σχετική δήλωση η κ. Πέρκα αναφέρει 
τα εξής:

Ξεκινάµε µε απλή αριθµητική: Το 80 είναι 
υπερδιπλάσιο του 30. Γιατί το τίµηµα της εν λόγω 
παραλίας τα έτη 2010-2014 ήταν 30 ευρώ/ τ.µ.

Επισηµαίνουµε την παντελή έλλειψη εργα-
λείων καθορισµού τιµών, αφού αυτές διαχρονικά 
διαµορφώνονται µε βάση συγκριτικά στοιχεία της 
τελευταίας 5ετίας και δεν συσχετίζονται µε κύκλο 
εργασιών ή όρους ζήτησης. Αξίζει να σηµειώσουµε 
την έντονη αντίδραση του δηµοτικού συµβουλίου 

Μυκόνου το 2015 για την «κατακόρυφη» άνοδο 
του µισθώµατος.

Και συνεχίζουµε µε τις ενέργειες της δικής 
µας κυβέρνησης:

Αυξήσαµε την τιµή της παραχώρησης για 
οµπρελοκαθίσµατα (από 30 σε 80 ευρώ), προσ-
διορίσαµε εφάπαξ αντίτιµο ύψους 2.500 ευρώ 
για τις καντίνες και τα θαλάσσια µέσα αναψυχής 
(επιπλέον του τιµήµατος για τον παραχωρούµενο 
χώρο) και διπλασιάσαµε τις ήδη αυξηµένες τιµές 
σε ότι αφορά στην παραχώρηση για τραπεζο-
καθίσµατα.

Και επειδή αυτό προφανώς δεν είναι αρκετό, 
προχωρήσαµε στη σύσταση νοµοπαρασκευαστι-
κής επιτροπή που θα εξετάσει περαιτέρω όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στον αιγιαλό. Για πρώτη 
φορά συλλέγουµε και ψηφιοποιούµε στοιχεία 
και πληροφορίες και κυρίως για πρώτη φορά 
εφαρµόσαµε πιλοτικά ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 
µε πολύ µεγάλη επιτυχία και σπουδαιότητα για 
τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας κάθε 
παραλίας. Προς θλίψη λοιπόν των επιτήδειων 

µπαίνει τάξη και σε αυτόν τον τοµέα της οικονοµίας.
Γνωρίζουµε ότι ξεκινάµε πόλεµο µε εγκα-

θιδρυµένα συµφέροντα που λυµαίνονται αυτόν 
τον ευαίσθητο χώρο και στέλνουµε ένα µήνυµα 
προς όλες τις κατευθύνσεις: Καµία παράβαση, 
καµία ολιγωρία, καµία αυθαιρεσία δεν θα µείνει 
στο απυρόβλητο.

Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή της επίµαχης 
συναυλίας, σε συνεργασία και µε τις λιµενικές αρχές 
που έχουν την αρµοδιότητα άµεσης παρέµβασης, 
έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για εφαρµογή 
των προβλεπόµενων κυρώσεων. Εξετάζεται ακόµα 
και η ανάκληση της σύµβασης παραχώρησης, 
εφόσον έχουν παραβιαστεί οι όροι της.

∆εν µας ενοχλούν τα δηµοσιεύµατα κι ας 
έχουν και αρκετές ανακρίβειες, θα έλεγα µάλιστα 
ότι στο συγκεκριµένο ζήτηµα και στη συγκεκρι-
µένη χρονική στιγµή βοηθούν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Εύχοµαι µόνο να συνεχίσουν να είναι 
ηχηρά και σε κάθε θετικό βήµα και ενέργεια που 
θα ακολουθήσει. Το επισηµαίνουµε αυτό γιατί 
το δελτίο τύπου του υπουργείου µας, για τις 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, που είχε σταλεί στις 
30 Ιουνίου, δυστυχώς δεν είχε την ίδια απήχηση. 
Ας θυµηθούµε τι έγραφε:

«Με ιδιαίτερη επιτυχία και σηµαντικό όφελος 
για τα δηµόσια έσοδα εφαρµόζεται για πρώτη 
φορά φέτος το σύστηµα των ηλεκτρονικών δηµο-
πρασιών για την παραχώρηση χρήσης παραλιών. 
Ενδεικτικά, στις πρώτες 41 δηµοπρασίες που 
έγιναν παρουσιάστηκε συνολικό όφελος της 
τάξης του 35%, σε σχέση µε τις τιµές εκκίνησης.

Πρόκειται για µία δράση για το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση της οποίας συνεργάζονται η 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας (ΓΓ∆Π) 
και η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονοµικών. 
Στόχο έχει τον εκσυγχρονισµό και τη διαφάνεια 
της διαδικασίας, την αύξηση των εσόδων του 
∆ηµοσίου αλλά και την προβολή των αιγιαλών 
σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η θετική ανταπόκριση και τα πρώτα αποτε-
λέσµατα δικαιώνουν την προσπάθεια, η οποία 
πλέον καθιερώνεται ως θεσµός.

Απάντηση για τις χρυσές οµπρέλες της Μύκονου
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Ο ι άνθρωποι συνεχίζουν να εξελίσ-
σονται έστω και µε αργό ρυθµό 
δείχνει µεγάλη γενετική έρευνα 

στα γονιδιώµατα 210.000 ανθρώπων 
στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Οι επιστήµονες των πανεπιστηµίων 
Κολούµπια της Νέας Υόρκης και Κέιµπριτζ 
βρήκαν ότι οι µεταλάξεις που σχετίζονται µε 
τη νόσο Αλτσχάιµερ και το βαρύ κάπνισµα, 
είναι λιγότερο συχνές στους ανθρώπους 
µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Οι µεταλλάξεις που προδιαθέτουν 
τους ανθρώπους για καρδιοπάθεια, υψηλή 
χοληστερίνη, παχυσαρκία και άσθµα, επίσης 
είναι λιγότερο συχνές στους ανθρώπους 
που ζουν περισσότερα χρόνια. Συνεπώς 
τα γονίδια αυτών των ανθρώπων έχουν 
µεγαλύτερες πιθανότητες να περάσουν σε 
επόµενες γενιές και έτσι να εξαπλωθούν 
στο γενικό πληθυσµό.

Στα ζώα γενικότερα -και στους ανθρώ-
πους ειδικότερα- νέα ευνοϊκά χαρακτη-
ριστικά αναδύονται συνεχώς µέσω της 
εξέλιξης, όταν οι αντίστοιχες γενετικές 
µεταλλάξεις παρέχουν κάποιο πλεονέκτηµα 
επιβίωσης. Κάθε γενιά κληροδοτεί αυτές 
τις επωφελείς µεταλλάξεις στις επόµενες, 
µε αποτέλεσµα αυτές να γίνονται όλο 

και συχνότερες µεταξύ ενός πληθυσµού.
Παρόλο που µπορεί να χρειασθούν 

εκατοµµύρια χρόνια για να εξελιχθούν 
νέα πολύπλοκα χαρακτηριστικά και ιδι-
ότητες, η ίδια η εξέλιξη δεν σταµατά να 
«δουλεύει» αδιόρατα σε κάθε γενιά, όπως 
δείχνει και η νέα µελέτη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στις γυναίκες 
άνω των 70 ετών γίνεται σταδιακά όλο 
και πιο σπάνια η εµφάνιση στο DNA τους 
του γονιδίου ΑΡΟΕ4 που αυξάνει τον 

κίνδυνο Αλτσχάιµερ, καθώς οι γυναίκες 
µε ένα ή δύο αντίγραφα του εν λόγω 
γονιδίου υψηλού κινδύνου τείνουν να 
πεθαίνουν πολύ πριν από αυτές που δεν 
έχουν αυτό το γονίδιο.

Ήδη από τη µέση ηλικία, είναι λιγό-
τερο συχνή η εµφάνιση µιας µετάλλαξης 
στο γονίδιο CHRNA3, που προδιαθέτει 
κάποιον να καπνίζει πολύ, άρα να πεθάνει 
πρόωρα. Συγκρίνοντας ανθρώπους άνω 
των 80 ετών µε ανθρώπους άνω των 60 

ετών, υπολογίσθηκε ότι ανάµεσα στις δύο 
αυτές γενιές η συχνότητα του εν λόγω 
έχει µειωθεί κατά 1% περίπου.

Η έρευνα δείχνει ότι η γενετική προ-
διάθεση για υψηλή «κακή» χοληστερίνη 
(LDL), για µεγάλο δείκτη µάζας σώµατος 
και για καρδιοπάθεια συνδέονται µε 
µικρότερη διάρκεια ζωής. 

Σε µικρότερο βαθµό, και η γενετική 
προδιάθεση για άσθµα σχετίζεται µε 
πρόωρο θάνατο.

Στον αντίποδα η γενετική προδιάθεση 
για καθυστερηµένη έναρξη της εφηβείας 
και η καθυστερηµένη γέννηση παιδιών 
συνδέεται µε µακροζωία. 

Κατά µέσο όρο η καθυστέρηση κατά 
ένα έτος της εφηβείας σχετίζεται µε τη 
µείωση κατά 3% έως 4% της πρόωρης 
θνησιµότητας τόσο στους άνδρες όσο 
και στις γυναίκες. Για τις τελευταίες ειδι-
κότερα, η γενετική προδιάθεση για την 
καθυστέρηση κατά ένα έτος της γέννησης 
του πρώτου παιδιού µειώνει τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου κατά 6%.

Αυτό, κατά τους επιστήµονες, είναι 
ένδειξη ότι οι µεταλλάξεις στο DNA που 
επηρεάζουν τη γονιµότητα, συνεχίζουν 
να εξελίσσονται στο γενικό πληθυσµό.

Η εξέλιξη συνεχίζεται στους ανθρώπους
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Σ ε απόγνωση βρίσκονται πια κάτοικοι, 
τουρίστες και επιχειρηµατίες σε όλη 
την ακτογραµµή του Κορινθιακού, 

καθώς η θάλασσα από τον Ιούνιο έχει 
γεµίσει από τσούχτρες και µέδουσες.

Το πρόβληµα το οποίο θα εξακολουθεί 
να υφίσταται,απασχολεί τους ειδικούς, οι 
οποίοι τονίζουν πως είναι πολύ πιθανό η 
ίδια κατάσταση να επαναληφθεί και το 
επόµενο καλοκαίρι.

Ελάχιστοι λοιπόν  είναι αυτοί που 
κάνουν µπάνιο και όσοι το τολµούν να 
µπουν στη θάλασσα είναι πάντα ντυµένοι. 
Αυτό όµως δεν αρκεί αφού ο κίνδυνος 
από τσίµπηµα τσούχτρας πάντα υπάρχει.

Από Λουτράκι µέχρι Ρίο τα κοπάδια 
µε τις τσούχτρες, άφησαν πίσω τους 
έρηµες παραλίες, άδειες ξαπλώστρες, 
τροµοκρατηµένους παραθεριστές και 
απελπισµένους επιχειρηµατίες που βλέ-
πουν τη χρονιά να πηγαίνει χαµένη και 
να καταστρέφονται οικονοµικά. Το ίδιο 
συµβαίνει και από την απέναντι πλευρά, 
στη Φωκίδα και στη ακτογραµµή µέχρι τη 
Ναύπακτο. Το πρόβληµα µε τις µέδουσες 
και τις τσούχτρες είναι αρκετά µεγάλο σε 
κάθε περιοχή και ακτή του Κορινθιακού 
Κόλπου. Αιγιάλεια, Ρίο, Άγιο Βασίλειο, 
Σελιανίτικα, Αραχωβίτικα, Πλαζ, Βραχνέικα 
αλλά και απέναντι σε Αιτωλοακαρνανία 
και Φωκίδα έχουν πληγεί περισσότερο 
από το εν λόγω φαινόµενο.Οι µόνες 
επιχειρήσεις οι οποίες κρατούνται είναι 
αυτές που από τύχη διαθέτουν κάποια 
πισίνα στην οποία βέβαια δεν πέφτει 
καρφίτσα. Τροµοκρατηµένοι γονείς πλη-
ρώνουν όσο όσο, προκειµένου τα παιδιά 
τους να δροσιστούν σε ξενοδοχεία που 
διαθέτουν πισίνες αλλά και σε παραλιακές 
επιχειρήσεις. 

Την ίδια ώρα τα Κέντρα Υγείας  αλλά 
και τα νοσοκοµεία γεµίζουν καθηµε-
ρινά από περιπτώσεις µικρών παιδιών 
και ενηλίκων που δέχθηκαν επώδυνα 
τσιµπήµατα από τσούχτρες που πολλές 
φορές µπορούν να αποδειχθούν πολύ 
επικίνδυνα. 

Από την άλλη πλευρά, η κρατική µηχανή 
φαίνεται πως άργησε να κινητοποιηθεί, αν 
και οι ειδικοί αναφέρουν πως µε δίχτυα 
και πρόχειρες δουλειές δεν µπορεί να 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Τα ερωτή-
µατα βέβαια που προκύπτουν είναι πολλά, 
αφού πρωτίστως δεν έχει διευκρινιστεί 
ακόµα αλλά ούτε κάποια επίσηµη ανα-
κοίνωση έχει υπάρξει για το εάν τελικά 

επιτρέπεται ή απαγορεύεται το κολύµπι 
σε παραλίες γεµάτες τσούχτρες. Αυτό 
σηµαίνει πως είναι ίσως στην διακριτική 
ευχέρεια του λουόµενου να αποφασίσει 
εάν θα βουτήξει ή όχι. 

Τροπολογία για 
την προστασία των 
λουόμενων...για κλάματα

Με τροπολογία που ψηφίστηκε στην 
ολοµέλεια της Βουλής επιτρέπεται κατ' 
εξαίρεση για φέτος, σε επιχειρήσεις που 
σχετίζονται µε τον τουρισµό (ξενοδοχεία, 
εστιατόρια αλλά και µικρά καταλύµατα) 
να τοποθετήσουν πλωτές εγκαταστάσεις 

και µε τη συνδροµή ειδικών επιφανειακών 
διχτυών, να προστατέψουν τους λουόµε-
νους από τις τσούχτρες.

Την τροπολογία επεξεργάστηκε ο 
αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος Σωκρά-
της Φάµελλος και κατατέθηκε από τρεις 
βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ στο 
νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι βουλευτές Μαρία Θελερίτη, ο Γιώρ-
γος Τσόγκας και ο Γιώργος Ψυχογιός µε 
τροπολογία που κατέθεσαν ζήτησαν να 
τοποθετηθούν προσωρινά «  προστατευτικά 
δίχτυα (πλωτά φράγµατα χωρίς πάκτωση 
στον πυθµένα), για την προστασία των 
λουοµένων από µέδουσες».

Η ρύθµιση αυτή παρέχει ουσιαστικά 
το δικαίωµα στις επιχειρήσεις σε όλες 
τις τουριστικές και πολυσύχναστες ακτές 
του Κορινθιακού Κόλπου, να λαµβάνουν 
µέτρα προστασίας των πελατών τους!

Ελλειπή ενημέρωση 
καταγγέλλουν δημοτικοί 
παράγοντες και πολίτες 

∆ηµοτικοί παράγοντες αλλά και κάτοι-
κοι διαφόρων περιοχών εκφράζουν τα 
παράπονά τους σχετικά µε την ελλειπή 
ενηµέρωση που υπάρχει. Ζητούν καταρχάς 
να µάθουν πού µπορούν να ενηµερωθούν 
µε ακρίβεια για τις παραλίες που κατα-
κλύζονται από τσούχτρες και ποιες είναι 
καθαρές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 
πολίτες αλλά και επιχειρηµατίες που ανέ-
φεραν πως σε συγκεκριµένες παραλίες 
του Κορινθιακού δεν έχουν εµφανιστεί 
ακόµα τσούχτρες.

Ο κόσµος όµως δεν γνωρίζει που 
βρίσκονται αυτές παρά µόνο εκείνοι οι 

Τσούχτρες: Ο φόβος κι ο τρόµος 
των επιχειρηµατιών

Το φαινόµενο θα έχει έξαρση για τουλάχιστον δύο χρόνια. Σε απόγνωση κάτοικοι, παραθεριστές και τουρίστες. Σηκώνει τα 
χέρια ψηλά η πολιτεία…Λαγοκέφαλοι, λεοντόψαρα και µπλε καβούρι να νέα είδη που εισβάλλουν στις ελληνικές θάλασσες
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οποίοι έτυχε να κολυµπήσουν εκεί. Άρα 
λοιπόν αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κανέ-
νας ∆ήµος και καµία άλλη υπηρεσία για 
να ενηµερώσει τους πολίτες σχετικά µε 
πιθανά καθαρές παραλίες. Αντιθέτως 
επικρατεί ένας γενικός πανικός. 

Επιστολή των 
καταστηματαρχών της 
Αχαΐας στον υπουργό 
Οικονομικών 

Με επιστολή που εστάλη στον υπουργό 
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, οι 
καταστηµατάρχες οι οποίοι δραστηριοποι-
ούνται επαγγελµατικά στην ακτογραµµή 
του Νοµού Αχαΐας ζήτησαν την απαλλαγή 
τους από τα τέλη και τους φόρους για τη 
χρήση του αιγιαλού, επειδή η εµφάνιση 
των µεδουσών έδιωξε τους τουρίστες.

 
Αναλυτικά η επιστολή:
Αξιότιµε κύριε Τσακαλώτο, κυρία Παπα-

νάτσιου και κυρία Πέρκα,
Η έκταση την οποία έχει λάβει το πρό-

βληµα των µεδουσών τόσο στον Κορινθιακό 
όσο και στον Πατραϊκό κόλπο µάς φέρνει 
αντιµέτωπους µε την καταστροφή. Πέραν 
της καταστροφής του θαλάσσιου οικοσυ-
στήµατος, οι καταστηµατάρχες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην 
ακτογραµµή του νοµού Αχαΐας έρχονται 
αντιµέτωποι µε την οικονοµική τους κατα-
στροφή. Οι περιοχές από την Αιγείρα και το 
∆ιακοπτό έως την Καλόγρια και τον Άραξο 
αποτελούσαν µέχρι πρότινος δηµοφιλείς 
προορισµούς λουόµενων και παραθεριστών 
για την καλοκαιρινή περίοδο. 

Τα εκατοντάδες µαγαζιά των περιοχών 
αυτών περίµεναν την καλοκαιρινή σεζόν 
για να µπορέσουν να επιβιώσουν και τον 
χειµώνα. 

Ένας νοµός ο οποίος πλήττεται µε ένα 
µεγάλο ποσοστό ανεργίας και πολύ µικρό 
κατά κεφαλήν εισόδηµα, σε µια εποχή 
οικονοµικής κρίσης και πολύ µεγάλων προ-
βληµάτων, οι επιχειρηµατίες προσπαθούν 
να επιβιώσουν. 

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτής της 
καταστροφής έχουν ήδη γίνει εµφανείς 
σε όλη την τοπική οικονοµία, καθώς ο 
κύκλος εργασιών των καταστηµάτων αυτών 
διευρύνεται σε πάρα πολλούς επαγγελµατι-
κούς κλάδους, αλλά και στους ίδιους τους 
εργαζόµενους. Το κόστος της ζηµίας είναι 
ανυπολόγιστο και δεν είµαστε σε θέση να 
γνωρίζουµε πόσο θα διαρκέσει το φαινόµενο 
αυτό, ποια θα είναι η έκτασή του τελικά, 
ποιος θα είναι ο απολογισµός σε οικονοµικό 
επίπεδο και αν θα βρεθεί µία αποτελεσµα-
τική λύση. Ο τζίρος ήταν ήδη µειωµένος 
λόγω της χαµηλής κατανάλωσης, αλλά και 
την απουσία των 30.000 φοιτητών τους 
οποίους φιλοξενεί η πόλη µας.

Ο Σύλλογος καταστηµαταρχών εστί-
ασης και αναψυχής νοµού Αχαΐας ζητά 
από τους αρµοδίους την απαλλαγή από 
τα τέλη και τους φόρους για τη χρήση 
του αιγιαλού και της παραλίας από τα 
καταστήµατα αυτά για το καλοκαίρι του 
2017. Ζητάµε οι αρµόδιοι φορείς και η 
Πολιτεία να σταθούν στο πλευρό µας σε 
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, προκειµένου 
να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε και 
να µη φτάσουµε στο σηµείο να κλείσουν 

καταστήµατα. ∆ιότι η απειλή για το κλείσιµο 
επιχειρήσεων είναι µια ανάσα µακριά µας. 
Ελπίζουµε στην εξεύρεση άµεσης λύσης 
του προβλήµατος και στην έµπρακτη 
συµπαράστασή σας. Σας παρακαλούµε 
θα θέλαµε διαρκή ενηµέρωση για την 
πορεία του ζητήµατος.

ΕΛΚΕΘΕ: Υπομονή και 
προσοχή στην κολύμβηση

Υποµονή και προσοχή στην κολύµβη-
ση, συστήνει ο τοµεάρχης Βιολογίας του 
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, 
ερευνητής Επαµεινώνδας Χρήστου, σε 
σχέση µε την έξαρση της εµφάνισης 
µεδουσών στις παραλίες του Πατραϊκού 
και Κορινθιακού Κόλπου.

Σύµφωνα µε τον κ. Χρήστου, οι µέδου-
σες είναι θαλάσσιοι οργανισµοί που κατά 
περιόδους 10 - 15 χρόνων εµφανίζουν 
εξάρσεις, οι οποίες αποδίδονται κυρίως 
σε κλιµατικούς κύκλους και λιγότερο σε 
αιτίες που αφορούν την υπεραλίευση. 

Μάλιστα, πρόκειται για εξάρσεις εµφανί-
σεων και όχι κατ΄ανάγκη του συνολικού 
πληθυσµού των µεδουσών.

Όσον αφορά το φαινόµενο του Κοριν-
θιακού, ο κ. Χρήστου τόνισε ότι ο κόλπος 
ενδέχεται να φιλοξενεί έναν τοπικό 
πληθυσµό µεδουσών, ο οποίος κατοικεί 
σε µεγάλα βάθη κάτω από τα 500 µέτρα. 
Είναι γνωστό ότι στον Κορινθιακό υπάρ-
χουν βάθη που ξεπερνούν τα 900 µέτρα.

Κάποιες φορές όµως, λόγω της µετα-
κίνησης θαλάσσιων µαζών που προκα-
λούνται από κλιµατικούς παράγοντες, 
αυτοί οι πληθυσµοί µεδουσών φτάνουν 
στην επιφάνεια και µε τα ρεύµατα που 
µπορεί να επικρατούν την εποχή αυτή, 
τους παρασύρουν και τους εγκλωβίζουν 
στις ακτές.

Σε έξαρση 
για 2-3 χρόνια

Κάτι παρόµοιο φαίνεται ότι έχει γίνει 
και στην περίπτωση του Κορινθιακού και 

Πατραϊκού Κόλπου, εκτίµά ο κ. Χρήστου 
τονίζοντας µάλιστα ότι αυτή είναι η πιο 
πιθανή εξήγηση. 

Μάλιστα, δήλωσε ότι οι πρώτες αναφο-
ρές για αύξηση της συχνότητας εµφάνισης 
µεδουσών στην περιοχή είχαν αρχίσει από 
πέρυσι και όπως τόνισε, αυτά τα φαινό-
µενα έχουν διάρκεια 2-3 χρόνια. Οπότε 
δεν είναι απίθανο να δούµε παρόµοιες 
εικόνες, αλλά µε µικρότερη ένταση και 
του χρόνου το καλοκαίρι.

Όσον αφορά τη συµπεριφορά των 
λουοµένων, ο κ. Χρήστου απευθυνόµενος 
τον τοπικό τύπο είναι σαφής: «Ο κόσµος 
να περιµένει και να προσέχει», επειδή η 
Pelagia noctiluca, είδος που αυτή τη στιγµή 
είναι σε έξαρση στην περιοχή, προξενεί 
οδυνηρά «τσιµπήµατα». Η µέδουσα αυτή 
διαθέτει νηµάτια µήκους µέχρι και 2 µέτρων 
που µέσα στο νερό δεν διακρίνονται. Ως 
εκ τούτου, οι κολυµβητές θα πρέπει να 
κρατάνε απόσταση από τις τσούχτρες για 
να µην υποστούν τις οδυνηρές συνέπειες 
µιας στενής επαφής.

Μην πλησιάσετε τα κολυµβητικά νερά 
της περιοχής χωρίς να έχετε µαζί σας µία 
κορτιζονούχα αλοιφή για τσιµπήµατα 
συµβουλεύει η καθηγήτρια και διευθύντρια 
της ∆ερµατολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ 
Σοφία Γεωργίου. Οι τσούχτρες καραδοκούν 
αλλά και οι κολυµβητές πρέπει να έχουν 
τα µάτια τους ανοιχτά και να ελέγχουν τι 
κινείται γύρω τους.

«Σε καµία περίπτωση οι πολίτες δεν 
θα πρέπει να κολυµπούν αµέριµνοι. Από 
τη στιγµή δε που θα αισθανθούν ότι 
κάτι τους τσίµπησε, να µην το αφήσουν 
έτσι» αναφέρει η κ. Γεωργίου και εξηγεί: 
«Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί το 
τσίµπηµα της µέδουσας ή της τσούχτρας 
να προκαλέσει και γενικευµένη αλλεργική 
αντίδραση. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ 
συχνό, αλλά κανείς δεν µπορεί να γνω-
ρίζει πώς αντιδρά ο οργανισµός του και 
εάν είναι αλλεργικός ή όχι µέχρι να του 
συµβεί. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

παρακολουθεί την περιοχή που σηµειώ-
θηκε η βλάβη».

Η καθηγήτρια δερµατολογίας συµ-
βουλεύει ότι αµέσως µετά το τσίµπηµα 
οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνει 

κάποιος είναι αφενός να αποµακρύνει από 
το δέρµα του τυχόν κολληµένα πλοκάµια 
και όχι µε γυµνά χέρια. Στη συνέχεια να 
ξεπλύνει την περιοχή µε θαλασσινό νερό. 
«Σε ορισµένους που τα συµπτώµατα είναι 
ήπια το τρίψιµο µε βρεγµένη άµµο και 
θαλασσινό νερό µπορεί να ελαττώσει 
τα συµπτώµατα. 

Αυτό, όµως, δεν αρκεί θα πρέπει στη 
συνέχεια η περιοχή της βλάβης να επα-
λειφθεί µε αλοιφή κορτιζόνης και µάλιστα 
επαναλαµβανόµενες φορές. Πρέπει όσοι 
πηγαίνουν στη θάλασσα να έχουν µαζί τους 
µία αλοιφή κορτιζόνης για τσιµπήµατα».

Η περιπέτεια, όµως, δεν τελειώνει 
εκεί καθώς η κ. Γεωργίου υπογραµµίζει 
ότι «µπορεί το τσίµπηµα να κάνει και 
καθυστερηµένη αντίδραση. Στο σηµείο 
του τσιµπήµατος µπορεί να δηµιουργηθεί 
µέχρι και µελάχρωση. Αυτό σηµαίνει ότι 
πρέπει η περιοχή να παρακολουθείται για 
µερικές ηµέρες».

Μην πλησιάσετε τα κολυµβητικά νερά της περιοχής 
χωρίς να έχετε µαζί σας µία κορτιζονούχα αλοιφή
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Τι έδειξε η έρευνα του 
σλοβενικού Εθνικού 
Ινστιτούτου Βιολογίας

Είναι πλέον τόσο µεγάλο το πρόβληµα 
των µεδουσών και των συγγενικών ειδών 
τους στις θάλασσες του πλανήτη, κοντά 
στις κατοικηµένες παράκτιες περιοχές, που 
οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πραγµατικό 
µεδουσο-αρµαγεδδώνα.

Με κανένα τρόπο ο Κορινθιακός και ο 
Πατραϊκός κόλπος δεν αποτελούν κάποια 
εξαίρεση, απλώς έτυχε φέτος αυτοί να 
έχουν µέχρι στιγµής υποστεί το κύριο 
βάρος της επιδροµής στη χώρα µας.

Μια νέα σλοβενική επιστηµονική έρευ-
να, που εστιάσθηκε στην Αδριατική, όπου 
το πρόβληµα είναι συχνό, δίνει µια άλλη 
διάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι τσού-
χτρες (η λαϊκή ονοµασία για ένα κοινό 
είδος µέδουσας) και τα άλλα συγγενικά 
ζελατινώδη θαλάσσια πλάσµατα µπορεί 
να έχουν γίνει µεγάλος µπελάς εξαιτίας 
των ίδιων των ανθρώπων και των δρα-
στηριοτήτων τους.

Οι «ένοχοι»

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον Μάρ-
τιν Βοντόπιβετς του σλοβενικού Εθνικού 
Ινστιτούτου Βιολογίας, που έκαναν τη 
σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό περι-
βαλλοντικών ερευνών «Environmental 
Research Letters», σύµφωνα µε το «New 
Scientist», εκτιµούν ότι οι διάφορες 
εγκαταστάσεις µέσα στη θάλασσα, όπως 
οι πλατφόρµες άντλησης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, οι πλωτές ανεµο-
γεννήτριες κ.α, µπορεί να βοηθούν στις 
µεδουσο-επιδροµές.

Οι µέδουσες αποτελούν σηµαντικό 
στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, 
αλλά µετατρέπονται σε πρόβληµα, όταν 
συναθροίζονται σε µεγάλους αριθµούς, 
καθιστώντας απαγορευτικό το κολύµπι, 
µπλοκάροντας τα δίχτυα των ψαράδων, 
ακόµη και τους αγωγούς των µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής, βιολογικού καθα-
ρισµού ή αφαλάτωσης που καταλήγουν 
στη θάλασσα. Επιπλέον, καταβροχθίζο-
ντας µαζικά τα νεογέννητα ψαράκια και 
το πλαγκτόν, αλλοιώνουν τη θαλάσσια 
τροφική αλυσίδα.

Πολλές µέδουσες ξεκινούν τη ζωή 
τους ως «πολύποδες» που πρέπει να 
προσκολληθούν σε κάποια επιφάνεια, 
ιδίως σε κάποια που προεξέχει. 

Στη φύση σπάνια υπάρχουν τέτοιες 
επιφάνειες, αλλά οι άνθρωποι κατασκευ-
άζουν ουκ ολίγες µέσα στη θάλασσα, 
διευκολύνοντας έτσι τις µέδουσες να 
πολλαπλασιασθούν. 

Είναι ενδεικτικό ότι στην Αδριατική 
οι πρώτες µέδουσες παρατηρήθηκαν το 
1834, αλλά έως τα µέσα του προηγούµενου 
αιώνα αποτελούσαν σπάνιο φαινόµενο. 
Στις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970 
εµφανίζονταν µόνο µία ή δύο φορές ανά 
δεκαετία, στις δεκαετίες του 1980 και του 
1990 έκαναν πια αισθητή την παρουσία 
τους περίπου στα οκτώ χρόνια κάθε 
δεκαετίας, ενώ από το 2000 έως σήµερα 
είναι πανταχού παρούσες κάθε χρόνο (ας 
το έχουν υπόψη αυτό όσοι επισκέπτονται 
τις δαλµατικές ακτές...).

Άμεση σχέση 
με τις ανθρωπογενείς 
κατασκευές

Όσο πιο κοντά στα θαλάσσια ρεύµατα 
βρίσκεται µια ανθρώπινη υπεράκτια κατα-
σκευή, τόσο περισσότερο διευκολύνει τις 
µέδουσες να αναπτυχθούν.Σύµφωνα µε 
τους ερευνητές, η απότοµη αύξηση στη 
συχνότητα των µεδουσών συνέπεσε µε 
τον πολλαπλασιασµό στις υπεράκτιες 
πλατφόρµες άντλησης φυσικού αερίου 
στην Αδριατική, από µόνο µία το 1968 
σε περίπου 140 σήµερα. 

Χρησιµοποιώντας υπολογιστικές προ-
σοµοιώσεις, οι ερευνητές συµπέραναν ότι 
υπάρχει σχέση ανάµεσα στις µέδουσες και 
στις ανθρωπογενείς κατασκευές, καθώς 
οι τελευταίες βοηθάνε τις πρώτες να επι-
βιώνουν ακόµη και όταν αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στο περιβάλλον τους, όπως η 
θαλάσσια ρύπανση.

Όσο πιο κοντά στα θαλάσσια ρεύµατα 
βρίσκεται µια ανθρώπινη υπεράκτια κατα-
σκευή, τόσο περισσότερο διευκολύνει τις 
µέδουσες να αναπτυχθούν. Σηµειωτέον 
ότι, εκµεταλλευόµενες ένα ισχυρό ρεύµα, 
οι µέδουσες µπορούν να ταξιδέψουν έως 
1.000 χιλιόµετρα.

 

Μέδουσες βάρους 
200 κιλών!

Άλλοι παράγοντες, σύµφωνα µε τους 
επιστήµονες, που ευνοούν την εξάπλωση 
των µεδουσών, είναι η υπεραλίευση των 
θαλάσσιων ειδών που τρώνε τις µέδου-
σες, η αυξηµένη απορροή στις θάλασσες 
θρεπτικών χηµικών ουσιών κ.α.

Πάντως, για να µετριασθεί κάπως ο 
εκνευρισµός των καταστηµαταρχών, ξενο-

δόχων και λουοµένων στον Κορινθιακό και 
στον Πατραϊκό κόλπο, ας λάβουν υπόψη 
τους ότι οι µέδουσες που αντιµετωπίζουν, 
δεν είναι τίποτε µπροστά στις µέδουσες-
τέρατα (Nemopilema nomurai), πλάτους 
δύο µέτρων και βάρους 200 κιλών, που 
έχουν κατακλύσει τις θάλασσες της νότιας 
και ανατολικής Κίνας και τη θάλασσα της 
Ιαπωνίας. Στην τελευταία, κυκλοφορούν 
κάθε µέρα τουλάχιστον µισό δισεκατοµ-
µύριο από αυτές τις θηριώδεις µέδουσες.

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, ο 
µεγαλύτερος όγκος ξενικών ειδών που 
φτάνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα 
προέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα 
και ονοµάζονται λεσσεψιανοί µετανά-
στες προς τιµήν του Φερντινάρντ ντε 
Λεσσέψ, υπεύθυνου της διάνοιξης της 
διώρυγας του Σουέζ το 1869, από όπου 
και καταφέρνουν να εισέρχονται. Από τη 
στιγµή που θα εισέλθουν στα νερά της 
Μεσογείου πολλά από τα ξενικά είδη 
δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν στο 
νέο περιβάλλον.

Όµως, λόγω της αύξησης της επι-
φανειακής θερµοκρασίας των υδάτων, 
επωφελείται ο εγκλιµατισµός τους και 
στην επιτυχή εξάπλωση ορισµένων ευπρο-
σάρµοστων ειδών. 

Τα τελευταία χρόνια αλιεύονται στις 
ελληνικές θάλασσες λαγοκέφαλοι που 
φθάνουν ακόµη και τα πέντε κιλά βάρος 
και το ένα µέτρο µήκος. Σύµφωνα µε τους 
επιστήµονες, το γεγονός αυτό αποτελεί 
απόδειξη της ταχύτατης εξάπλωσής τους 
και της κυριαρχίας τους έναντι άλλων 
ειδών στις ελληνικές θάλασσες.

Πρόκειται για επικίνδυνα τοξικά ψάρια 
που, περνώντας από τη διώρυγα του Σουέζ, 
έχουν κατακλύσει το Αιγαίο.Ο πληθυσµός 
τους εκτοξεύτηκε το 2007 εξαιτίας των 
υψηλότερων θερµοκρασιών στα νερά 
του Αιγαίου Πελάγους. Ο λαγοκέφαλος 
περιέχει τη δηλητηριώδη τοξίνη Τετρα-
δοτοξίνη (ΤΤΧ), η οποία προκαλεί στον 
άνθρωπο που θα καταναλώσει το ψάρι, 
αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια 
του κυκλοφορικού συστήµατος, µυϊκή 

παράλυση ακόµη και θάνατο. Μάλιστα 
δεν υπάρχει αντίδοτο για την τοξίνη.

Η τεράστια µέδουσα Rhopilema 
nomadica εµφανίστηκε πρόσφατα στο 
Λακωνικό Κόλπο. Είναι η γνωστή τσού-
χτρα µε χρώµα ανοικτό µοβ, καφετί, η 
οποία εµφανίζεται κατά καιρούς και στις 
ελληνικές θάλασσες και έχει πλοκάµια 
που µπορεί να ξεπερνούν σε µέγεθος τα 
δύο µέτρα.

Το περιβόητο µπλε καβούροι έχει 
γεµίσει τις θάλασσες και είναι νικητής. 
Εκατοντάδες τόνοι από τον νόστιµο εισβο-
λέα αλιεύονται κάθε χρόνο στο Θρακικό 
Πέλαγος, στον Στρυµονικό Κόλπο, στον 
Θερµαϊκό, µέχρι και στον Κόλπο της 
Καλλονής στη Μυτιλήνη.

Πιο πρόσφατος εισβολέας είναι το 

ψάρι Plotosus lineatus, που µοιάζει µε 
χέλι, είναι ένα από τα πιο δηλητηριώδη 
παγκοσµίως και έχει κατακλύσει τις θάλασ-
σες στο Ισραήλ και στη γειτονική Τουρκία. 
Μπορεί να µην έχει ακόµη εντοπιστεί στην 
Ελλάδα αλλά τα κοπάδια αναµένεται να 
κάνουν σύντοµα την εµφάνισή τους.

Το δυνητικά θανατηφόρο και άκρως 
επεκτατικό λεοντόψαρο έχει περάσει από 
τη ∆ιώρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο 
και απειλεί µε σοβαρές επιπτώσεις στα 
οικοσυστήµατα αλλά και την αλιεία

Το νέο της έλευσης του λεοντόψαρου 
στη «γειτονιά» µας δεν µπορεί παρά να 
προκαλέσει ανησυχία σε κολυµβητές και 
ψαράδες καθώς τα αγκάθια του είναι 
εξαιρετικά δηλητηριώδη και µπορούν 
να προκαλέσουν ακόµα και τον θάνατο.

Εκτός από τις µέδουσες, λεοντόψαρα, λαγοκέφαλοι 
και άλλα είδη εισβάλουν στις ελληνικές θάλασσες
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«Τίποτα πλέον δεν µπορεί να σταµατήσει την 
κατασκευή του φράγµατος του Τσικαλαριού, ούτε 
καν η αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν δίστασε να 
κάνει ξανά εγκαίνια σε ένα έργο που ξεκίνησε το 
2009 και που τότε πολέµησε λυσσαλέα!» Αυτή τη 
δήλωση έκανε πρόσφατα ο βουλευτής Κυκλάδων 
της Νέας ∆ηµοκρατίας Ιωάννης Βρούτσης.

“Στις 30 Ιουλίου 2009, η κυβέρνηση της Ν.∆., 
ιεραρχώντας προτεραιότητες για την κατασκευή 
αναπτυξιακών έργων σε όλη την Ελλάδα, επέ-
λεξε τη Νάξο για την κατασκευή του µεγαλύ-
τερου έργου – φράγµατος που έγινε ποτέ στο 
νησί. Τότε δεσµεύτηκαν 37,5 εκατ. ευρώ, από 
πόρους του ΕΣΠΑ, µε σκοπό να κατευθυνθούν 
στην  «Κατασκευή Φράγµατος Τσικαλαριού και 
∆ικτύων Αξιοποίησης Ταµιευτήρων Τσικαλαριού, 
Φανερωµένης και Εγγαρών, νήσου Νάξου» και 
το έργο ξεκίνησε.  

Ένα έργο ύψιστης και ζωτικής σηµασίας για 
την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της Νάξου 
και των Μικρών Κυκλάδων, µε θετικότατες επι-
πτώσεις στον πρωτογενή και τριτογενή τοµέα και 
γενικότερα στην τοπική οικονοµία. 

Eνα έργο µακράς πνοής -για το µεγαλύτερο 
νησί των Κυκλάδων- το οποίο επιβεβαίωσε τη 
βούληση της κυβέρνησης της Ν.∆. για την υλο-
ποίηση ειδικών νησιωτικών πολιτικών, σύµφωνων 
µε τις επιταγές του άρθρου 101 του Συντάγµατος.  
∆υστυχώς, όµως και ένα έργο, που πολεµήθηκε 
λυσσαλέα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικαλούµε-
νος προσχηµατικά περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
έβαζε φραγµούς, συκοφαντούσε και υπονόµευε 
την υλοποίηση του” επισηµαίνει ο κ. Βρούτσης.

“Παρά τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική 
βούληση της Ν.∆. ήταν αµετάβλητη. Το έργο που 

θα σώσει τη Νάξο στο µέλλον θα γίνει”, τονίζει ο 
ίδιος. “Γι’ αυτό και στα εγκαίνια έναρξης του έργου, 
που πραγµατοποιήθηκαν από τον τότε υφυπουργό 
Μιχάλη Παπαδόπουλο -στο χωριό Τρίποδες της 
Νάξου- όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά όλο το 
έργο και η πορεία υλοποίησής του, ανταποκρίθηκε 
µαζικά ολόκληρη η Νάξος. Είναι απόλυτο δικαί-
ωµα του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει “κωλοτούµπες” και να 
“ξεφτιλίζεται”. ∆εν έχει όµως κανένα δικαίωµα να 
προσβάλει τη νοηµοσύνη και τη µνήµη όλων µας!”

Σήµερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας την γνωστή 
τακτική του “µαυρογιαλούρου”, επιδιώκει  να 
εξαπατήσει για µια φορά ακόµη τους νησιώτες 
και να οικειοποιηθεί ένα έργο που ούτε πίστεψε, 
αλλά ούτε και στήριξε ποτέ! ∆εν δίστασε όµως να 
κάνει ξανά εγκαίνια έναρξης, σε µια προσπάθεια 
να παραχαράξει την αλήθεια για το µεγαλύτερο 
έργο της Νάξου. Ένα έργο που δεν του ανήκει!

Άραγε, δεν γνώριζε ο υπουργός, ότι τα εγκαίνια 
του συγκεκριµένου έργου είχαν γίνει το 2009;”, 
διερωτάται ο βουλευτής.

“∆υστυχώς, για το ΣΥΡΙΖΑ οι Κυκλαδίτες 
και οι Ναξιώτες γνωρίζουν από πρώτο χέρι και 
έχουν νιώσει στο πετσί τους την πολιτική απάτη 
του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος τους. Έχασαν το ΦΠΑ στο 
Αιγαίο, έχασαν το ασφαλιστικό προνόµιο της 
Σµύριδας, έχασαν το φορολογικό πλεονέκτηµα 
των νησιών µέχρι 3.100 κατοίκους, έχασαν το 
ασφαλιστικό πλεονέκτηµα των µικρών χωριών 
µέχρι 2.000 κατοίκους και πόσα άλλα.. 

Το φράγµα, όµως, δεν µπόρεσε να το εµποδίσει, 
καθώς οι πόροι ήταν ήδη δεσµευµένοι και έτσι 
το έργο προχωράει. Πράγµατι, λοιπόν, τίποτα δεν 
µπορεί να σταµατήσει αυτό το έργο, ούτε καν ο 
ΣΥΡΙΖΑ….”, καταλήγει.

ΗΛΙΑΚΟ ∆ΕΝΤΡΟ 
ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

Ένα πρωτότυπο 
Ηλιακό ∆έντρο, που 
χρησιµοποιεί αποκλει-
στικά ηλιακή ενέργεια, 
τοποθετήθηκε τον 
Ιούλιο στο λιµάνι των 
Kαµαρών Σίφνου, από 
το Πολιτιστικό Κέντρο 
Σίφνου «Μαριάνθη 
Σίµου», κατόπιν δωρεάς του Ιδρύµατος Ευγενίδου – Κληρο-
δοτήµατος «Μαριάνθη Σίµου».

Πρόκειται για έναν φωτοβολταϊκό φορτιστή για φορητές 
συσκευές που φορτίζονται από θύρα USB. ∆ιαθέτει ηλιακά 
πάνελ που µοιάζουν µε κλαδιά δέντρου, τα οποία συλλέγουν 
τις ηλιακές ακτίνες και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η πρωτο-
ποριακή αυτή κατασκευή χρησιµοποιεί µία καθαρή, ανανεώσιµη 
πηγή ενέργειας και σέβεται απόλυτα το περιβάλλον, παρέχοντας 
τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης 5-6 συσκευών.

Το Ηλιακό ∆έντρο τοποθετήθηκε σε χώρο που ευγενικά 
παραχώρησε για τον σκοπό αυτό το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Σίφνου. ∆ιατίθεται ελεύθερα προς χρήση από κατοίκους και 
επισκέπτες του νησιού, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου.

Το Ίδρυµα Ευγενίδου – Κληροδότηµα «Μαριάνθη Σίµου» 
δώρισε το Ηλιακό ∆έντρο στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη 
Σίµου» της Σίφνου, µε σκοπό την υποστήριξη των νέων τεχνο-
λογιών και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
νησί. Η δωρεά αυτή αποτελεί µέρος µόνον της πολύπλευρης 
και πολυσχιδούς προσφοράς του Ιδρύµατος Ευγενίδου προς 
τη Σίφνο.

Ο δήµαρχος Σίφνου, Ανδρέας Ν. Μπαµούνης εξέφρασε 
θερµές ευχαριστίες προς το Ίδρυµα Ευγενίδου – Κληροδό-
τηµα «Μαριάνθης Σίµου», προς τον πρόεδρό του κ. Λεωνίδα 
∆ηµητριάδη – Ευγενίδη και στη διοίκηση του ιδρύµατος, για 
αυτή τη δωρεά.

Τ ο πρόγραµµα A.S.A.P. (Active 
Skiathos Against Plastic bag), 
που ξεκίνησε την πορεία του τον 

περασµένο Μάιο, συνεχίζει τις δράσεις 
του ενάντια στην πλαστική σακούλα µε 
µια συνέργεια ιδιαίτερου συµβολισµού 
και διεθνούς εµβέλειας. Πιο συγκεκριµέ-
να, «συµπλέει» µε την πρωτοβουλία της 
“The Whale Company”, που στόχο έχει 
να εγείρει το ενδιαφέρον και να κινητο-
ποιήσει πολίτες και φορείς σε σχέση µε 
το τεράστιο πρόβληµα της θαλάσσιας 
ρύπανσης από το πλαστικό.

Οι εµπνευστές τής εν λόγω πρωτο-
βουλίας δηµιούργησαν µια αυτοσχέδια 
σανίδα θαλάσσης από πλαστικά µπουκάλια 
και µε αυτήν υλοποιούν «µαραθωνίους» 
σε 12 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, 
ανάµεσά τους και στην Ελλάδα. Έχοντας 
ήδη πραγµατοποιήσει αντίστοιχες δράσεις 
σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Σλοβενία και Κροατία, επόµενος σταθµός 
των ακτιβιστών ήταν η Σκιάθος, µετά από 
πρόσκληση του οµώνυµου Πολιτιστικού 
Συλλόγου του νησιού. 

Με δεδοµένη την ταυτότητα στόχευ-
σης ανάµεσα στην εν λόγω πρωτοβουλία 
και το πρόγραµµα A.S.A.P., η συνεργασία 

υπήρξε σχεδόν αυτονόητη και ήδη έχουν 
προγραµµατιστεί οι κοινές δράσεις. Ειδι-
κότερα, το πλοιάριο και οι συντελεστές 

της πρωτοβουλίας “The Whale Company” 
βρέθηκαν στη Σκιάθο το διάστηµα  8-15 
Αυγούστου, ο δε «µαραθώνιος» πραγ-
µατοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου µε 
εκκίνηση από την παραλία Κουκουναριές 
και πορεία στην ακτογραµµή-µνηµείο της 
φύσης του νησιού. Λίγες µέρες νωρίτερα, 
και συγκεκριµένα στις 10 Αυγούστου, 
στήθηκε εργαστήριο κατασκευής σανίδας 
θαλάσσης από πλαστικά µπουκάλια που 
διέθεσε η τοπική εταιρεία ανακύκλω-
σης, «Ανακύκλωση Σκιάθου – Skiathos 
Recycling» µε τη  συµµετοχή του Τοπικού 
Τµήµατος ΣΕΟ.

Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα A.S.A.P. 
(Active Skiathos Against Plastic bag) 
χρηµατοδοτείται από την πρωτοβουλία 
BeMed – Beyond Plastic Med, το Ίδρυµα 
του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, το 
Ίδρυµα Thalassa, τον ∆ήµο Σκιάθου και το 
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υποστηρίζεται 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Σκιάθος» 
και θα υλοποιηθεί στο πανέµορφο νησί 
των Σποράδων για 14 µήνες (Μάιος 
2017-Ιούνιος 2018).

«Κάνοντας κουπί» ενάντια στο πλαστικό

∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΤΣΑΛΙΚΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΞΟ
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Ε νέργεια ικανή να καλύψει 
τις ετήσιες ανάγκες σε 
ηλεκτρισµό περίπου 5.500 

νοικοκυριών πρόκειται να εξα-
σφαλιστεί µέσω της ενεργειακής 
αξιοποίησης του παραγόµενου 
βιοαερίου του Χώρου Υγειο-
νοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α) Μαυροράχης.

Όπως έγινε γνωστό, το έργο 
περιλαµβάνει την κατασκευή, 
συντήρηση και 20ετή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων συλλογής 
και εκµετάλλευσης του παραγό-
µενου βιοαερίου του εν΄ λόγω 
Χ.Υ.ΤΑ. Μάλιστα, ο ανάδοχος 
θα βελτιώσει το δίκτυο συλλο-
γής του βιοαερίου στην πλήρη 
έκτασή του, ενώ όπου κρίνεται 
απαραίτητο θα προβεί σε νέες 
κατασκευές.

Ειδικότερα, το συλλεγόµενο 
βιοαέριο θα τροφοδοτεί τη νέα 
µονάδα ενεργειακής αξιοποίη-
σης κατάλληλης δυναµικότητας 
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Εκτιµάται ότι θα 
απορροφώνται περίπου 2.000 
m3 /h βιοαέριο ενώ η ετήσια 
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια 
θα ανέρχεται περίπου σε 22.000 
MWh.

Όπως υπογραµµίζει ο ανά-
δοχος ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, µέλος του 
Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, µε την επέν-
δυσή της εκτιµώµενου ύψους 4 
εκ. ευρώ, «ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης 
καθίσταται πλέον όχι µόνο από-
λυτα σύµφωνος µε τις επιταγές 
της εθνικής νοµοθεσίας, αλλά 
µετατρέπεται και σε µια σηµαντική 

πηγή ανανεώσιµης ενέργειας µε 
πολλαπλά περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά οφέλη».

Η σύµβαση για τo έργο υπο-
γράφηκε την Πέµπτη µε τον Περι-
φερειακό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ για 
την πώληση της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ο ανάδοχος θα συµβληθεί 
µε τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Σηµειώνεται ότι εξ ολοκλήρου 
το αντικείµενο της σύµβασης θα 
χρηµατοδοτηθεί από την ανάδοχο 
εταιρεία µε τον σύνδεσµο να 
λαµβάνει συγκεκριµένο ποσοστό 
επί των πωλήσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά την 20ετή περί-
οδο παραχώρησης.

Με την υπογραφή της σύµβα-
σης ο Περιφερειακός Σύνδεσµος 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας υλοποι-
εί το δεύτερο σηµαντικό περι-
βαλλοντικό έργο αξιοποίησης 
του εκλυόµενου βιοαέριου των 
χώρων ταφής των απορριµµάτων 
του προς παραγωγή ηλεκτρι-
σµού, µετατρέποντας έτσι ένα 
περιβαλλοντικό πρόβληµα σε 
µια χρήσιµη µορφή ενέργειας.

Σηµειώνεται τέλος ότι η ανά-
δοχος εταιρεία έχει υλοποιήσει 
και λειτουργεί ήδη επιτυχώς πάνω 
από µια 10ετία παρόµοια έργα 
στην Ελλάδα και µεταξύ άλλων 
το έργο ενεργειακής αξιοποίησης 
του βιοαερίου του αποκατεστη-
µένου Χ.∆.Α Ταγαράδων επίσης 
στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 
αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας

Αγωνία, αναµονή και ανυποµονησία 
έχει κυριεύσει τους πάντες  για την 
επίσκεψη του Γάλλου προέδρου 
Ε.Μακρόν. Εµείς πιστεύουµε ότι η 
αγωνία και η αναµονή βρίσκονται 
στην άλλη πλευρά, στη γαλλική. 
Αγωνία για το αν καταφέρουν να 
βάλουν στο χέρι τα ελληνικά νερά.
Όπως  και ο πρόεδρος Ολάντ 
µε τους δύο τελευταίους 
πρωθυπουργούς (θυµάστε τον 
Οδικό Χάρτη Ελλάδας -Γαλλίας;) 
έτσι και ο Μακρόν έρχεται για να 
πάρει και όχι για να µας σώσει, 
και µαζί του οι εκπρόσωποι των 
γαλλικών πολυεθνικών.
Την Παρασκευή οι επιχειρηµατικοί 

του ακόλουθοι, θα συναντηθούν 
µε στελέχη της κυβέρνησης για 
την οργάνωση του µεγάλου 
ξεπουλήµατος.
Για το λόγο αυτό  την ίδια 
ώρα το Σωµατείο µας, θα 
πραγµατοποιήσει διαµαρτυρία 
κατά της ιδιωτικοποίησης,  έξω 
από το κεντρικό κτίριο της ΕΥΑΘ 
στέλνοντας το µήνυµα στον 
Ε.Μακρόν και την Κυβέρνηση  
ότι θα τους φάει η αγωνία! 
Όπως ακριβώς έφαγε και 
τους προηγούµενους Γάλλους 
προέδρους και ελληνικές 
κυβερνήσεις.
Το κίνηµα της αντίστασης στο 

ξεπούληµα της ΕΥΑΘ είναι εδώ και 
στέλνει το µήνυµα ότι το νερό είναι 
δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι 
εµπόρευµα.
Καλούµε την κυβέρνηση 
να πραγµατοποιήσει άµεσα 
τηνΣυνταγµατική προστασία του 
νερού από την ιδιωτικοποίηση.
Καλούµε την κυβέρνηση να 
σταµατήσει κάθε προσπάθεια 
δηµιουργίας Σ∆ΙΤ ώστε να 
ξεπουλήσει τα νερά από το 
παράθυρο.
Καλούµε την κυβέρνηση να 
σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ 
και να αφήσει στην άκρη τα 
σχέδια παράκαµψης της µέσω του 

τρίπτυχου ΤΑΙΠΕ∆-Υπερταµείου-
ΚΥΑ νερού.
Να εφαρµοστεί άµεσα ένα 
εθνικό κοινωνικό τιµολόγιο 
αναγνωρίζοντας το νερό ως 
Ανθρώπινο ∆ικαίωµα στην πράξη.
Να εξασφαλιστεί ∆ωρεάν για όλους 
η ελάχιστη απαιτούµενη ηµερήσια 
ποσότητα νερού.
Καλούµε όλους τους ενεργούς 
πολίτες της Θεσσαλονίκης και τις 
συλλογικότητες της πόλης µας 
την Παρακευή 8 Σεπτέµβρη στις 
11:30π.µ µπροστά στα γραφεία 
της ΕΥΑΘ στην Εγνατία (127) να 
διαδηλώσουν µαζί µας κόντρα στα 
σχέδια του ξεπουλήµατος της ΕΥΑΘ!

Η αγωνία των Γάλλων προέδρων
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ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ∆ΟΥΡΟΥ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αφροί στον κόλπο 
του Μικρού Αµονίου

Κυρίες/ Κύριοι,
Καθηµερινά, µεταξύ 8 και 10 το πρωί στον κόλπο 

του Μικρού Αµονιού Κορινθίας εµφανίζεται µια εκτενής 
άσπρη κηλίδα (αφροί) η οποία σιγά σιγά µέσα στην 
ηµέρα διαλύεται. Θα ήθελα να µάθω τη σύστασή της 
και κατά πόσο είναι επικίνδυνη για την υγεία των λου-
οµένων στον κόλπο. Μήπως γνωρίζετε κάτι σχετικό; 
Αν όχι, τι θα µπορούσα εγώ να κάνω;

Ευχαριστώ,
Μαρίνα Λουκάκη
-Σας συνιστούµε να αποφεύγετε γενικά …τις 

φούσκες και τους αφρους

Είναι κατάλληλα τα νερά 
κολύµβησης 
στον Απόλλωνα Νάξου;

Καληµέρα σας,
Μπορείτε να µου πείτε αν η παραλία του χωριού 

Απόλλωνας στην Νάξο έχει κατάλληλα νερά για µπάνιο; 
Έχει στη διπλανή παραλία ένα βιολογικό καθαρισµό που 
δεν ξέρουµε αν δουλεύει. Αν εσείς δεν ξέρετε, µήπως 
γνωρίζετε που µπορώ να απευθυνθώ για να µάθω;

-Επειδή δυστυχώς …δεν δουλεύει σας συνι-
στάµε να µη κολυµπάτε.

Καταγγελία για αυθαίρετες 
κατασκευές και ανύπαρκτο 
αποχετευτικό σύστηµα.

Σας στέλνω τις καταγγελίες που έχω κάνει στην 
πολεοδοµία στον ∆ήµο ∆υτικής Αχαΐας και στο Λιµεναρ-
χείο Πατρών για τις αυθαίρετες κατασκευές και κυρίως 
για το ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστηµα στον οικισµό 
ΑΛΥΚΕΣ Κ. Αχαΐας Πατρών . Ο οικισµός έχει 35 οικίες 
περίπου και οι βόθροι δεν έχουν αδειάσει κυρίως µετά 
τον σεισµό του 2008 που κατά την γνώµη µου έχουν 
υποστεί µεγάλη ζηµιά έχουν σύστηµα υπερχείλησης 
ώστε να πηγαίνουν τα λύµατα στο λιµάνι .Αν ρίξουµε 
µια άγκυρα µέσα στο λιµάνι και την σηκώσουµε θα 
δούµε στις άκρες της λυµατολάσπη!! Εκτός όµως 
από αυτό υπάρχει και ένας βιολογικός καθαρισµός ο 
οποίος δεν ξέρουµε κατά πόσο λειτουργεί σωστά και 

πρόσφατα µε απόφαση της τοπικής ∆ΕΤΑ∆ θα δέχεται 
και βοθρολύµατα χωρίς να έχει τις προδιαγραφές!!!! 
Ανάµεσα στον οικισµό και στον βιολογικό υπάρχει η 
λεγόµενη παραλία Κ. Αχαΐας και έχει και γαλάζια σηµαία!!!! 
Σήµερα η τοπική εφηµερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ κάνει 
αναφορά στις δικές σας µετρήσεις και καθηγητής του 
πανεπιστηµίου τις αµφισβητεί!!!

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
-Για την περιοχή τα …αµαρτήµατα είναι πάρα 

πολλά εκτός απ’αυτά που αναφέρετε. ∆υστυχώς 
υπάρχει πρόβληµα …εξουσιαστών και εξουσια-
ζοµένων.  

Πόσο καθαρή 
είναι η θάλασσα του Βόλου;

Ονοµάζοµαι Αικατερίνη Καλτσογιάννη και µαζί µε 
τον σύζυγο µου Σάββα ασχολούµαστε µε την κολύµβηση 
ανοιχτής θαλάσσης, χειµώνα - καλοκαίρι. Μένουµε 
στον Βόλο και µας ενδιαφέρει αρκετά η καθαρότητα 
και η ποιότητα της θάλασσας στην περιοχή που ζούµε 
εµείς και τα παιδιά µας.

Θα θέλαµε να µας πληροφορήσετε εάν θα προβείτε 
σε νέες δειγµατοληψίες εκτός από αυτές που είδαµε 

στον πίνακα που έχετε αναρτηµένο και από ποιο 
καταλαβαίνει κανείς ότι τα νερά είναι ακατάλληλα σε 
σχέση µε το 2016.

Σας εµπιστευόµαστε και περιµένουµε νεότερα 
για την αγαπηµένη µας συντροφιά που για αυτήν 
αναγκαζόµαστε να ταξιδεύουµε µακριά για να την 
απολαύσουµε και ταυτόχρονα να προπονηθούµε.

Έχουµε στερηθεί άλλα µικρά καθηµερινά πραγµα-
τάκια για να καλύψουµε το οικονοµικό µέρος.

∆υστυχώς δεν έχουµε καταλάβει οτι ζούµε στο 
πιο όµορφο µέρος του κόσµου και προσπαθούµε να 
καταστρέψουµε αυτό που απλόχερα µας έχει χαρίσει 
η φύση

Αυτό γίνεται καθηµερινά µε οποιονδήποτε τρόπο 
που για χάρη του κέρδους σβήνουµε κάθε όµορφη 
πινελιά της πατρίδας µας

Ευχαριστούµε για την φιλοξενία και καλό καλοκαίρι.
-∆υστυχώς η «σάπια» κρατική µηχανή, εργά-

στηκε για αρκετούς µήνες σε βάρος της υγείας 
των λουόµενων στις παραλίες του Βόλου από 
τον Γενάρη του 2017 έως και τον Ιούνιο. Τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων τα βλέπετε αναρ-
τηµένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ . Μετρήσεις 
θα γίνουν µέσα στον Οκτώβριο.

 Σχετικά µε την ποιότητα 
του πόσιµου νερού στην περιοχή 
Ρωµανός ∆ήµου Πατρέων

 Με την παρούσα επιστολή τίθεται υπόψη του 
ΠΑΚΟΕ ότι στον Ρωµανό Πατρών, µια περιοχή στην 
οποία κάθε καλοκαίρι παρουσιάζονται προβλήµατα 
ύδρευσης, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών την 
1η Ιουλίου 2017, βρέθηκε θρυµµατισµένο πέτρωµα 
µπεζ χρώµατος που έφραζε τους σωλήνες ύδρευσης 
του δικτύου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχία 
στους κατοίκους και έχει ζητηθεί από τους αρµοδίους 
να δοθεί απάντηση ως προς την ασφάλειά του για τη 
δηµόσια υγεία όµως ουδείς έχει απαντήσει έως τώρα.

 Προς τούτο, παρακαλώ θα ήθελα να µε ενηµε-
ρώσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα από το ΠΑΚΟΕ να 
διενεργήσει  έλεγχο στο πόσιµο ύδωρ της περιοχής 
καθώς και σε δείγµα του προαναφερθέντος πετρώµατος.

Με εκτίµηση,
Χριστίνα Τζουβέκα
∆ηµοσιογράφος
-Αυτό θα γίνει µέσα στον Οκτώβριο

Σας υποβάλλουµε πέντε ερωτήµατα σχετικά µε το Πεδίον 
του Άρεως και παρακαλούµε όπως µας απαντήσετε
1. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε αν παραλάβατε το θέατρο 
Οικονοµίδη από τον ανάδοχο εργολάβο; Απ’ ό,τι γνωρίζουµε, οι 
εργασίες έχουν περατωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Εάν λοιπόν 
το έχετε παραλάβει, γιατί δεν το δίνετε για χρήση;
2. Τα δύο περίπτερα είναι για πολλά χρόνια ανεκµετάλλευτα. 
Γιατί;
3. Οι τουαλέτες του Πεδίου του Άρεως είναι κλειστές από 
τότε που δόθηκε για την υποτιθέµενη ανάπλαση, αρκετά 
χρόνια τώρα. Γιατί;
4. Πότε θα αποκατασταθεί ο φωτισµός;
5. Τι θα γίνει µε το Green Park;
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για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ


