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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ 32 ΣΕΛΙΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ

ΔΕΛΦΟΙ & ΙΤΕΑ

Κοκτέϊλ βοθρολυμάτων
▶ ΣΕΛ. 72

SOS ΑΜΙΑΝΤΟΣ = Καρκίνος
Οι αποφάσεις μόνο στα χαρτιά
στο Δρέπανο 2017-2018
▶ ΣΕΛ. 6

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
▶ ΣΕΛ. 56

Προσοχή στα
λαχανικά και
φρούτα εποχής
▶ ΣΕΛ. 50

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ:
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ:
ΠΑΓΩΤΑ:
ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Προσοχή στις ετικέτες.
Καιροφυλακτούν κίνδυνοι

Από την παραγωγή
στην κακοσυντήρηση

Ασφαλή & δροσιστικά
όταν προσέχεις

ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ ΑΣΦΑΛΩΣ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

▶ ΣΕΛ. 48

Sunlight
Φωτιά στην
ανακύκλωση
▶ ΣΕΛ. 14
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ΘΑΛΑΣΣΑ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ
Δεκα πεντε χιλιαδες (15000) και παραπανω
χιλιομετρα ακτων, διαθετει η χωρα μας. Τα μισα
ειναι σχεδον παρθενα ανθρωπογενη οικοσυστηματα.
Ομως δυστυχως η κομματικοποιημενη και
https://www.google.gr/maps/place/Νικ.+Φλώρου+8,+Αθήνα+...
κακοτεχνη
διαχειριση των υπολοιπων χιλιομετρων,
εχει προκαλεσει δυσαρεστες καταστασεις σε
ανθρωπους, στο φυτικο και ζωικο «βασιλειο».
Η λεξη που χρησιμοποιουν οι «αρμοδιοι» ειναι
«αυτοκαθαρισμος». Ομως οταν εκατομμυρια κυβικα
μετρα αστικα λυματα και βιομηχανικα αποβλητα,
καθημερινα χυνονται στην κλειστη Μεσογειο
θαλασσα, η λεξη αυτη δεν εχει δυνατοτητα συνεπους

Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google

αποτελεσματος.
Ετσι γεμιζουν δερματολογους - γυναικολογους
οι πολυσυχναστες παραλιες στην Αττικη και
ταυτοχρονα πολλες παραλιες εχουν ρυπαρους μολυσμενους ζωικους οργανισμους (τσουχτρες,
κνιδοζωα, κ.α.)
Ηρθε πιστευω η «ωρα« να συνεκτιμησουμε τα θετικα
και τ’αρνητικα του τουρισμου της χωρας μας, σαν
«παραμετρικη αναπτυξη» της κυκλικης οικονομιας
και οχι σαν δηθεν βιομηχανικη αναπτυξη, πριν ειναι
αργα - οπως συνηθως γινεται - και τοτε δεν θα ειναι
αναστρεψιμα τ’αποτελεσματα.

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Επικοινωνία:

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα

210 810 0804,
210 810 0805

100 μέτρα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

για το
Περιβάλλον
Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Επιμέλεια ύλης: Μαρία Κοκάκη,
Αθηνά Μπούρα, Μαρία Παπαδοπούλου

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 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 κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Αθανάσιος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Μύρωνας Φασουλάκης (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Νομικοί Σύμβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Νίκος Διαλυνάς,
Κώστας Πολιτικός

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

Κεντρικά Γραφεία:
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 810 0804
210 810 0805
210 723 0505
Fax: 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr,
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr
kekpakoe@pakoe.gr,
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr

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

12/8/16, 9:53 AM
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για το
Περιβάλλον

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ
To ΠΑΚΟΕ διακηρύσσει, καταγγέλλει και αναγγέλλει τα παρακάτω

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Η κλιματική αλλαγή είναι πια ένας
εφιάλτης που καθημερινά βλέπουμε τα
αποτελέσματά του. Το 2018 ξεκίνησε,
σε σχέση με το 2017, πιο έντονο στις
ΗΠΑ, στην Ασία και την Αφρική. Η
Ευρώπη στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα της, μας έδειξε με την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας στις Σκανδιναβικές χώρες, πόσο πιο καταστροφικό
μπορεί να είναι.
Η ταχεία τήξη των πάγων στην
Αρκτική και στην Ανταρκτική, αποδεικνύει τη μέση ετήσια αύξηση της
θερμοκρασίας, τα τελευταία πέντε
χρόνια, κατά 1 βαθμό.
Βέβαια, αυτοί που εκπροσωπούν τα
lobbies των CFC (οργανοχλωριωμένοι
υδρογονάνθρακες) πιστεύουν ότι η
κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Τα
δεκάδες χιλιάδες θύματα όμως, καθημερινά αποδεικνύουν το αντίθετο. Οι
κατολισθήσεις των βουνών στα φιόρδ
της Νορβηγίας, είναι πλέον μηνιαίο
φαινόμενο, πράγμα το οποίο, πριν από
50 χρόνια, γίνονταν κάθε 10-15 χρόνια.
Οι ξηρασίες στη Μ. Ανατολή και στη
ζώνη Σαχέλ της Βόρειας Αφρικής, είναι
σχεδόν ένα σύνηθες φαινόμενο. Η Ινδία
κάθε χρόνο, εξαιτίας της κατάχρησης
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, χάνει
σχεδόν το 1/20 του ζωικού και φυτικού
της κεφαλαίου.
Τα lobbies είναι τόσο ισχυρά, που
δεν διστάζουν, παρά το γεγονός ότι
το ξέρουν, να εγκαθιστούν πυρηνικά
εργοστάσια σε ζώνες υψηλού κινδύνου
σεισμικότητας. Το 2006 και 2009, η
Ελλάδα, μαζί με τους υγιώς σκεπτόμενους Τούρκους πολίτες, είχαν αντιδράσει στην κατασκευή του εργοστασίου
στο Ακούγιου, 2,5 μόλις μίλια από την
Κω, στα τουρκικά παράλια. Στις αρχές
του 2018, διαβάσαμε και είδαμε στις
ειδήσεις τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας
και Τουρκίας για την εγκατάσταση του
πυρηνικού εργοστασίου, κόστους 20
δις δολλαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων πέντε
ετών, παγκοσμίως. Το εργοστάσιο αυτό
θα είναι τέσσερις φορές ισχυρότερο
από το εργοστάσιο στο Τσέρνομπιλ,
που εξερράγει το 1986 με τεράστια
θανατηφόρα κρούσματα, που ακόμα
συνεχίζονται στην Ουκρανία.

ΝΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗ
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
Στις 16 Ιουνίου κλείνουν τριάντα

εννέα (39) χρόνια λειτουργίας του
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» και των συνεργατικών φορέων του (ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ,
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ,
ΟΙΚΟ-ΓΗ).
Το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε το 1979 µε τα
ερευνητικά του προγράµµατα δίνοντας
µέσα από τον Τύπο συνεχώς στο λαό
αποτελέσµατα ερευνών, γιατί πίστευε
και πιστεύει ότι έρευνες που δεν δίνονται στο λαό για την ενηµέρωσή του
δεν βοηθούν την κοινωνική πρόοδο,
αλλά δηµιουργούν τέλµα στην ποιότητα
ζωής και µακροπρόθεσµα αποτελούν
τροχοπέδη για την ευηµερία του λαού.
∆υστυχώς, το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώτος
φορέας που, δηµόσια και µε δικά του
στοιχεία, µίλησε για το φωτοχηµικό
νέφος της Αθήνας (1979) που το αγνοούσαν τελείως. Από την ίδρυσή του
ως σήµερα, το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει
και παρευρεθεί σε δεκάδες δηµόσιες
εκδηλώσεις, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές διαµαρτυρίας για το

φωτοχηµικό µανιτάρι και συγχρόνως,
έδωσε πολλές δικαστικές µάχες για
την υπεράσπιση του δικαιώµατος της
προφύλαξης της υγείας των πολιτών
των µεγάλων µας πόλεων.
Με τις επεµβάσεις, τις πιέσεις και
τις έγκυρες ανακοινώσεις του ΠΑΚΟΕ
προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διαφύλαξε και προασπίστηκε την ποιότητα
ζωής των Ελλήνων και έτρεψε πολλές
φορές τον ρου των γεγονότων από τις
ζηµιογόνες αποφάσεις σε βάρος του
φυσικού µας περιβάλλοντος.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του
ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, εκ των
οποίων κυριότερες κατά κατηγορίες
και τόπο είναι:

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Στις περιοχές: Πειραιά, ∆ραπετσώνα, Νίκαια, Μαρκόπουλο Αττικής,
Άγιοι Ανάργυροι, Ρέντης, Νέα Ιωνία,
Χαλάνδρι, Βόλος, Καβάλα, Θεσσαλονίκη,

Εύοσµος, Κέρκυρα, Κερατσίνι, ήνας
και του Πειραιά κάνει µετρήσεις για
τη συχνότητα εµφάνισης του φωτοχηµικού και όχι µόνο νέφους και και
το ύψος συγκέντρωσης των βασικών
ρυπαντών.
2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
Για τριάντα έξι (39) συνεχή καλοκαίρια, µετρήσεις σε ολόκληρο το Σαρωνικό,
Κορινθιακό και Ευβοϊκό.
Σε όλες τις πόλεις της Κρήτης.
Στη Μυτιλήνη στον κόλπο της
Γέρας.
Στον Πατραϊκό, Παγασητικό και
Μαλιακό κόλπο.
Στον κόλπο Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Αστακού, Νάξου, Ολυµπιάδας
Χαλκιδικής, Μήλου, Ζακύνθου κ.λπ.
3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Πειραιάς (για την επίδραση της
ρύπανσης στη θνησιµότητα των κατοίκων).
Νίκαια και Κερατσίνι (σε 200 παιδιά
για συγκεντρώσεις µολύβδου στο αίµα

για το
Περιβάλλον
και ηπατίτιδα).
Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας ( σε 75
παιδιά, γενικές αιµατολογικές εξετάσεις,
ηπατικές δοκιµασίες και συγκεντρώσεις
µολύβδου στο αίµα).
Ταύρος (σε 50 παιδιά, γενικές αιµατολογικές εξετάσεις για µόλυβδο).
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Μύτικας, χοιροστάσιο Βέρρη.
Κύµη, χοιροστάσιο «Πλατάνας»
Ευβοίας.
Μαραθώνας, χοιροστάσιο « Μαραθώνα».
Μυτιλήνη, βυρσοδεψείο Σουρλάγκα.
Άγιοι Θεόδωροι, ∆ιυλιστήρια Βαρδινογιάννη.
Ελευσίνα, ΕΣΧΑ, ∆ιυλιστήρια
ΠΕΤΡΟΛΑ.
Αθήνα, βιοµηχανία SOFTEX, ΕΛΣΑ.
Μήλος, ∆ΕΗ.
Ολυµπιάδα Χαλκιδικής, βιοµηχανία
Χρυσού.
Ρεβυθούσα Μέγαρα, υγροποιηµένο
φυσικό αέριο.
Μαρκόπουλο Αττικής (Λατοµείο)
ΑΓΕΤ Βόλος- Μηλάκι Εύβοιας
Βιοµηχανική ρύπανση Εύβοιας
Ιχθυοτροφεία Πόρου και Σκορπονέρια
Μύκονος
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ΕΛΠΕ (µετρήσεις Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης)
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Φιλοθέη, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Μύτικας, Βάρη, Κρήτη, Μενίδι, Μεγαλόπολη, Πτολεµαΐδα, Χαλκιδική, Οινόφυτα
Ωρωπός, Αργολίδα, Κορινθία, Αν. Αττική
6. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
Έχει πραγµατοποιήσει εκατοντάδες
µετρήσεις στάθµης θορύβου σε πολλές
περιοχές της χώρας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Επειδή πιστεύουµε ότι το οικολογικό πρόβληµα παγκόσµια αλλά και
τοπικά στον Ελλαδικό χώρο, πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
και όχι εξυπηρετώντας στενά και βραχυπρόθεσµα την κοµµατική πολιτική
κάθε κυβέρνησης που έρχεται στην
εξουσία, διακηρύσσουµε ότι:
Καθήκον κάθε Έλληνα και ειδικότερα φορέων που ασχολούνται µε το
πρόβληµα αυτό, είναι ο καθορισµός
µιας αδέσµευτης και αυτόνοµης οικολογικής πολιτικής, που θα στοχεύει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

Ελλήνων, µακριά από οποιαδήποτε
κοµµατική εκµετάλλευση.
Γι’ αυτό, µε την ευκαιρία της
Παγκόσµιας Ηµέρας Προστασίας του
Περιβάλλοντος Καλούµε κάθε Έλληνα
πολίτη να συµβάλει στη διαµόρφωση
και αποτελεσµατικότητα αυτής της
αδέσµευτης οικολογικής πολιτικής.
Ζητάµε την ενεργό συµµετοχή στις
οµάδες εργασίας του ΠΑΚΟΕ.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΕΡΑΣ
Για την ατµοσφαιρική ρύπανση
από την αρχή της λειτουργίας του
Κέντρου µας είναι: οι βασικές πηγές
ρύπανσης είναι δύο (βιοµηχανία, αυτοκίνητα). Το ποσοστό συµµετοχής των
πηγών αυτών στη ρύπανση διαφέρει
από περιοχή, αλλά και χρονικά από
ώρα σε ώρα. ∆ηλαδή σε µια καθαρά
αστική περιοχή (Παγκράτι) η ρύπανση
τις πρωινές ώρες (7 –11) προέρχεται
κατά κύριο λόγο από την αυτοκίνηση.
Αντίθετα στις περιοχές Ρέντη,
Ελευσίνας, Ασπρόπυργου, Μάνδρας
η ρύπανση τις ίδιες ώρες προέρχεται
από τη βιοµηχανία.
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Επιπλέον οι βιοµηχανικές αυτές
περιοχές δέχονται τα αερολύµατα των
βιοµηχανιών τις νυχτερινές ώρες (ιδιαίτερα τώρα που υποτίθεται ότι ελέγχεται
η παραγωγή τους µόνο τη µέρα).
ΝΕΡΑ
Όσον αφορά το πρόβληµα της ρύπανσης στα νερά (πόσιµα, αποχετευµένα,
θαλασσινά), όπως και παλαιότερα στο
Σαρωνικό, Ευβοϊκό και Κορινθιακό,
προβλήµατα ρύπανσης – µόλυνσης
γενικά και τοπικά υπήρξαν και υπάρχουν έντονα.
Για το πρόβληµα των µολυσµένων
νερών παλαιότερα διατυπώθηκε από
κυβερνητική πηγή η θέση ότι: σε άλλες
χώρες κολυµπούν µε χιλιάδες κολοβακτηρίδια και αναφέρθηκαν αριθµοί
αρκετά υψηλοί για όρια κολύµβησης
σε θαλασσινά νερά και ότι τα δικά µας
θαλασσινά νερά του Σαρωνικού είναι
πολύ καθαρά.
Η δική µας θέση από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που έγιναν
σε πλαζ του Σαρωνικού, Ευβοϊκού και
Κορινθιακού κόλπου δείχνουν ότι τα
θαλασσινά νερά έχουν ρυπανθεί και
µολυνθεί και αρκετές πλαζ είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία, βάσει
της ελληνικής νοµοθεσίας – που ισχύει
ακόµα – (ΕΙΒ/ 221/ 22 – 1 – 65 υγειονοµική διάταξη αλλά και της οδηγίας
2006/7 ΕΚ Της Ε.Ε.).
Ακόµα κι αν έπειτα από τις τόσες
πολλές πιέσεις, όλα αυτά τα χρόνια, προς
τις κυβερνήσεις, άρχισε να λειτουργεί
η Ψυτάλλεια για τον καθαρισµό των
λυµάτων που ρίχνονταν στο Σαρωνικό,
δυστυχώς αυτή η θεραπεία δεν έχει
κανένα σοβαρό αποτέλεσµα αφού η
βλάβη αφέθηκε να γίνει µη αναστρέψιµη
από την αδιαφορία των κρατούντων
τριάντα ολόκληρα χρόνια.
Οι γαλάζιες σηµαίες µπορεί να
δίνονται αυθαίρετα για λόγους «δήθεν»
τουριστικής ανάπτυξης σε παραλίες
που «οι ιδιοκτήτες τους » πληρώνουν
τον φορέα που τις χορηγεί δηλαδή(
Γιάννης πίνει – Γιάννης κερνάει).
Με αποτελέσµατα του κρατικού
µηχανισµού της περασµένης χρονιάς,
γενικά οι ακτές είναι απροστάτευτες και
που όποιος θέλει αφήνει µολυσµένα
λύµατα, σκουπίδια και µπάζα.
Πώς θα αντιµετωπίσουµε αυτό το
πρόβληµα; Ποια είναι η πολιτική της
κυβέρνησης και γιατί δεν δίνονται
περισσότερες αρµοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και «ανεξάρτητους»
φορείς για να µπορέσουν να προλάβουν
την ανεξέλεγκτη καταστροφή;

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Την προχειρότητα των µέτρων –
πειραµάτων µε τα οποία αντιµετωπίζεται το χρόνια οξυµένο πρόβληµα της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας
και που τελικά µε βασικούς υπαίτιους
τις βιοµηχανίες, το κύκλωµα των καυσίµων και µε ευθύνη του δηµιουργού
του χωροταξικού χάους, τις επιπτώσεις
του οποίου τις πληρώνει ο λαός της
Αθήνας που ταλαιπωρείται στις ουρές
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και το κέντρο που πλήττεται από αυτά τα
µέτρα – ηµίµετρα. Γιατί το φωτοχηµικό
νέφος δεν φεύγει µε αγιαστούρες και
µαγικά ραβδάκια ή µαγικές συνταγές
κύριοι…της όποιας εξουσίας.
Την µη αντικειµενική ενηµέρωση
για τα προβλήµατα αυτά απ’ όλους
τους φορείς που ασχολούνται. Σηµειώνουµε ότι επανειληµµένα έχουν
σταλεί δελτία τύπου του ΠΑΚΟΕ για
διάφορα προβλήµατα ρύπανσης και δεν
ανακοινώνονται καθόλου, εξαιτίας των
διαπλεκοµένων εκδότες – διαφηµιστές
διάφοροι αλλά και εταιρείες (ΕΛΠΕ
και άλλες).
Τη λαθεµένη πολιτική στο καυτό
πρόβληµα των µολυσµένων ακτών.
Σηµειώνουµε εδώ ότι καταγγελίες που
έχουν γίνει στο ΠΑΚΟΕ για διάφορες
παθήσεις, αναφέρονται στα µολυσµένα
νερά του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού.
Αλλά για το ίδιο θέµα αναφερόµαστε
και στις εκθέσεις του ΠΕΡΠΑ που
αναφέρουν ότι ο Σαρωνικός τη θερινή
περίοδο δεν έχει καθόλου διαλυµένο
οξυγόνο και θεωρείται νεκρός.
Την πλήρη αδιαφορία για το θέµα
της ηχορύπανσης (θορύβου) και της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για
το οποίο θα κηρύξουµε σταυροφορία.
Την σηµερινή εικόνα του ΥΠΕΚΑ,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη σήραγγα του Υµηττού,
στην Χαλκιδική µε την ELdorando,
στο Σχοινιά, στις ιχθυοκαλλιέργειες,
στην Εγνατία Οδό, στην Παραλιακή
Λεωφόρο τα έργα που καταστρέφουν
το περιβάλλον, που στο πέρασµά τους
δεν αφήνουν δέντρο όρθιο και που
µε την τσιµεντένια τους θωράκιση
σκλαβώνουν το φυσικό µας περιβάλλον.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ
Τη δηµιουργία ερευνητικών προγραµµάτων στους τοµείς ΑΕΡΑΣ –
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΕΡΑ και εθελοντικών
οµάδων εργασίας για την υλοποίηση
αυτών των προγραµµάτων.
Τέλος, πιστεύουµε ότι στην Ελλάδα
το πρόβληµα της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος, είναι Εθνική υπόθεση
και ενδιαφέρει κάθε Έλληνα πολίτη.
Στο σηµείο αυτό διατυπώνουµε
την εξής θέση:
Η συνειδητοποίηση του προβλήµατος είναι αντιστρόφως ανάλογη της
ευθύνης των πολιτών. ∆ηλαδή όσο
µεγαλύτερη ευθύνη έχει για το πρόβληµα ο πολίτης τόσο λιγότερο συνειδητοποιείται και οργανώνεται για τη
λύση του.
Γι’ αυτό καλούµε κάθε Έλληνα πολίτη
να βοηθήσει ενεργά στις προσπάθειες
που γίνονται για τη λύση των προβληµάτων εντασσόµενος στις οµάδες
εργασίας του ΠΑΚΟΕ.
Στην µακρόχρονη πορεία του το
ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις
µε ινστιτούτα και οργανισµούς όπως
οι EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης
είναι µέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN
και IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος
και διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιηµένα
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χηµικά – µικροβιολογικά εργαστήρια.
Η επίµονη και ουσιαστική παρουσία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα κερδίζει συνεχώς
έδαφος σε Εθνικό επίπεδο και έχει
σαν συνέπεια να θεωρείται ένας από
τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους
φορείς στον τοµέα του περιβάλλοντος.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την
επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας του
ΠΑΚΟΕ (εβδοµαδιαίος αριθµός επισκεπτών 82.250 άτοµα) τον Μάρτιο
του 2018.
Συγκεκριμένα, οι επόμενες δράσεις
του ΠΑΚΟΕ από τον Μάιο έως το τέλος
του 2018 είναι οι ακόλουθες:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
1) Δειγματοληψίες – αναλύσεις
α) Εμφιαλωμένα νερά
β) Αναψυκτικά
γ) Αντιηλιακά – Γυαλιά ηλίου
2) Συνέντευξη τύπου 5/6/2018 για
τα αποτελέσματα των δειγμάτων για
την ποιότητα των θαλασσινών νερών
στην Αττική.
3) Συνέντευξη για εμφιαλωμένα
νερά, αναψυκτικά, γυαλιά ηλίου –
αντιηλιακά, στις 25/6/18
4) Συνέντευξη τύπου 15/6/2018
για τα αποτελέσματα έρευνας νερών
θαλασσινών εκτός Αττικής.
5) Έκδοση εφημερίδας 1-5/7/18

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
1) Δειγματοληπτικές και επαναληπτικές μετρήσεις θαλασσινών νερών
σε Αττική, νησιά Αργοσαρωνικού,
Ευβοϊκού, Κυκλάδες, Σποράδες. Διάρκεια 15 ημέρες.
2) Αποτελέσματα σε συνέντευξη
τύπου 20/7/2018.
3) Σε νησιά Κυκλάδες, Αργοσαρωνικού ενημέρωση για την ποιότητα νερών
κολύμβησης και δράσεις καθαρισμού
ακτών με προβολή ντοκιμαντέρ και
συζητήσεις (Μύκονος, Σαντορίνη, Ίος,
Άνδρος κλπ.) 25 – 30/7/2018
4) Έκδοση εφημερίδας

ΜΑΪΟΣ 2018
1) Δειγματοληψίες, μετρήσεις,
αναλύσεις, αποτελέσματα
α) Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
(250 δείγματα)
β) Νερό θαλασσινό για κολύμβηση
(850 δείγματα)
Αυτά αναλύονται για τρεις – τέσσερις μικροβιολογικές παραμέτρους
(Total – Fecal και Coli, εντερόκκοκοι,
ψευδομονάδες) και τρεις χημικές παραμέτρους (ΝΟ3. Ρ2Ο5, DΟ).
γ) Παγωτά
Σε αυτά λαμβάνονται δείγματα από
ψυγεία κατανάλωσης (βιομηχανικά
από 10 εταιρείες) και χύμα παγωτά
από καφετέριες – ζαχαροπλαστεία.
Συνολικά 130 δείγματα και αναλύονται
για τρεις παραμέτρους (μικρόβια, λίπος,
χρωστικές).
2) Έκδοση εφημερίδας τέλος
Μαΐου
3) Συνέντευξη τύπου για τα νερά
ανθρώπινης κατανάλωσης

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
1) Ενημέρωση πληθυσμού για τις
επαναληπτικές αναλύσεις θαλασσινών
νερών σε νησιά και Αργοσαρωνικό.
2) Έντυπο για τις πυρκαγιές
3) 25 – 30/8 Προετοιμασία έρευνας
στα σχολεία – κυλικεία
4) Εφημερίδα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1) 1-5/9 Οργάνωση έρευνας κυλι-

για το
Περιβάλλον

κείων σχολείων (ερωτηματολόγια,
πρόγραμμα αναλύσεων).
2) 5-25/9 Έρευνα σε 20 σχολεία της
Αττικής. Σύνταξη ερωτηματολογίων –
Δειγματοληψία – Αναλύσεις
3) 25-30/9 Έκδοση εφημερίδας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
1) Έρευνα για καλλυντικά και φυτοφάρμακα. Δέκα από τα πλέον διαδεδομένα καλλυντικά θα αναλυθούν για
τέσσερις βασικές παραμέτρους.
2) Έρευνα σε γαλακτοκομικά –
γάλατα, τυριά, βούτυρα και άλλα παραπροϊόντα γαλακτοκομικών. Θα ληφθούν
200 δείγματα και θα αναλυθούν για
νοθεία και επικινδυνότητα.
3) Έκδοση εφημερίδας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1) Έρευνες για το κύκλωμα σιτάρι
– αλεύρι – ψωμί σε πέντε μύλους και
δέκα αρτοποιεία
2) Έρευνα σε πέντε βιομηχανίες
αλλαντικών και είκοσι (20) προϊόντα
σε Super Markets.
3) Ημερίδα με θέμα «Πυρηνική
ενέργεια; Όχι ευχαριστώ».
4) Έκδοση εφημερίδας
5) Καταγγελία στον Άρειο Πάγο για
τα κυλικεία
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1) Έρευνα για τα ελατοδάση και το
έθιμο για τα έλατα
2) Έρευνα για τα πόσιμα νερά σε
δέκα δημοτικές εταιρίες στην Πελοπόννησο.
3) Έρευνα στα Οινόφυτα για τ’
απόβλητα
4) Αφιέρωμα της εφημερίδας για
τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ τα τελευταία
δέκα χρόνια.
5) Ημερίδα για το Ενεργειακό

για το
Περιβάλλον

6

/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

#98 • ΜΑΪΟΣ 2018

AΜΙΑΝΤΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ

Οι κάτοικοι στο Δρέπανο Αχαϊας κινδυνεύουν

Το ιστορικό ενός εγκλήματος

Ε

κτεθειμένοι βρίσκονται 1.000
περίπου τόνοι αμιάντου στο
οικόπεδο της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ
στο Δρέπανο Αχαΐας σε έκταση 10
στρεμμάτων, ενώ πολλοί εργαζόμενοι
«έφυγαν» γύρω στα 50 – 55 χρόνια τους
από καρκίνο και είναι άγνωστες οι
επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια για την
υγεία των κατοίκων. Το εργοστάσιο είχε
κλείσει το 2000 και ξαναλειτούργησε
καθώς ασκήθηκαν κοινωνικές πιέσεις
αναφορικά με τις θέσεις εργασίας. Λίγο
αργότερα υπό το βάρος οικονομικών
προβλημάτων κήρυξε πτώχευση. Τα
τοξικά υλικά με τις καρκινογόνες ίνες
αμιάντου μεταφέρονται κάθε φορά
που φυσάει στο χωριό του Δρέπανου,
που απέχει μόλις 500 μέτρα από το
εργοστάσιο.
Στην από 7/11/2011 απόφαση
(5266/95937) της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου σαφώς
προσδιορίζονταν οι ΑΜΕΣΕΣ κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, ώστε να
μεταφερθούν οι ποσότητες των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων στο
εξωτερικό, και αναφέρονταν επίσης
οι τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων
ρυπασμένων υλικών.
Ακολούθησαν έξι χρόνια πλήρους
αδράνειας από την πλευρά της πολιτείας
και των αρμοδίων για την υλοποίηση
της απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου και μετά από
καταγγελίες επιστημονικό συνεργείο
του ΠΑΚΟΕ την Παρασκευή 16-6-2017
(09:30-10:30) επισκέφθηκε την παραλία
του Δρεπάνου και συνέλεξε δείγματα
νερού, βοτσάλων και χαλικιών, τα
οποία μεταφέρθηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήριά του, για περαιτέρω
ανάλυση περιεκτικότητας αμιάντου.
Ο καθηγητής υγιεινής του τμήματος
ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
Βανταράκης, αμφισβήτησε τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τη μόλυνση των
νερών κολύμβησης αλλά και για το
πρόβλημα που έχει προκύψει με τον
τοξικό αμίαντο στην παραλία του Δρεπάνου. Ωστόσο, σε τηλεοπτικό διάλογο
ο ίδιος είχε αποδεχθεί τις μετρήσεις
του ΠΑΚΟΕ και μάλιστα είχε τονίσει
τον ετεροχρονισμό των μετρήσεων
του Υπουργείoυ.
Δικαστικά αποφάσισε να κινηθεί το
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, εναντίον του καθηγητή υγιεινής
σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε για
τις παραλίες της Αχαΐας αλλά και για την
υπόθεση της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ». Δίχως να
αντιπαραθέτει στοιχεία, δηλώνει με την

κάλυψη της ιδιότητας του ως καθηγητή,
υγιεινής μάλιστα, ότι οι θάλασσες σε
τέσσερα (4) σημεία της Αχαΐας είναι
πεντακάθαρες. Δίχως στοιχεία για την
«ΑΜΙΑΝΤΙΤ» αναφέρει ότι ο αμίαντος
εκεί, δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία
των κατοίκων.
Το ΠΑΚΟΕ προκάλεσε και προσκάλεσε τον όποιο Βανταράκη: Να παραθέσει
μετρήσεις δικές του ή Πανεπιστημιακών εργαστηρίων οι οποίες να είναι
αντίθετες με αυτές που ενυπόγραφα
δημοσιεύει το ΠΑΚΟΕ. Επίσης, ζήτησε άμεσα, παρουσία εισαγγελέα, να
γίνουν ταυτόχρονες δειγματοληψίες,
ώστε να αποδειχθεί η ελαφρότητα των
δηλώσεων του Βανταράκη.

Aναλύσεις
Οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ έγιναν με
βάση τις υφιστάμενες υπουργικές αποφάσεις 8243/1113/91(ΦΕΚ 138/Β/8-391). Σε τρία δείγματα θαλασσινού νερού,
μετρήθηκε συγκέντρωση αιωρούμενων
σωματιδίων με ίνες αμιάντου 65-150
mgr/lt, δηλαδή υπερδιπλάσιες των
επιτρεπόμενων τιμών των 30 mgr/lt.
Επίσης, μικροσκοπικά, εντοπίσθηκαν
ίνες αμιάντου 10-20/cm2 σε βότσαλα
και χαλίκια. Το ΠΑΚΟΕ, διαπιστώνοντας τη μόλυνση της περιοχής ζήτησε
άμεσα την παρέμβαση της Περιφέρειας
και του Εισαγγελέα της Πάτρας, για να
προστατευθεί η δημόσια υγεία.
Να … συσκευάσουν τα επικίνδυνα
και καρκινογόνα απορρίμματα του

αμιάντου, που έμειναν εκτεθειμένα
για χρόνια ολόκληρα στο εργοστάσιο
της ΑΜΙΑΝΤΙΤ στην Αχαΐα, αποφάσισαν οι Υπηρεσιακοί παράγοντες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος στις 3
Ιουλίου του 2017. Το θέμα συζητήθηκε
σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο
Περιβάλλοντος.
Εισηγητικά ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης
Φάμελλος, ενημέρωσε τους μετέχοντες
ότι στον Εθνικό Σχεδιασμό Επικινδύνων Αποβλήτων, που εγκρίθηκε για τη
χώρα μας το Δεκέμβριο του 2016, δεν
προβλέπεται η κατασκευή υποδομής
διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, στην

ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας.
Στη σύσκεψη ανακοινώθηκε πως οι
μετέχοντες κατέληξαν στα εξής μέτρα: 1.
Την άμεση εφαρμογή μέτρων φύλαξης
και περίφραξης της εγκατάστασης με
μέριμνα των ιδιοκτητών της και παράλληλα την ενημέρωση των αρμοδίων
αστυνομικών και δικαστικών αρχών
από πλευράς Αν. ΥΠΕΝ, ώστε να επισημανθούν οι κίνδυνοι νέων αποθέσεων, η ανάγκη εφαρμογής αυστηρών
κανόνων επιτήρησης και η απονομή
ευθυνών σε όσους παραβιάζουν τους
όρους προστασίας του περιβάλλοντος
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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 σαφέστα
το 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.
Πέρασε ένας χρόνος από τη
σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και ο δημοσιογράφος
Κογκόλης Δημήτρης του τηλεοπτικού καναλιού Lepanto πρόσφατα
ανακίνησε το θέμα. Παραθέτουμε

την εκπομπή του.
Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα
η τηλεόραση του LEPANTO στο εργοστάσιο της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο
Δρέπανο. Εκτεθειμένοι τόνοι καρκινογόνου αμιάντου. Δε λήφθηκαν τα μέτρα
προστασίας που είχαν συμφωνηθεί
πριν από ένα χρόνο στην Αθήνα στο
υπουργείο Περιβάλλοντος. Πάμε να
δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί
τι λένε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Αυτοψία
Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο
εργοστάσιο της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο
Δρέπανο από την κάμερα του LEPANTO,
προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης εφαρμογή των μέτρων φύλαξης
που συμφωνήθηκαν προ ενός έτους
μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλου, στελεχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με επικεφάλης τον
Απόστολο Κατσιφάρα και τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη, Νίκο Μπαλαμπάνη,
το δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη,
τον τότε Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
Τόνοι αμιάντου που ήδη έχουν
ρυπάνει την περιοχή σύμφωνα με το
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, καρκινογόνοι αμιαντοσωλήνες,
μπάρες αμιάντου και συναφή υλικά
έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Υποτίθεται από τον προηγούμενο Ιούλιο θα
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έπρεπε να έχει εφαρμοστεί το πλαίσιο
δράσεων το οποίο περιλαμβάνει την
άμεση εφαρμογή μέτρων φύλαξης και
περίφραξης εγκατάστασης με μέριμνα
των ιδιοκτητών της και παράλληλα την
ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών
και δικαστικών αρχών από πλευράς
Υπουργείου ώστε να επισημανθούν
οι κίνδυνοι νέων αποθέσεων, η ανάγκη εφαρμογής αυστηρών κανόνων
επιτήρησης και η απονομή ευθυνών
σε όσους παραβιάζουν τους όρους
προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και
σε όσους συμμετέχουν ή ενθαρρύνουν
την παράνομη απόρριψη αποβλήτων
η οποία συνεχίζεται.
Τίποτα δεν έχει πραγματοποιηθεί
από τα παραπάνω. Ωστόσο μια απόφαση του ΣτΕ και ένα πλαίσιο άμεσων
δράσεων που ορίστηκε στο Υπουργείο, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετές
πολιτικές και νομικές ενέργειες για
να δώσουν λύση στο περιβαλλοντικό
αυτό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
έχει ενημερώσει εγγράφως όλες τις
πλευρές που εμπλέκονται στο θέμα
αλλά και τη Δικαιοσύνη. Θυμίζουμε
πως το ΠΑΚΟΕ είχε χαρακτηρίσει
τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια
υγεία την εναπόθεση χιλίων τόννων
αμιάντου στο Δρέπανο. Ο αμίαντος
που παράχθηκε τη δεκαπενταετία
1990-2005 παραμένει εκτεθειμένος
στο εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ παρά
το γεγονός ότι συνιστά επιστημονικά
τεκμηριωμένο πλέον κίνδυνο για την

για το
Περιβάλλον

ανθρώπινη υγεία, επιτείνεται δε η
σύγχυση για τους πολίτες που προτιμούν τα κολυμβητικά νερά του Δρεπάνου. Επιπροσθέτως σημειώνουμε πως
υπάρχει ποινική και αστική ευθύνη
για τον ιδιοκτήτη του χώρου, δηλαδή
την Εθνική Τράπεζα, αφού ο έτερος
ιδιοκτήτης, η εταιρεία του πατρινού
επιχειρηματία Κώστα Αντζουλάτου,
έχει πτωχεύσει. Μάλιστα το ΠΑΚΟΕ
έχει προσφύγει και στον Άρειο Πάγο.
Στις εταιρείες έχει επιβληθεί υψηλότατο πρόστιμο από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας το οποίο έχει επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και ήδη βρίσκεται στη διαδικασία της
είσπραξης εκτός κι αν προσβληθεί
νομικά από αντιρρήσεις.

Πρόστιμα
Όπως βλέπετε και τα σχετικά έγγραφα επιβλήθηκε το ποσό των 400.000
ευρώ στην «Κτηματική» συμφερόντων
του ομίλου εταιρειών Αντζουλάτος
και 350.000 στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. Πάντως, σύμφωνα με τον
διευθυντή του εργαστηρίου Υγιεινής
του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Μιχάλη Λεοτσινίδη, τα
αιωρούμενα σωματίδια αμιάντου, σε
ό,τι αφορά την περιοχή γύρω από το
πρώην εργοστάσιο, όχι τη θάλασσα,
ύστερα από πρόσφατη έρευνα που
θα δημοσιοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν περιέχουν
αυξημένες ίνες αμιάντου.

για το
Περιβάλλον

Όμως, αφού είναι έτσι, γιατί επιβλήθηκαν πρόστιμα στους ιδιοκτήτες
του χώρου για ρύπανση του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου κατ’
εξακολούθηση, από την εγκατάλειψη
υλικών προϊόντων αμιαντοτσιμέντου;
Επιπροσθέτως για ποιο λόγο διαφωνούν
το ΠΑΚΟΕ και το τμήμα υγιεινής του
Πανεπιστημίου Πατρών ως προς τις
ίνες αμιάντου στα αιωρούμενα σωματίδια; Πάντως όλοι συμφωνούν στις
επιπτώσεις του αμιάντου στην υγεία
των εκτεθειμένων σε αυτόν πολιτών.
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του
LEPANTO, για να μεταφερθούν αυτοί
οι τόννοι αμιάντου που έχουν αφεθεί
εντός του χώρου του παλαιού εργοστασίου στην Ολλανδία, μέρος που
πηγαίνουν όλα τα επικίνδυνα τοξικά
απόβλητα της Ευρώπης, απαιτούνται
8 εκατ. ευρώ, κάτι που ίσως «κολλά»
τη μεταφορά των τόννων του καρκινογόνου αμιάντου.
Αλέξανδρος Κογκόλης (δημοσιογράφος): Δημήτρη, καλησπέρα.
Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής.
Ο αμίαντος βρίσκεται εκεί, τρίβεται,
έχουμε διάσταση απόψεων, όπως
ακούσαμε, από το ΠΑΚΟΕ και από
το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έχουνε
επιβληθεί υψηλότατα πρόστιμα από
την Περιφέρεια τα οποία επικύρωσε
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής
Ελλάδας και Πελοποννήσου. Για το
εξωτερικό 8 εκατ. θέλει η Εθνική. η
συνιδιοκτήτρια.
Δημήτρης Αβραμίδης (δημοσιογράφος): Η συνιδιοκτήτρια. Τόσο
κοστίζει η μεταφορά δηλαδή.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Η μεταφορά για την Ολλανδία.
Δημήτρης Αβραμίδης: Ναι, και τι
να κάνουμε; Να μείνουν εκεί για πάντα;
Αλέξανδρος Κογκόλης: Δεν έχει
λεφτά η Τράπεζα;
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Δημήτρης Αβραμίδης: Δεν έχει
λεφτά η Εθνική; Τι να πω κι εγώ; Αν
δεν έχει λεφτά η Εθνική, τότε ποιος
έχει; Αλέξαντρε, το ρεπορτάζ ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Απ΄ ό,τι φαίνεται,
έχουμε μια,στην καλύτερη περίπτωση,
πηγή ρύπανσης δίπλα μας. Και δίπλα
και σε οικισμό – το Δρέπανο απέχει
ελάχιστα. Δέκα τόσα χρόνια τώρα, εκεί
έχουν εναποτεθεί χιλιάδες τόννοι,
εκατοντάδες μάλλον τόννοι αμιάντου,
η Πολιτεία κινείται, κάνει συσκέψεις,
παίρνει αποφάσεις, επιβάλλει πρόστιμα
αλλά ο αμίαντος παραμένει εκεί. Εδώ
βλέπουμε τη δυσκολία της Πολιτείας
να λύσει ένα πρόβλημα. Θα σου πει ο
άλλος «μαζευτήκαμε, αποφασίσαμε,
βάλαμε και πρόστιμα, διότι τι άλλο
να κάνουμε»; Δεν ξέρω! Να λύσετε το
πρόβλημα.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Έτσι κι
αλλιώς η σύσκεψη που είχε γίνει πέρυσι,
3 Ιουλίου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό το Σωκράτη
Φάμελλο. Ήταν ο κύριος Πελετίδης, ο
κύριος Κατσιφάρας. Είχαν πει ότι θα
περιφραχθεί τουλάχιστον ο χώρος. Δεν
έχει περιφραχτεί τίποτα, δεν έχουν
κάνει ούτε καν αυτό.
Δημήτρης Αβραμίδης: Νομικά
πρέπει αυτές οι εταιρίες μετά τα πρόστιμα, τα οποία τα έχουμε δώσει στη
δημοσιότητα, να διωχθούν και νομικά.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Το πονικό!
Δημήτρης Αβραμίδης: Το ποινικό!
Πάμε στον κύριο Χριστοδουλάκη. Είναι
ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
(Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ): Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε; Άκουσα με προσοχή αυτά
που είπατε, και το βασικότερο είναι
ότι με τα πρόστιμα και τα χρήματα δεν
αποτιμώνται οι ζωές των παιδιών και

των ανθρώπων που ζουν γύρω από την
περιοχή με τον αμίαντο στο Δρέπανο.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Κύριε
Χριστοδουλάκη να ρωτήσω κάτι ευθύς
εξαρχής. Συνομιλήσαμε σήμερα με το
Διευθυντή του Τμήματος Υγιεινής του
Πανεπιστημίου Πατρών στην Ιατρική
Σχολή. Μας είπε ότι έχει πραγματοποιήσει μια έρευνα πριν από δυο μήνες.
Θα δοθούν τα στοιχεία για αιωρούμενα
σωματίδια στον αέρα, όχι στο νερό, και
δεν είναι υψηλές οι τιμές στη συγκέντρωση ινών αμιάντου. Οπότε δεν
υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην
περιοχή ανάμεσα στο πρώην εργοστάσιο
της ΑΜΙΑΝΤΙΤ και στο ΤΙΤΑΝ. Γιατί
λέει άλλα κι εσείς λέτε άλλα;
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:
Επειδή αυτά που μου λέτε είναι «έπεα
πτερόεντα», είναι λόγια του αέρα και
δεν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα,
το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι η
ποσότητα αμιάντου αφενός δεν ελαττώθηκε, αφετέρου η αποσάθρωση και
η διάβρωση του αμιάντου – που είναι
και 1000 τόννοι αμιάντου – έχουμε
καταγγείλει τον Ιούλιο του 2017 με
τον κύριο Διαλυνά, το νομικό σύμβουλο του ΠΑΚΟΕ, στον Άρειο Πάγο, το
συγκεκριμένο φαινόμενο και ακριβώς
επειδή, όπως είπα προηγουμένως, τα
πρόστιμα που μπήκαν στην Εθνική
Τράπεζα, την ιδιοκτήτρια, των 400.000
ευρώ, για εμένα είναι στάχτη στα μάτια
των πολιτών που κατοικοεδρεύουν
εκεί, γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτές οι
κουβέντες, ότι είναι λίγα τα νούμερα,
λίγα τα αιωρούμενα σωματίδια, λίγες
οι ίνες του αμιάντου που ίπτανται στον
αέρα της περιοχής, ας πάνε λοιπόν
να πάρουν δείγματα στη θάλασσα κι
ας δούμε τι γίνεται. Η αποσάθρωση
που έχει γίνει, το είδατε κι εσείς με
το βίντεο το οποίο έχετε τραβήξει, από
ό,τι άκουσα στην κουβέντα, ότι είναι
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αποσαθρωμένος αμίαντος .
Αλέξανδρος Κογκόλης: Ναι, ναι,
ναι.
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:
ότι είναι αποσαθρωμένος αμίαντος.
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στις 3
Ιουλίου του 2017 ήταν συγκεκριμένες:
να περιφραχτεί ο χώρος και να σκεπαστούν οι 1000 τόννοι του αμιάντου
με συγκεκριμένες γεωμεμβράνες - το
οποίο δεν έγινε – άλλες έξι αποφάσεις
πάρθηκαν, καμμία δεν τηρήθηκε και
καμμία δεν έγινε. Το μόνο που έγινε,
ήταν τα πρόστιμα. Με τα πρόστιμα,
η Εθνική Τράπεζα των δισεκατομμυρίων των Ελλήνων πολιτών, λέτε ότι
η Διοίκησή της θα κλάψει πολύ; Οι
κάτοικοι τι γίνεται, κύριε;
Αλέξανδρος Κογκόλης: Πάντως,
κύριε Χριστοδουλάκη, είναι όπως τα
λέτε. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα είδαμε τόννους αμιάντου, είδαμε
σωλήνες εκεί, είδαμε πλάκες αμιάντου,
τρίβονται μεταξύ τους, δημιουργείται
σοβαρό ζήτημα. Θα ήθελα όμως να μας
πείτε τι σημαίνει ο αμίαντος για τους
πολίτες, τι προκαλεί συγκεκριμένα.
Πείτε μας και για τους λουομένους και
γι’ αυτούς που τον αναπνέουν.
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:
Στη βασική λίστα της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας για την επικινδυνότητα και τοξικότητα του αμιάντου
είναι δεύτερο στη λίστα σε 120 χημικές
ενώσεις και στοιχεία. Από κει και πέρα
τώρα, επειδή είναι καρκινογόνες, επειδή
δημιουργεί πνευμονοκοκκίωση, επειδή,
επειδή….. τα παιδιά δεν φταίνε τίποτα,
τα παιδιά μας εκεί και τα παιδιά σας
δεν φταίνε σε τίποτα να ακούνε τέτοια
πράγματα ότι - «ξέρετε;» – οι ίνες του
αμιάντου είναι σε χαμηλά επίπεδα.
Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Τότε, τι
γίνονται αυτές οι ίνες που βγαίνουν
από κει πέρα; Το είδατε σήμερα εσείς.
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Αποσαθρωμένος αμίαντος.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Μα, αν
είναι σε χαμηλά επίπεδα,γιατί και τα
πρόστιμα για ρύπανση του περιβάλλοντος. Δεν θα υπήρχαν.
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:
Εντάξει. Ναι, εντάξει. Είναι μια συνακολουθία αυτό, αλλά στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται; Πέρυσι εμείς,
τον Ιούνιο, είχαμε κάνει συγκεκριμένη
έρευνα, πήραμε δείγματα από θάλασσες,
πήραμε δείγματα από νερά, πήραμε
δείγματα από χαλίκια.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Και τι
βγάλανε οι έρευνες αυτές;
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:
Βγάλαμε ότι ήταν δυο-τρεις φορές
πάνω από τα όρια και τώρα συζητάμε
ότι είναι λίγα.
Δημήτρης Αβραμίδης: Και εφόσον η πηγή της ρύπανσης παραμένει
εκεί, προφανώς οι τιμές δεν μπορεί
να έχουν αλλοιωθεί.
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:
Όχι, δεν μπορεί να έχουν αλλοιωθεί
και επειδή ακριβώς ο αμίαντος πρέπει
να φύγει από κει και επειδή πρέπει
να πληρωθούν τα λεφτά τα οποία η
ΑΜΙΑΝΤΙΤ είχε βγάλει τα χρόνια
που δούλευε και πέθαναν αρκετοί
άνθρωποι εξαιτίας της ΑΜΙΑΝΤΙΤ
στην περιοχή, στο Δρέπανο, από τον
καρκίνο που εισέπνεαν καθημερινά
στη δουλειά τους, γι’ αυτό το λόγο
είναι ηθική υποχρέωση δικιά μας, σαν
ανεξάρτητος φορέας, να προασπίσουμε
αυτό το δικαίωμα του ανθρώπου για
ποιότητα ζωής.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας
συνέχεια. Θα καλησπερίσουμε, κυρίες
και κύριοι, το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και
Ιονίων Νήσων, τον κύριο Παπαθεοδώρου. Καλησπέρα κύριε Παπαθεοδώρου.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ, ακούσαμε τον
κύριο Χριστοδουλάκη από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
Εσείς έχετε επικυρώσει τα πρόστιμα
προς τις δυο εταιρείες. Από δω και
πέρα όμως δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι
θα συμβεί, διότι τα μέτρα προστασίας
που είχατε πει ότι θα λάβετε, το Υπουργείο έχει βεβαίως την ευθύνη, δεν τα
έχετε πράξει.
Νίκος Παπαθεοδώρου (Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων): Ναι,
είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διάφορα
και πρόστιμα, όπως άκουσα ότι λέγατε
πριν, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μέσα
στα πλαίσια των μέτρων που παίρνονται. Γιατί πρόστιμα συνηθίζεται… με
δικαστήρια που είναι σε εξέλιξη. Το
θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι
τα πρόστιμα.
Με τόσα χρήματα, με τα πρόστιμα,
πολλά από αυτά θα είχαν λυθεί. Σε λίγο,
υπολογίζουμε, σε πρώτη φάση όπως
έγραφε και η μελέτη του 2011, η πρώτη
φάση, που είναι η φύλαξη του χώρου ,
που είναι το πιο βασικό που δεν έχει
γίνει. Δε χρειαζόταν η απόφαση του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣτΕ γι’ αυτό, γιατί η απόφαση του ΣτΕ
δεν είχε κανένα ανασταλτικό αποτέλεσμα, το 2011 και μετά, έπρεπε να
υλοποιηθεί, τουλάχιστον η περίφραξη
του χώρου κλπ. Από την άλλη πλευρά,
αφού περίμεναμε την απόφαση του ΣτΕ,
ωραία, μετά όμως απ’ την απόφαση
του ΣτΕ δεν μπήκε τουλάχιστον στη
διαδικασία η πρώτη φάση που λέγανε,
που είναι τα στοιχειώδη: η συλλογή,
η σήμανση… Να πάρεις όλα τα μέτρα.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Έχετε
πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση,
έχετε ξαναπιέσει το Υπουργείο;
Συντονιστής: Βεβαίως, και στην
Εθνική Τράπεζα… Εδώ κι ενάμιση μήνα
είναι αυτή η ιστορία.
Δημήτρης Αβραμίδης: Ποιος
έπρεπε να τα κάνει όλα αυτά; Πείτε
μου παρακαλώ.
Συντονιστής: Προκειμένου να γίνει
μια τεχνική συνάντηση εργασίας με
στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και με
την «ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ»… Δεν υπήρχε
ανταπόκριση. Αυτοί επιμένουν ότι
δεν υπάρχουν χρήματα για να πάει
στη Γερμανία. Αλλά τουλάχιστον στην
α’ φάση – γιατί υπάρχουν δυο φάσεις,
γιατί η δεύτερη που είναι η πιο δαπανηρή – θα μπορούσε να καταθέσει η
εταιρεία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση κατευθύνονται.
Δημήτρης Αβραμίδης: Κύριε
Παπαθεοδώρου, να σας ρωτήσω παρακαλώ: Αυτά τα οποία αποφασίστηκαν,
περίφραξη κλπ. κλπ, ποιος όφειλε να
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τα κάνει;
Συντονιστής: Πώς είπατε;
Δημήτρης Αβραμίδης: Ποιος
όφειλε να τα κάνει; Να πάει να περιφράξει το χώρο, για παράδειγμα;
Συντονιστής: Ναι, είναι ο όμιλος
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ και … οι ιδιοκτήτες.
Δημήτρης Αβραμίδης: Με ποιο
τρόπο τους υποχρεώνετε να το κάνουν;
Η Πολιτεία δηλαδή;
Συντονιστής: Η Πολιτεία με διάφορα μέτρα που παίρνει, με τις αποφάσεις
που της έχουμε κοινοποιήσει.
Δημήτρης Αβραμίδης: Τα κάνατε
όλα αυτά και οι ιδιοκτήτες αρνούνται.
Συντονιστής: Όλα και όχι μόνο
αυτό. Και το Υπουργείο και ο κύριος
Φάμελλος έχει κάνει επιστολές.
Δημήτρης Αβραμίδης: Και οι
ιδιοκτήτες αρνούνται να προχωρήσουν
στην υλοποίηση.
Συντονιστής: Και οι αστυνομικές
διευθύνσεις και το σώμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ενημερωθεί
για όλα αυτά. Και ταυτόχρονα είναι σε
εξέλιξη η ποινική διαδικασία.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Συγγνώμη
Δημήτρη. Σε αυτό που ρώτησες, επειδή
διαβάζω την απόφαση που επικύρωσε
η Αποκεντρωμένη για τα πρόστιμα
κλπ, εκτός του ότι λέγεται, αλλά γράφεται, ότι ρυπαίνεται το περιβάλλον,
σημειώνεται μέσα ότι θα πρέπει να τα
απομακρύνουν οι ίδιοι.
Συντονιστής: Ναι βεβαίως.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Θα επι-

για το
Περιβάλλον
βληθούν ξανά πρόστιμα και αν δεν το
ξανακάνει… Δεν τα πληρώνει ο ένας,
έχει πτωχεύσει, οι άλλοι, δεν ξέρω,
έχει καλούς δικηγόρους. Πού θα βγει
η κατάσταση;
Συντονιστής: Το καταλαβαίνω.
Είναι ένα θέμα που έχει δεκαετία πλέον
και δεν παίρνει άλλο. Και νομίζω είναι
μια συνεννόηση με το Υπουργείο. Εκεί
βρίσκεται η κατάσταση.
Δημήτρης Αβραμίδης: Βλέπουμε
πάντως, κύριε Παπαθεοδώρου, και την
αδυναμία της Πολιτείας να υλοποιήσει
τις αποφάσεις της.
Συντονιστής: Υπάρχουν παράλληλα
πολλά μέτρα που παίρνονται και σε
ποινικό επίπεδο και σε διοικητικό και
σε πρόστιμα αλλά αυτά δεν σώζουν την
κατάσταση. Θέλει βούληση. Δεδομένου
ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες… Νομίζω
όμως ότι η Τράπεζα να παίρνει μια
καινούρια μελέτη, επικαιροποιημένη
βάσει νέων δεδομένων, γιατί θεωρείται
το κόστος τεράστιο.
Εκείνο νομίζω ότι κολλάμε. Αλλά δεν
υποβλήθηκε κάποια επικαιροποιημένη
μελέτη προς αυτήν την κατεύθυνση,
να δούμε σε δεύτερη φάση αν μπορεί
να γίνει κάτι καλό. Απ’ την άλλη, αυτό
που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν, βάσει του τεχνικού σχεδιασμού
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
και επειδή δεν έχουν πιστοποιηθεί οι
περιοχές, δυστυχώς το κόστος για την
πατρίδα μας είναι μεγάλο, γιατί αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε τα υλικά
αυτά εκτός Ελλάδος. Είναι τεράστιο
το κόστος.
Δημήτρης Αβραμίδης: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Δημήτρη,
η ευθύνη ανήκει σε συγκεκριμένες
εταιρίες, στην Εθνική Τράπεζα και
στον κύριο Αντζουλάτο, στην Κτηματική ΑΚΕ, έτσι λέγεται μες στα χαρτιά,
όπου πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα
για ρύπανση του περιβάλλοντος και να
μεταφέρουν και τα υλικά.
Δημήτρης Αβραμίδης: Ναι, δεν
θα το κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα πληρώσουν 8 εκατομμύρια.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Μα, έχει
πτωχεύσει η μια εταιρία. Δεν μπορεί
να το κάνει η Εθνική;
Δημήτρης Αβραμίδης: Δεν θα το
κάνει, φοβάμαι. Εκτός πια κι αν πιεστεί
κατά τρόπο αφόρητο είτε πολιτικά είτε
από κινητοποίηση, είτε δεν ξέρω με τι
άλλο. Έτσι, αλλά μέχρι στιγμής – γιατί
είναι χρόνια τώρα αυτή η κολόνια – το
γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει
σημαίνει ότι δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Συνομιλήσαμε με του Υπουργείου, σήμερα. Ο κύριος Φάμελλος δεν ήθελε να
μιλήσει επί του θέματος. Πάντως, μας
είπαν κύκλοι του, ότι άμεσα θα έχουμε
παρεμβάσεις.
Δημήτρης Αβραμίδης: Να τις
δούμε.
Αλέξανδρος Κογκόλης: Μου θυμίζει Βούρδα αυτό, και Σπίρτζη.
Δημήτρης Αβραμίδης: Να τις
δούμε τις παρεμβάσεις.
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Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης

υνεχίζοντας την πορεία του
σε όλη την Ελλάδα το πρώτο
παγκοσμίως «Κινητό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης», έφθασε στο δήμο Αιγάλεω
τη Δευτέρα 30/4/2018. Παρευρέθηκαν
ο δήμαρχος, Δημήτρης Μπίρμπας, ο
αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Νικόλαος Νικητάκης, η
αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού,
Γιάννα Χριστόγλου και πολλοί μαθητές
από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου,
για να γιορτάσουν το πρωτοποριακό
αυτό εγχείρημα.
Ο δήμαρχος δήλωσε: «Ο Δήμος
Αιγάλεω έχοντας προτεραιότητα την
βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων και την ενίσχυση της κυκλικής
οικονομίας, συμμετέχει στο καινοτόμο
αυτό πρόγραμμα σε μια προσπάθεια
αλλαγής της αντίληψης για την ανακύκλωση. Μειώνουμε τα απορρίμματα,
επαναχρησιμοποιούμε, προστατεύουμε
το περιβάλλον, ανακυκλώνουμε. Γιατί
το μέλλον του πλανήτη είναι ευθύνη
όλων μας, αλλά «ανήκει» πρώτα απ’
όλα στα παιδιά μας και τις επόμενες
γενιές».
Το «ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» έχει αναπτυχθεί από το
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ατομικό
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Συσκευασιών» της ΑΒ Βασιλόπουλος
και πάνω από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχει ήδη προγραμματιστεί να
επισκεφθούν το κινητό Κέντρο μέχρι
την Παρασκευή 11 Μαΐου. Μέσα από
μία ωριαία παρουσίαση με προβολή
βίντεο, που πραγματοποιείται στο 2ο
επίπεδο του κέντρου, θα παρέχεται
εκπαίδευση και θα γίνονται κατανοητά
τα οφέλη της ανακύκλωσης.
Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται
για τη λειτουργία του αυτόματου μηχανήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης
μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών αλλά και των οπτικοακουστικών

μέσων του «Κινητού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης» εξασφαλίζεται από ειδικό σύστημα
φωτοβολταϊκών πάνελ, αξιοποιώντας
την ηλιακή ενέργεια. Πρόκειται για
ένα μοναδικό παράδειγμα «πράσινης
και οικολογικής» Δράσης.
Το «ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» θα βρίσκεται στον Δήμο
Αιγάλεω στα εξής σημεία:
ΣΗΜΕΙΟ 1 Σουλίου & Πελοποννήσου - δίπλα στο ΔΑΚ - 4ο Γυμνάσιο
& 5ο Λύκειο
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 30/4/2018 ΕΩΣ

2/5/2018
ΣΗΜΕΙΟ 2 Ορυζομύλων & Ιασίου πλησίον της πλατείας Αγ. Αικατερίνης
και των σχολείων 12ο Δημοτικό, 5ο
Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, Ειδικά σχολεία.
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 3/5/2918 ΕΩΣ
4/5/2018
ΣΗΜΕΙΟ 3 Βορείου Ηπείρου &
Μίνωος - δίπλα στον 8ο Βρεφονηπιακό
Σταθμό «Νίνα Βενέτη»
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 7/5/2018 ΕΩΣ
9/5/2018
ΣΗΜΕΙΟ 4 Μοσχονησίων & Θηβών
- δίπλα στο 1ο ΚΑΠΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 10/5/2018 ΕΩΣ
11/5/2018
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00
Μικροί, μεγάλοι ανακυκλώνουν,
εκπαιδεύονται μέσα από ειδικά σχεδιασμένο οπτικοακουστικό υλικό, αποκτούν γνώση για την ανακύκλωση και
την προστασία του περιβάλλοντος και
κερδίζουν μεγάλα έπαθλα:
• ACTION CAMERA
• TABLET
• ΗΧΕΙΑ BLUETOOTH
«Περιμένουμε όλους του δημότες
του Αιγάλεω στο πρωτοποριακό αυτό
εγχείρημα… γιατί τα παιδιά και το περιβάλλον είναι το μέλλον του κόσμου!»,
καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Πολύ καλή η προσπάθεια, αρκεί
να συνεχισθεί. Αυτό το κακό έχουν
τα προγράμματα αυτά: είναι διάττοντες αστέρες.
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Αυθαιρέτων συνέχεια
Γ

ια σας που γκρινιάζετε ότι εδώ
και 35 χρόνια η Πολιτεία δεν
γκρέμισε κανένα Αυθαίρετο. Και
όμως υπάρχει νέο πνεύμα στην Διοίκηση, όσον αφορά στις κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων.
Ο Συντονιστής κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, ξεκίνησε με την κατεδάφιση
όλων των αυθαίρετων ταβερνών στον
Σχοινιά και προχωράει στο Πόρτο
Ράφτη, στο Διόνυσο και στο Λαύριο.
Λέτε να είναι μία αρχή που δείχνει
επιτέλους το ενδιαφέρον της Πολιτείας
για τα δικαιώματα του νόμιμου πολίτη;
Λέτε να αρχίσει η Πολιτεία να εφαρμόζει
τον Νόμο που η ίδια θέσπισε και να
σταματήσουν να την κοροϊδεύουν οι
πολίτες ότι εδώ και 35 χρόνια δεν έχει
προβεί σε καμία κατεδάφιση, ακόμη
και εάν είναι στον τελευταίο όροφο
της Βουλής των Ελλήνων ; Ναι σωστά
διαβάσατε : το κεντρικότερο αυθαίρετο
της Αθήνας είναι στον τελευταίο όροφο της Βουλής των Ελλήνων και μην
απορείτε διότι η θέα από ‘κει είναι
εκπληκτική.
Ο τελευταίος Νόμος 4495/3-11-2017
«Έλεγχος και προστασία του δομημένου
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,
οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι με
όλες τις ελλείψεις και τις ασάφειές του,
είναι ο πιο πλήρης και ο καλύτερος
νόμος για τα Αυθαίρετα κτίσματα.
Είναι προς το συμφέρον του πολίτη
διότι τα παράβολα είναι στο 50% των
παραβόλων του προηγούμενου Νόμου
4178/2013, τα πρόστιμα είναι πιο

χαμηλά, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς
ομάδες πολιτών και οι δόσεις έγιναν
100 (από 60 που ήταν). Έτσι αποτελεί
μία πρόκληση για τον πολίτη που έχει
αυθαίρετο να το «δηλώσει για να το
σώσει».
Βέβαια ο Άρειος Πάγος με πρόσφατη Απόφασή του, την 187/1-2-2017,
μας λέει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει
αυθαίρετο κτίσμα εφόσον σε αυτό
δεν έχει διενεργηθεί αυτοψία κατά
την διάρκεια της κατασκευής από
υπάλληλο της Πολεοδομίας, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του
Π.Δ. 5/1983 (το οποίο σημειωτέον έχει
καταργηθεί με το Π.Δ. 267/1998). Χαρακτηρίζει τα νέα Αυθαίρετα, αυτά που
κατασκευάστηκαν μετά την 31.1.1983,
ως «ανύπαρκτα κτίσματα» με συνέ-

πεια να επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις
ακινήτων χωρίς οικοδομική άδεια. Οι
μεταβιβάσεις αυτές θεωρούνται έγκυρες,
δεν πάσχουν από ακυρότητα και δεν
υπάρχουν έννομες συνέπειες.
Εκτός του ότι στην Πολεοδομική Νομοθεσία δεν υπάρχει ο όρος
«ανύπαρκτο κτίσμα», στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος τρέχουν εσπευσμένα
να βρουν τρόπο για να «διορθώσουν»
τον Ν.4495/2017 ώστε Αυθαίρετο να
θεωρείται κάθε κτίσμα σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία ανεξαρτήτως
εάν υπάρχει έκθεση αυτοψίας από
αρμόδιο υπάλληλο της Πολεοδομίας.
Από τον Ιούλιο του 1923 μέχρι
σήμερα έχουν εκδοθεί 42 Νόμοι, Διατάγματα και Εγκύκλιοι για την Αυθαίρετη Δόμηση. Υπάρχουν αναρίθμητες

ερμηνείες, υπουργικές αποφάσεις,
δικαστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι
που συνοδεύουν τους νόμους. Αναφέρω ότι μόνον ο Ν. 4014/2011 έχει 4
εγκυκλίους, 6 υπουργικές αποφάσεις,
3 διευκρινιστικές, 3 συμπληρωματικά άρθρα σε άλλους νόμους και 125
διευκρινιστικές ερωτοαπαντήσεις. Το
τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας εξακολουθεί να δέχεται ερωτήματα σχετικά
με τον Ν.4495/2017 των μηχανικών
και να απαντά, έχοντας φτάσει τις
1.627 ερωτοαπαντήσεις μέχρι σήμερα
(ξεκινώντας από τον Ν.4014/2011 από
τις 29-10-2013). Οι τελευταίες ερωτοαπαντήσεις δε είναι στις 11.4.2018.
Πρέπει να αναφέρουμε την τελευταία υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ
που αναθέτει στο ΤΕΕ τον καθορισμό
της διαδικασίας μερικής επιστροφής
χρηματικών ποσών, που εκ παραδρομής
καταβλήθηκαν κατά την τακτοποίηση
αυθαιρέτων με τους νόμους 4014/2011,
4178/2013 και 4495/2017. Περιμένουμε
από το 2011, τότε που βγήκε ο πρώτος
αντισυνταγματικός νόμος 4014/2011
για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, την
Απόφαση αυτή για την επιστροφή
χρημάτων που εκ παραδρομής πληρώθηκαν από τον έρημο τον πολίτη.
Επιτέλους ήρθε, έστω και με 7 χρόνια
καθυστέρηση.

Tου ΘΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,
πολιτικού μηχανικού,
Αντιπροέδρου του ΠΑΚΟΕ
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Νέο ύψος ρεκόρ στην ατμόσφαιρα
για το διοξείδιο του άνθρακα

Η

μηνιαία συγκέντρωση του
διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα της Γης ξεπέρασε
για πρώτη φορά στη μετεωρολογική
ιστορία τα 410 μέρη ανά εκατομμύριο
(ppm) τον Απρίλιο, φθάνοντας τα
410,31 ppm, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Παρατηρητηρίου Μάουνα
Λόα στη Χαβάη, που θεωρείται σημείο
αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε από
το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας
στο Σαν Ντιέγκο. Όπως ανέφερε ο
γεωχημικός Ραλφ Κίλινγκ, τα επίπεδα
διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί
περίπου κατά 30% σε σχέση με το
1958, όταν ήταν 315 ppm.
Παρόλο που τα επίπεδα του διοξειδίου εμφανίζουν αυξομειώσεις
ετησίως, οι μέσες συγκεντρώσεις
του στην ατμόσφαιρα συνεχίζουν να
αυξάνουν σταθερά κάθε χρόνο, πράγμα που ανησυχεί τους επιστήμονες.
Το διοξείδιο στον αέρα είχε περάσει για πρώτη φορά τα 400 ppm το
2013. Πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση, όταν το διοξείδιο ήταν περίπου 280 ppm, τα επίπεδά του, παρά
τις περιοδικές διακυμάνσεις τους,
δεν είχαν υπερβεί ποτέ τα 300 ppm
κατά τα τελευταία 800.000 χρόνια.
Το διοξείδιο του άνθρακα, που
είναι άχρωμο, αόρατο και άοσμο,
αποκαλείται «αέριο του θερμοκηπίου», επειδή παγιδεύει την ηλιακή
ακτινοβολία και την κρατά στην

ατμόσφαιρα. Παράγεται τόσο από
φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες, κυρίως την καύση
ορυκτών καυσίμων. Εκτός από το
διοξείδιο που ευθύνεται περίπου
για τα δύο τρίτα της ανόδου της
παγκόσμιας θερμοκρασίας, και άλλα
αέρια όπως το μεθάνιο και τα οξείδια του αζώτου συμβάλλουν στην
κλιματική αλλαγή.
(Πηγή: www.greenagenda.gr)

Χρόνια τώρα, το ΠΑΚΟΕ φωνάζει για τη «μαύρη» ενέργεια από
τους λιγνίτες στην Ελλάδα. Οι
συγκεντρώσεις του διοξείδιου του
άνθρακα στην Ελλάδα κυμαίνονται από 550 – 700 ppm, δηλαδή
70 – 80% πάνω από τις διεθνείς
μέσες τιμές του.
Η κλιματική αλλαγή και το
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι
πολύπλοκες και διαδραστικές
έννοιες που ακόμη, δυστυχώς,
αποτιμώνται από τα αποτελέσματα των συνθηκών δημιουργίας τους. Εν τούτοις, η Ελλάδα
ακόμη επενδύει πρόσφατα 5 δις
στη μαύρη ενέργεια του λιγνίτη
από τη μια και μόλις πριν δυο
χρόνια υπέγραψε τη συνθήκη
στο Παρίσι για την πολιτική σε
βάρος της «μαύρης» ενέργειας.
Αίσχος, κύριοι της κυβερνητικής πολιτικής για την προάσπιση της υγείας των Ελλήνων
ταλαίπωρων πολιτών!

Επικίνδυνο ρυπαρό αέρα αναπνέουν περισσότεροι
από 9 στους 10 ανθρώπους στον κόσμο
Ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του παγκόσμιου
πληθυσμού αναπνέει μολυσμένο αέρα, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
κρίνοντας ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται
για επτά εκατομμύρια θανάτους το χρόνο.
Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του, αποκαλύπτει πως
τα τελευταία έξι χρόνια, το επίπεδο της μόλυνσης
του ατμοσφαιρικού αέρα παρέμεινε υψηλό και λίγο
πολύ σταθερό, με τις συγκεντρώσεις να σημειώνουν
μείωση σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και
της Αμερικής".
"Εννέα στους δέκα ανθρώπους αναπνέουν αέρα
που περιέχει υψηλά επίπεδα ρύπων", επισημαίνει
η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο
αριθμός αυτός παραμένει ο ίδιος μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης του ΠΟΥ για
το ίδιο θέμα πριν από δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει
πως περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αναπνέουν καθημερινά φονικές αναθυμιάσεις

από φούρνους και ρυπογόνα καύσιμα μέσα στο
σπίτι τους
Τα παραπάνω συμπεράσματα του ΠΟΥ στηρίζονται σε αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα
που έγινε σε περισσότερες από 4.300 πόλεις σε
108 χώρες (δηλαδή σε 1.000 περισσότερες πόλεις
από αυτές στις οποίες έγινε η αξιολόγηση για την
προηγούμενη έκθεση). Σύμφωνα με τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω των συνεπειών της
έκθεσης σε λεπτά σωματίδια, τα οποία διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και το καρδιαγγειακό
σύστημα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας
όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα καρδιακά προβλήματα και ο καρκίνος των πνευμόνων. Βέβαια,
η μόλυνση του αέρα δεν προέρχεται μόνο από
την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον
ΠΟΥ, οι αμμοθύελλες, ιδιαίτερα σε περιοχές που
βρίσκονται κοντά σε ερήμους, επηρεάζουν κατά

πολύ την ποιότητα του αέρα.
Επιπρόσθετα, η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το τεράστιο ποσοστό άνω του 90%
των θανάτων που οφείλονται στη μόλυνση του
αέρα, σημειώνονται στις χώρες με χαμηλά ή μεσαία
εισοδήματα, κυρίως στην Ασία και την Αφρική. Τα
στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι περιοχές στις οποίες η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η
πιο αυξημένη βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στη
Βόρεια Αφρική και στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου
η μέση ετήσια ατμοσφαιρική ρύπανση ξεπερνάει
συχνά το πενταπλάσιο των ορίων που έχει θέσει
ο ΠΟΥ, με τις πόλεις που πλήττονται περισσότερο
να είναι αυτές με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα της
Αφρικής και του δυτικού Ειρηνικού.
(Πηγή: www.zougla.gr)

Αυτά τα έχουμε χιλιοτονίσει μέσα από τα
40 χρόνια λειτουργίας του ΠΑΚΟΕ. Όμως,
δυστυχώς, ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΣΤΕ συνεχώς!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Οι οσμές και η…ανευθυνότητα στο μεγαλείο τους

Ε

λέγχους πραγματοποιούν οι
επιθεωρητές του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ και της διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για
τον καθορισμό των αιτιών της έντονης
δυσοσμίας που παρατηρείται από την
Τετάρτη 2 Απριλίου στις περιοχές του
Κερατσινίου «Λιπάσματα», Χαραυγή και
Ευγένια αλλά και του δήμου Πειραιά
στο λιμάνι και τον Αγ. Διονύσιο.
Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά,
Γιώργος Γαβρίλης, και ο δήμαρχος
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος
Βρεττάκος, σε κοινή ανακοίνωση που
εξέδωσαν επισημαίνουν ότι το φαινόμενο τείνει να αποκτά μόνιμα
και έντονα χαρακτηριστικά και να
επιβαρύνει την ευρύτερη περιοχή,
ενώ μέχρι και σήμερα, δεν έχει
προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία
και τα ειδικότερα φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά των ρύπων, ούτε
και η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία.
Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις συναντήσεις και τις συζητήσεις με όλους τους συναρμόδιους
και εμπλεκόμενους φορείς (υπουργεία
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης) το πρόβλημα των
έντονων και δυσάρεστων οσμών στην
περιοχή δεν έχει αντιμετωπιστεί αναφέρουν στην ανακοίνωση. «Οι θεσμικές
δυσκολίες, τα τυπικά ή μη εμπόδια, οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες και προθεσμίες των διαγωνισμών δεν μπορούν
να παραμένουν οι αιτίες συντήρησης
του προβλήματος, ούτε να αναιρούν
την κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισής του» προσθέτουν και ζητούν,
καλώντας τα συναρμόδια υπουργεία,
να προβούν σε άμεσες ενέργειες, ώστε
να εξεταστεί η διακοπή λειτουργίας των
εργοστασίων στην περιοχή». Μάλιστα,

κάνουν έκκληση στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε με απευθείας ανάθεση
να πραγματοποιεί ελέγχους ομάδα
επιστημόνων από το Δημόκριτο ή από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διότι
μόνο αυτοί οι επιστημονικοί φορείς
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό
και την τεχνογνωσία.
Επίσης, καταδεικνύουν την ανάγκη να εξεταστεί από την Ε ΥΔΑΠ το
δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, πέραν
των τυπικών διοικητικών ορίων του
δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
καθώς και οι εγκαταστάσεις του ΚΕΛ
Ψυττάλειας.
Φαινόμενα δυσάρεστων οσμών
παρατηρούνται και στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής, όπου επίσης υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης
προϊόντων πετρελαίου, συσκευασίας
αερίου και άλλων χημικών προϊόντων,

γι’ αυτό ζητούν να επεκταθούν οι έλεγχοι
στην ευρύτερη περιοχή.
Απαιτείται εντατικοποίηση των
ελέγχων, για να διαπιστωθεί τυχόν
ύπαρξη μονάδων που διαχειρίζονται
χημικά και συναφή προϊόντα «χωρίς να
έχουν ζητήσει και λάβει τις κατά νόμον
προβλεπόμενες εγκρίσεις ή λειτουργούν
καθ’ υπέρβασιν αυτών» αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Δεδομένου ότι δυο μέρες πριν το
συμβάν έντονη μυρωδιά είχε κατακλύσει και την Ελευσίνα κάποιοι εικάζουν
ότι το αίτιο μπορεί να βρίσκεται εκεί.
Λόγω της πιθανότητας σοβαρής
ρύπανσης της ατμόσφαιρας, με απόφαση του δημάρχου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, Χρήστου Βρεττάκου,
την Παρασκευή 4 Μαΐου παρέμειναν
κλειστές ορισμένες σχολικές μονάδες της
περιοχής. Πρόκειται για τα παρακάτω
σχολεία: 5ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου,

1ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας, 2ο
Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας, 3ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας, 13ο Δημοτικό
Σχολείο Κερατσινίου, 21ο Δημοτικό
Σχολείο Κερατσινίου, 1ο Δημοτικό
Σχολείο Δραπετσώνας, 2ο Δημοτικό
Σχολείο Δραπετσώνας, 4ο Δημοτικό
Σχολείο Δραπετσώνας, 5ο Γυμνάσιο
Κερατσινίου, 6ο Γυμνάσιο Κερατσινίου, 1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας, 2ο
Γυμνάσιο Δραπετσώνας, 4ο Λύκειο
Κερατσινίου, 1ο Λύκειο Δραπετσώνας,
2ο Λύκειο Δραπετσώνας.
Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε ενδελεχείς ελέγχους και
διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι δεν
υφίσταται κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία του αποχετευτικού
συστήματος που διαπερνά την περιοχή.
Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής
πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο των Λιπασμάτων
της Δραπετσώνας ανησυχώντας για
την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής
τους αλλά και τους κινδύνους για την
υγεία τους - που ενδεχομένως δημιουργούνται.
Σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο
Σταθάκη, αναφέρουν: «Είναι διάχυτη
η άποψη μεταξύ των κατοίκων ότι η
δυσοσμία οφείλεται στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων (slops) και
εμπορίας πετρελαιοειδών της “Oil one”,
συμφερόντων Ομίλου Μελισσανίδη, οι
οποίες βρίσκονται στην περιοχή των
πρώην Λιπασμάτων Δραπετσώνας,
μόλις 100 μ. από κατοικημένη περιοχή».
Το ΠΑΚΟΕ εδώ και πέντε χρόνια κατήγγειλε το γεγονός με το
ίδιο σενάριο να παίζει. Δεν έγινε
απολύτως τίποτε …γιατί δυστυχώς
οι κυβερνήσεις είναι δέσμιες των
συμφερόντων.

Τα σκουπίδια για τους «σκουπιδάρχες» είναι χρυσός, για τους κατοίκους, καταστροφή
Περιβαλλοντικό έγκλημα συντελείται σε περιοχή
Natura στο Πήλιο δίπλα σε ένα ρέμα κοντά στο χωριό
Χάνια, καθώς μετατράπηκε σε χωματερή η συγκεκριμένη περιοχή από πεταμένα εκεί οικοδομικά υλικά,
σωλήνες ύδρευσης, τσιμεντόλιθους, μέχρι και μοκέτες.
Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες από το σημείο,
ανάμεσα στα μπάζα που ήταν μέσα σε σακιά, υπήρχε
και μια ταμπέλα γνωστής ξενοδοχειακής επιχείρησης,
οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα μπάζα προέρχονταν
πιθανώς από ανακαίνιση μεγάλης ξενοδοχειακής
μονάδας.
Ήδη από τον Οκτώβριο Εισαγγελική διατάχθηκε
έρευνα,για να διαπιστωθεί πώς και από ποιους προκλήθηκε ρύπανση του περιβάλλοντος με μπάζα και
σκουπίδια σε περιοχή.Η εισαγγελία, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» και καταγγελίες
της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας, διέταξε προκαταρκτική εξέταση και έδωσε εντολή στην Αστυνομική
Διεύθυνση Μαγνησίας να εξετάσει την υπόθεση.
Επιπρόσθετα, κλιμάκιο του Τμήματος Περιβάλλο-

ντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας, μετά από
προφορική εντολή της αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, Δωροθέας Κολυνδρίνη, διενήργησε την ημέρα
του δημοσιεύματος, επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή
επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο τα όσα καταγγέλονταν.
Το μέλος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας, Στέλιος Λημνιός , εντόπισε εστία φωτιάς που είχαν βάλει
άγνωστοι, επιχειρώντας να εξαφανίσουν προφανώς
κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγούσαν
στην ταυτοποίησή τους. Η άμεση ενεργοποίηση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από κλήση του κ.
Λημνιού απέτρεψε την πιθανότητα επέκτασης της
πυρκαγιάς στο δάσος.
Στην έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η αρμόδια
υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος, ωστόσο,
δεν κατέγραψε σύμφωνα με τις φωτογραφίες που τη
συνοδεύουν, όλα τα σημεία όπου υπήρχαν μπάζα και,
όταν στη συνέχεια ο δήμο Βόλου έλαβε την εντολή να
προχωρήσει άμεσα σε καθαρισμό και εξυγίανση του
συγκεκριμένου χώρου, πιθανότατα είχε στη διάθεσή

του ελλιπή στοιχεία.
Κατ’αυτόν τον τρόπο ανατέθηκε από το δήμο σε
ιδιώτη εργολάβο να απομακρύνει τα μπάζα από τα
σημεία όπου εντοπίστηκαν, τόσο επάνω στο μονοπάτι
όσο και μέσα στο παρακείμενο ρέμα, με κόστος 3.000
ευρώ. Το θέμα μάλιστα εισήχθη και ψηφίστηκε ως
κατεπείγον από το δημοτικό συμβούλιο Βόλου, λόγω
και των ποινικών ευθυνών που υπάρχουν για πολιτικά
πρόσωπα που διοικούν το δήμο Βόλου σε περίπτωση
μη απομάκρυνσης των μπάζων άμεσα.
Αν και η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Βόλου
με ενεχόμενους τρεις υπαλλήλους του δήμου ως μέλη
της επιτροπής παραλαβής έδωσε στις 14 Δεκεμβρίου
2017 «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών» από τον
εργολάβο που ανέλαβε να τα απομακρύνει, σωροί
από μπάζα παραμένουν εκεί όπου εντοπίστηκαν τον
περασμένο Οκτώβριο.
Ελλάς, το μεγαλείο σου! Το ΠΑΚΟΕ από το
1995 έχει καταγγείλει όλα αυτά που περιγράφονται σήμερα. Το αποτέλεσμα...ΔΙΑΠΛΟΚΗ.

για το
Περιβάλλον
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Φόβοι για τοξικό νέφος από πυρκαγιά
στο εργοστάσιο μπαταριών της Ξάνθης

Π

υρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι
της Πρωτομαγιάς στο μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών της
Ευρώπης της Sunlight της Γερμανός
στο Όλβιο Ξάνθης.
Ένας εργαζόμενος μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
Ξάνθης με δύσπνοια. Εκκενώθηκαν
τα χωριά Όλβιο, Άγιος Αθανάσιος,
Θαλασσιά, Κοσμητή, Τύμπανο, Τοξότες καθώς και ο χώρος αναψυχής
του Νέστου, ενώ όσοι αρνήθηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έλαβαν
οδηγίες να κλείσουν ερμητικά πόρτες
και παράθυρα.
Παρά τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν
να ανησυχούν λόγω των χημικών
για τη δημιουργία τοξικού νέφους,
ενώ αναμένονται και ο μετρήσεις του
πανεπιστημιακού εργαστηρίου για τα
αιωρούμενα σωματίδια στο περιβάλλον
μετά την πυρκαγιά.

Στα προληπτικά που ανακοίνωσε η
Αντιπεριφέρεια Ξάνθης περιλαμβάνεται
και το κλείσιμο σχολείων της περιοχής
γύρω από το εργοστάσιο. Συγκεκριμένα,
για 48 ώρες προβλέπεται:
• Πλύσιμο του περιβάλλοντος χώρου
και του εξωτερικού των σπιτιών με
άφθονο νερό
• Το εσωτερικό των σπιτιών να μείνει
όσο το δυνατόν απομονωμένο από
το εξωτερικό περιβάλλον (πόρτες και
παράθυρα ερμητικά κλειστά)
• Ο κόσμος και τα παιδιά να παραμένουν, ει δυνατόν τον περισσότερο
χρόνο σε εσωτερικό χώρο
• Όχι αγροτικές (βόσκηση και συγκομιδή
κηπευτικών, κ.λπ.) και λοιπές εργασίες
σε εξωτερικό χώρο.
Η SUNLIGHT AΒΕΕ δεσμεύτηκε
ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η καταστραφείσα μονάδα, ενώ υπογράμμισε
ότι θα διασφαλιστούν όλες οι θέσεις
απασχόλησης των εργαζομένων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΟΕ
▶ Ποια ήταν τα μέτρα που είχαν ληφθεί για τη σωστή φύλαξη και προστασία
των εξαιρετικά εύφλεκτων υλών;
▶ Ποια ήταν τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αυτόματη πυρόσβεση;
Λειτούργησαν στο χώρο, και γιατί δεν κατασβέστηκε η πυρκαγιά;
▶ Ποια ήταν τα μέτρα αποθήκευσης των μεταχειρισμένων προς ανακύκλωση μπαταριών;
▶ Ποιος θα αποζημιώσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών από την εισπνοή
τόσο τοξικών και επικίνδυνων ουσιών που προέκυψαν από την πυρκαγιά;
▶ Έγινε δειγματοληπτική αιμοληψία σε κατοίκους (ιδιαίτερα σε παιδιά) για
να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη, τοξικών ουσιών (οξέων μολύβδου και
άλλων βαρέων μετάλλων);
▶ Έγινε δειγματοληψία στο έδαφος και στα νερά για την ύπαρξη τοξικών
ουσιών;
Το ΠΑΚΟΕ θα θέσει αυτά τα ερωτήματα ως καταγγελία στον Άρειο Πάγο.
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Αθωώθηκαν
για τη διαμαρτυρία
κατά της κεραίας
Αθώοι κηρύχθηκαν μετά από τέσσερα χρόνια
οι επτά κάτοικοι Επανομής Θερμαϊκού που είχαν
αναρτήσει πανό μέσα στο γήπεδο της «Αναγέννησης» Επανομής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον
πύργο κεραιών κινητής τηλεφωνίας 32 μέτρων,
στο γήπεδο.
Για τους επτά που κατηγορούνταν προσχηματικά
για παρακώληση ποδοσφαιρικού αγώνα –ενώ στην
πραγματικότητα διώκονταν για τη διαμαρτυρία
τους- ζήτησε την αθώωση ο εισαγγελέας της έδρας
στο Δ΄ Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ,
Αναστάσιος Κεσίσης. Στην εκφώνηση της
απόφασης από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, κ.
Ανδρέα Αθηναίο, έκδηλη ήταν η ικανοποίηση στο
ακροατήριο.
Για τους Αντώνη Παρταλιό, Γιώργο Τσόπουλο,
Χρήστο Βρουλλή, Κώστα Λυκεσά, Βασίλη Μαυροσκά,
Σάββα Πασχαλίδη και Στράτο Ιορδάνογλου κρίθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να διέκοψαν αγώνα που
δεν είχε αρχίσει και να καθυστέρησαν το παιχνίδι
δεκαπέντε λεπτά οικογένειες με τα παιδιά τους
που άπλωσαν μέσα στο γήπεδο ένα πανό εναντίον
της κεραίας.
Στο πλευρό των κατηγορουμένων βρέθηκαν ο
δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, ο
επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» Σπύρος
Κουζινόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Θοδωρής Τζέκος, Κώστας Βογιατζής και ο γιατρός του
Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας και πρώην δημοτικός
σύμβουλος Θοδωρής Ζδούκος.

Λύματα στο Θερμαϊκό κολπο

Α

κατέργαστα λύματα στο
Δενδροπόταμο είναι για
χρόνια μια ανοικτή πληγή
για τη δυτική Θεσσαλονίκη και
το Θερμαϊκό κόλπο, γνωστή στα
δημοσιογραφικά γραφεία και
στους υπευθύνους.
Αποχετευτικά έργα για τη
σύνδεση των χαμηλών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης
με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), που μεταξύ
άλλων θα βάλουν φρένο και στην
παροχέτευση ανεπεξέργαστων
λυμάτων (το 5% των λυμάτων
της Δυτικής Θεσσαλονίκης)
προς το ρέμα Δενδροποτάμου,
δρομολογεί η ΕΥΑΘ Α.Ε., ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ,
Γιάννης Κρεστενίτης, κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης των
οικονομικών μεγεθών του 2017
αλλά και του επενδυτικού προγραμματισμού της περιόδου
2018 – 2024. Η δημοπράτηση
των έργων θα γίνει άμεσα με
στόχο να ξεκινήσουν στα τέλη
του 2018 ή στις αρχές του 2019
και να έχουν ολοκληρωθεί σε
δύο χρόνια.

Αυτά τα έργα αναμένεται να
αλλάξουν ριζικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δυτικών
περιοχών και περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων την κατασκευή
ή ανακατασκευή των αγωγών
και αντλιοστασίων αποχέτευσης
ακαθάρτων, τα οποία από το
υπάρχον αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου θα παροχετεύονται
πλέον στον ΚΑΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι αγωγοί
ακαθάρτων που καταστράφηκαν
από την κατασκευή του οδικού
κόμβου Κ16 κι έπρεπε να έχουν
αποκατασταθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΚΜ) πριν από την παράδοση
του Κ16 στην κυκλοφορία. Ο
συνολικός προϋπολογισμός των
έργων που δημοπρατούνται είναι
6 εκατ. € περίπου (χωρίς ΦΠΑ).
Η ΕΥΑΘ αναλαμβάνει την
εκτέλεση όλων των σχετικών
έργων σε μία ενιαία εργολαβία
τώρα, γιατί σύμφωνα με τον
κύριο Κρεστενίτη μόλις το Δεκέμβριο του 2017 της παραδόθηκε
από την ΠΚΜ και η μελέτη των
αγωγών του Κ16.
Η χρηματοδότηση θα γίνει

από τους πόρους της εταιρείας
(2,92 εκατ. €) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» (3,09
εκατ. € για τους αγωγούς που
κατέστρεψαν τα έργα του Κ16).
«Η εκροή ακατέργαστων
λυμάτων στο Δενδροπόταμο
αδίκως «χρεώνεται» διαχρονικά
στην ΕΥΑΘ!
Κι αυτό, γιατί για τα έργα
αυτά, όπως και για όλα τα μεγάλα
έργα, την αποκλειστική ευθύνη
είχε το Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών κ.λπ.).
Ουδέποτε, ωστόσο, ολοκληρώθηκαν ούτε και λειτούργησαν
όσα είχαν ήδη κατασκευαστεί,
αφήνοντας δυστυχώς ατελές
για αρκετά χρόνια -και μέχρι
αυτήν την ώρα- το αποχετευτικό
σύστημα για τα λύματα των
χαμηλών περιοχών της δυτικής
Θεσσαλονίκης», επισήμανε ο
κύριος Κρεστενίτης.
(Πηγή:THESSNEWS 28/4/2018)

Από λόγια πάμε καλά. Εάν
μπορούσε να μιλήσει ο Θερμαϊκός, θ' αποκάλυπτε πολλά.

Το ιστορικό
Το 2013 η διοίκηση του αθλητικού συλλόγου
«Αναγέννηση» Επανομής, επέτρεψε στην εταιρία
Cosmote, έναντι υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος, να εγκαταστήσει μέσα στο γήπεδο, μία
γιγαντοκεραία κινητής τηλεφωνίας, απειλώντας
με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τους αθλητές
και τους θεατές του γηπέδου, τους μαθητές των
παρακείμενων σχολείων και όλους τους περιοίκους.
Λίγους μήνες αργότερα μέλη της Κίνησης Πολιτών Επανομής και άλλοι κάτοικοι, λίγο πριν την
έναρξη αγώνα της «Αναγέννησης Επανομής» για
το πρωτάθλημα της Α1 ερασιτεχνικής κατηγορίας
ανήρτησαν πανό με το σύνθημα «φυτέψτε δέντρα και
όχι κεραίες, πρώτα η ζωή μας, μετά τα λεφτά σας”.
Ο αγώνας, πριν καν αρχίσει, διακόπηκε από
το διαιτητή και η διοίκηση της «Αναγέννησης»
κάλεσε τα ΜΑΤ για τη σύλληψη των πρωταιτίων, οι
οποίοι κρατήθηκαν όλη τη νύχτα στο αστυνομικό
τμήμα Επανομής.
Ψευδή χαρακτήρισαν την κατηγορία οι κατηγορούμενοι, αφού η διαμαρτυρία τους ήταν ειρηνική
και ο αγώνας θα μπορούσε να ξεκινήσει με καθυστέρηση ενός τετάρτου, δηλαδή με την ολοκλήρωση
της διαμαρτυρίας. Κάποιοι αναφέρθηκαν στην ανησυχία τους για την ακτινοβολία που εκπέμπεται από
την κεραία και άλλοι στο γεγονός πως δεν υπήρξε
προειδοποίηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου ότι
παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας πάνω από την
υγεία των πολιτών.
Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει αυτό το σκεπτικό
μερικών «ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΩΝ».

για το
Περιβάλλον
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Παγκόσμια πρωτοτυπία, το φράγμα
στο πιο επικίνδυνο ρήγμα

Ε

ίναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να
χτίζεται ένα φράγμα πάνω στο πιο
επικίνδυνο ρήγμα της Ελλάδας,
το ρήγμα που έδωσε έναν από τους
πιο δυνατούς σεισμούς και τις μεγαλύτερες επιφανειακές μετατοπίσεις,
εξηγεί ο καθηγητής Γεωφυσικής του
ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος
πολύ πρόσφατα μίλησε για το θέμα σε
εκδήλωση με θέμα «Οι καταστροφικές
επιπτώσεις από την εξόρυξη χρυσού
στην Κεντρική Μακεδονία», που έγινε
στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.
«Εγώ δεν ξέρω κάποιο άλλο αντίστοιχο παράδειγμα σε όλο τον κόσμο,
τουλάχιστον σε μη τριτοκοσμική χώρα
και προσωπικά δηλώνω τρομοκρατημένος και εξαιρετικά ανήσυχος για
τις πιθανές συνέπειες στην περιοχή»,
αναφέρει ο καθηγητής για το φράγμα
που χτίζεται πάνω από το «ρήγμα
της Ιερισσού» ,εκφράζοντας την
ανησυχία του για την ανεπάρκεια
του αντισεισμικού σχεδιασμού
των έργων που συνδέονται με την
μεταλλευτική δραστηριότητα στη
Χαλκιδική.
«Δεν υπάρχει ο επαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός για το φράγμα
του Κοκκινόλακκα, από την εταιρεία,
για αυτό είμαστε σίγουροι. Άρα, δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,
δεν υπάρχουν αποδείξεις, για το
πόσο μπορεί να αντέξει το φράγμα
σε έναν πιθανό μεγάλο σεισμό. Ο
τρόπος ελέγχου και οι σεισμικές δράσεις που έχουν υπολογισθεί με βάση
τις αναλύσεις της ίδιας της εταιρίας
(των μελετητών της δηλαδή), σε καμία
περίπτωση δεν έχουν ληφθεί σωστά
υπόψη και με τον τρόπο τον οποίο
πρέπει, στον αντισεισμικό σχεδιασμό
των φραγμάτων.»

Ο κίνδυνος για το φράγμα
Ο κ. Παπαζάχος αναφέρθηκε και
στο σεισμό του ‹32, που σύμφωνα με
τις σημερινές εκτιμήσεις και με βάση
τις καταγραφές και τις βλάβες που
προκάλεσε, είχε μέγεθος τουλάχιστον
της τάξης των 7 Ρίχτερ, με πάνω από
360 νεκρούς και χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα. Όπως επισημάνθηκε, έγινε
ακριβώς πάνω στο ρήγμα που περνάει
μέσα από την περιοχή εξόρυξης χρυσού
στη Χαλκιδική.
Ο κίνδυνος για το φράγμα και κατά
συνέπεια για τα χημικά απόβλητα από
έναν πιθανό σεισμό δεν πρέπει να
λογίζεται σε μια προοπτική μηνών ή
λίγων ετών, αλλά σε βάθος 20-30 ή και
50 ετών. Εν ολίγοις, τα χημικά απόβλητα θα μείνουν εκεί για πάντα

και αυτό είναι που δεν κατανοεί
ο κόσμος.
Άλλωστε, ο σεισμολόγος του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μάκης Χουλιάρας,
είχε επισημάνει τους κινδύνους από
το ενεργό ρήγμα-τέρας της Ιερισσού
και την εξορυκτική δραστηριότητα:
«Ξέρουμε ότι έχουν συμβεί πάρα πολλές
φορές θανατηφόρα ατυχήματα από
σεισμούς σε ορυχεία. Προ ημερών
έγινε σεισμός 4,7 στην Πολωνία και
ήταν 19 άνθρωποι, μεταλλειωρύχοι
μέσα στο ορυχείο. Από ένα 4,7. Όταν
μιλάμε για περιοχή που έχει «δώσει»
7 Ρίχτερ, δεν μπορούμε να είμαστε
ήσυχοι. Και επειδή οι σεισμοί δεν
σκοτώνουν, οι ανθρώπινες κατασκευές
σκοτώνουν, εμένα με ενδιαφέρει εάν
είναι κατάλληλα κατασκευασμένο το
ορυχείο και αν είναι εξασφαλισμένη
η ασφάλεια των εργαζομένων».
Tο ενεργό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας της ΒΑ Χαλκιδικής, το οποίο
περνάει μέσα από τις Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις Στρατωνίου, δηλαδή
μέσα από το σημερινό μεταλλείο και
το φράγμα αποβλήτων “Καρακόλι”.
Σε αυτήν την ίδια περιοχή πρόκειται
να κατασκευαστεί το νέο συγκρότημα
μεταλλουργίας χαλκού-χρυσού, ο νέος
χώρος απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων του Κοκκινόλακκα, εργοστάσιο
θειϊκού οξέος, αγωγός μεταφοράς υγρού
θειϊκού οξέος στο Στρατώνι κ.λ.π.
Η Επιτροπή Ερευνών του Τμήματος
Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής
τον επιστημονικώς υπεύθυνο, Σ. Παυλίδη, καθηγητή Γεωλογίας, παρέδωσε

το 2010 στην «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»
σεισμοτεκτονική μελέτη με τον τίτλο
«Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών
εγκαταστάσεων» της εταιρείας στη
Χαλκιδική, η οποία αποτέλεσε και
ένα από τα βασικά στοιχεία μέσω
των οποίων η «Ελληνικός Χρυσός»
διεκδίκησε και τελικά απέκτησε την
κυριότητα των περιοχών για εξόρυξη
χρυσού.
Το 2012, το Πρυτανικό Συμβούλιο
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης έκρινε ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«υποβαθμίζεται ο περιβαλλοντικός
κίνδυνος από την προτεινόμενη
δραστηριότητα στα επιμέρους φυσικά και ανθρωπογενή συστήματα»
και πρότεινε «να συμπληρωθεί
και να επανεξεταστεί η ΜΠΕ στα
σημεία που δεν παρέχονται εγγυήσεις για την ασφαλή εξόρυξη»,
να «ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψη οι
περιβαλλοντικοί όροι που οι επιστήμονες έχουν επισημάνει και
δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη»
αλλά και «να υπάρξει μηχανισμός
διαρκούς ελέγχου τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων».
Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε «απολύτως νόμιμη, πληρούσα τους περιβαλλοντικούς όρους»
τη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού
στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, απορρίπτοντας αίτηση που είχαν καταθέσει οκτώ σύλλογοι της περιοχής για
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη
λειτουργία των μεταλλείων κρίνοντάς

τις «μη σημαντικές», το μέγα πρόβλημα της σεισμικής επικινδυνότητας
ΔΕΝ αποτελούσε αντικείμενο της
αίτησης.
O κύριος Χουλιάρας σχολιάζει:
“Ήρθανε και οι 9 της εταιρείας και
ορμήξανε να με φάνε. Και τους ρωτάω:
μέσα στο ορυχείο σας έχετε σύστημα
συναγερμού σε περίπτωση δόνησης;
Μου απάντησαν «όχι». Ε…με φοβίζει
αυτό. Και ερωτώ: Εφ όσον το Αριστοτέλειο υπέβαλε μια τέτοια μελέτη στο
Υπουργείο, πως και δν σας συνέστησε
να βάλετε και ένα σεισμογράφο; Εκεί…
δίπλα στο ορυχείο…να παρακολουθείτε.
Αν είχαν βάλει σεισμολόγο στην ομάδα
της μελέτης…δεν υπάρχει περίπτωση
να μη συνέστηνε κάτι τέτοιο. Πέρυσι
εξέφρασε επιφυλάξεις το Πρυτανικό
Συμβούλιο του Αριστοτέλειου. Έγινε τίποτα; Τη μελέτη την υπογράφει
γεωλόγος. Μα, αν σε πονάει η καρδιά
σου , θα πας σε καρδιολόγο. Όχι σε
παθολόγο.
Στη μελέτη δεν έκρυψαν τίποτα.
Περιέλαβαν όλα τα στοιχεία. Αλλά…
ξέρεις κάτι; Όταν κάνεις μια τέτοια
μελέτη, για τέτοια έργα, υπάρχουν και
τα «μοντέλα». Υπάρχει το «Χειρότερο
σενάριο», υπάρχει και το «Καλύτερο
σενάριο». Δεν μπορείς να μην συμπεριλάβεις και το «Χειρότερο». Όταν όλα
τα απλουστεύεις..»
Το ΠΑΚΟΕ για όλα τα παραπάνω
έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά
και αγωγή, οι οποίες εκδικάστηκαν. Περιμένουμε τις αποφάσεις,
δυστυχώς όμως η καταστροφή
συνεχίζεται.
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Η Ελλάκτωρ συμφερόντων Μπόμπολα

Επανέρχεται στις γνωστές
μεθόδους ευνοϊκής μεταχείρισης

Η

Helector Cyprus (θυγατρική
εταιρία του Ομίλου Ελλάκτωρ
της οικογένειας Μπόμπολα
στη Μεγαλόνησο) ασκεί πιέσεις, προκειμένου αφενός να επικυρωθεί νέα
σύμβαση για τη μονάδα επεξεργασίας
και διάθεσης απορριμμάτων της Λάρνακας αφετέρου να τύχει ηπιότερης
μεταχείρισης ο κ. Μπόμπολας.
Ως προς το σκέλος των απορριμμάτων της Λάρνακας η εταιρία ζητά να
της καταβληθούν άνω των 20.000.000
ευρώ ισχυριζόμενη ότι της οφείλονται
και επιπλέον να της αναγνωριστούν
δικαιώματα και στη διαχείριση των
απορριμμάτων και της Λευκωσίας.
Μάλιστα, διατείνεται ότι θετικά τοποθετείται και το υπουργείο Γεωργίας
– Περιβάλλοντος.
Επιπλέον, εκφράζει τη διαμαρτυρία
της για την αρνητική αντιμετώπιση
τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
εξαιτίας του σκανδάλου της Πάφου
όσο και από την Ελεγκτική Υπηρεσία,
η οποία αναγνωρίζει ως καταβλητέο
μικρότερο ποσό και συγκεκριμένα
13.000.000, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δραστηριότητα της εταιρίας.
Ως προς τον επικεφαλής της εταιρίας
ισχυρίζεται χωρίς ωστόσο τεκμηρίωση
ότι το δικαστήριο της Λάρνακας που
θα εξετάσει το αίτημα ακύρωσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος είναι επίσης
αρνητικά διακείμενο, ενώ σκληρότητα
καταλογίζει και στη Γενική Εισαγγελία.
Να θυμίσουμε εδώ ότι σχετικά με
το σκάνδαλο της Πάφου ο δήμαρχος
της πόλης, Φαίδωνας Φαίδωνος, είχε
ανακαλύψει ότι η HELECTOR πιθανώς
χρημάτιζε δημάρχους και υπαλλήλους
και πως τελικά το κράτος πλήρωνε
πολύ περισσότερα χρήματα απ’ όσα
προβλέπονταν. Συγκεκριμένα, όπως

έχει δηλώσει ο δήμαρχος, «στο ΧΥΤΑ
Πάφου πληρώναμε 30 - 31 ευρώ ανά
τόνο σκουπιδιών, όταν το πραγματικό
κόστος ήταν στα 12 - 14 ευρώ ανά τόνο,
ενώ στο ΧΥΤΥ Κόσιης πλήρωναν 70 - 74
ευρώ ανά τόνο, όταν το κόστος ήταν
στα 30 - 35 ευρώ ανά τόνο».
Επίσης, η εταιρία κατάφερε να πάρει
έργο για το οποίο έλαβε 1,7 εκατ. ευρώ
με απ’ ευθείας ανάθεση. Όλα αυτά με
την καταβολή του ανάλογου τιμήματος,
της μίζας δηλαδή, η οποία δικαιολογείτο μέσω εικονικών τιμολογίων για
εξωτερικές εργασίες, τα οποία κόβονταν
σε συγγενείς και φίλους των υπόπτων.
Για τους λόγους αυτούς είχε εκδο-

ΣΤΑΘΕΡΗ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ
Κορυφαία στους φορείς πιστοποίησης
για την ασφάλεια τροφίμων αναδεικνύεται η
EUROCERT, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησής της από το διεθνή Οργανισμό
International Featured Standards (IFS) και
αφορούν τη χρονική περίοδο των τελευταίων
δώδεκα μηνών .
Η ανακοίνωση της IFS την1/3/2018 κατατάσσει την EUROCERT, στο πιο βασικό κριτήριο (Administrative indicator 1), στην πρώτη
θέση μεταξύ 73 φορέων πιστοποίησης από
όλον τον κόσμο, βασιζόμενη σε στοιχεία από

θεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε
βάρος του διευθύνοντος συμβούλου
του Ελλάκτορα στην Αθήνα, Λεωνίδα
Μπόμπολα, για να εκδοθεί στην Κύπρο.
Πληροφορίες της εφημερίδας
«Δημοκρατία» αναφέρουν πως επιχειρείται από ανώτερα στελέχη της
Helector Cyprus προσέγγιση του γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας,
Νίκου Αναστασιάδη, τόσο για τη νέα
σύμβαση διαχείρισης των απορριμμάτων της Λάρνακας όσο και για το
μετριασμό της αντιμετώπισης του κ.
Μπόμπολα.
Πηγή εφημερίδα «Δημοκρατία».

Επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ έχει

απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε πιστοποιημένες από την EUROCERT επιχειρήσεις, που
τις διενεργεί το ίδιο το IFS και κατά αυτόν
τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό
πλαίσιο αντικειμενικής αξιολόγησης των
φορέων πιστοποίησης παγκοσμίως.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
EUROCERT, Γιώργος Μπρισκόλας, εξέφρασε,
«θερμές ευχαριστίες προς όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές, τους επιθεωρητές,
το υποστηρικτικό τεχνικό προσωπικό, τους
εμπλεκόμενους συμβούλους και φυσικά τις
πιστοποιημένες επιχειρήσεις, που ανταποκρίνονται άριστα στις απαιτήσεις του IFS και
οι οποίες δικαιώνονται για την εμπιστοσύνη
τους προς την EUROCERT».
Μπράβο στην Eurocert !

καταγγείλει την «αδηφάγα» πορεία
των σκουπιδαρχών. Όμως, ευτυχώς υπάρχουν και μερικοί σωστοί
Δήμαρχοι και φορείς, που παραμερίζοντας τα προσωπικά τους
συμφέροντα, προστατεύουν τους
πολίτες.
Εντούτοις, υπάρχει πολύς δρόμος, επειδή και το σύστημα με τα
ΣΔΙΤ θεωρείται ξεπερασμένο και
ουσιαστικά βασίζεται στην αρχή
«όσο πιο πολλά σκουπίδια, τόσο πιο
πόλυ θ΄αναπτυχθούν τα ΣΔΙΤ». Αυτό
είναι το τεράστιο λάθος. ΠΡΟΣΟΧΗ,
κύριοι της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, εάν
βέβαια πιστεύετε σ’ αυτήν!
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Αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ε και… λοιπόν τι έγινε;
Ρ

αγδαία αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων (καύσωνες,
ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες)
παρατηρείται μετά το 1980, σύμφωνα
με πρόσφατη έκθεση 27 ευρωπαϊκών
εθνικών επιστημονικών Ακαδημιών,
ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ακαδημία Αθηνών.
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 22
Μαρτίου, αναφέρει πως ο αριθμός των
πλημμυρών και άλλων υδρολογικών
συμβάντων έχει τε-τραπλασιαστεί σε
σχέση με το 1980 και διπλασιασθεί από
το 2004 έως σήμερα. Οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και οι δασικές
πυρκαγιές έχουν κι αυτές διπλασιαστεί.
Όπως επισημαίνει το Επιστημονικό
Συμβουλευτικό Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (EASAC) στην
έκθεσή του, ήταν δύσκολο να αναλυθεί
η συμβολή της ανθρωπογενούς θέρμανσης στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ωστόσο, η αυξημένη πολυπλοκότητα
των μοντέλων και η πρόσβαση σε
πόρους επέτρεψαν στους ερευνητές
να συνδέσουν συγκεκριμένα καιρικά
φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή συνέβαλε στην
αύξηση της πιθανότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως τα παρακάτω:
• Κύματα καύσωνα στην Αυστραλία,
την Κίνα και την Ευρώπη
• Ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που προκλήθηκαν από αυτές
• Παράκτιες πλημμύρες λόγω αύξησης της στάθμης της θάλασσας.
Ταυτόχρονα δε, αυξήθηκε ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε δάση.

Αποσταθεροποίηση
του κλίματος
Ο επόπτης του Κέντρου Ερεύνης
Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών,
καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, δηλώνει
πως δυστυχώς οι προοπτικές από τα
κλιματικά μοντέλα είναι ότι τα ακραία
καιρικά φαινόμενα αναμένεται να
συνεχιστούν και στις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με τον καθηγητή, η
αιτία της αύξησης της συχνότητας των
ακραίων καιρικών φαινομένων είναι
η αποσταθεροποίηση του κλίματος,
καθώς οι ανθρωπογενείς εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου έχουν ως
συνέπεια την αλλαγή της σύστασης
της ατμόσφαιρας.
Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Nature Geoscience, από μια
ομάδα του βρετανικού Πανεπιστημίου
του Έξετερ, υποστηρίζει ότι ο στόχος
της συμφωνίας του Παρισιού για
περιορισμό της υπερθέρμανσης του
πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω

από τις προ-βιομηχανικές θερμοκρασίες, εξακολουθεί να είναι τεχνικά
εφικτός, ενώ πολλοί άλλοι επιστήμονες
του κλίματος ήταν σκεπτικοί σχετικά
με την έκθεση αυτή.
Η παραπάνω ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα της παγκόσμιας θερμοκρασίας επιφάνειας του Κέντρου
Χάντλεϊ της βρετανικής μετεωρολογικής
υπηρεσίας, τα οποία εκτιμούν ότι οι
θερμοκρασίες της επιφάνειας της Γης
έχουν αυξηθεί από το 1850, κατά 0,9
βαθμούς Κελσίου. Η ομάδα υπολόγισε
τις ποσότητες άνθρακα που μολύνουν
την ατμόσφαιρα και θα οδηγήσουν σε
μια περαιτέρω θέρμανση του πλανήτη
κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου, προκειμένου
η αύξηση της θερμοκρασίας να φτάσει
τον 1,5 βαθμό Κελσίου, όπως αναφέρεται στη συμφωνία του Παρισιού.
Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά καλύπτουν μόνο το 84% της επιφάνειας
της Γης, καθώς υπάρχουν μεγάλα κενά
στην Αρκτική, την Ανταρκτική και
την Αφρική, όπου οι σταθμοί παρακολούθησης της θερμοκρασίας είναι
περιορισμένοι. Επιπλέον, πάνω από
τους ωκεανούς, χρησιμοποιήθηκαν
θερμοκρασίες θαλάσσιων επιφανειών,
οι οποίες δεν αυξήθηκαν τόσο γρήγορα όσο οι θερμοκρασίες τους αέρα
ακριβώς πάνω από την επιφάνεια
του ωκεανού.
Δημιουργείται επίσης ένα άλλο
ζήτημα ως το ποια είναι η ημερομηνία
έναρξης από την οποία θέλουμε να
παραμείνουμε κάτω από 1,5 ή βαθμούς Κελσίου θέρμανσης. Μια άλλη
πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου, διαπίστωσε ότι,

αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα λίγο
νωρίτερα από το 1850, τότε θα πρέπει
να αναλογιστούμε και την αύξηση της
θερμοκρασία κατά 0,2 βαθμούς Κελσίου
που έχει ήδη προκληθεί.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο
πλανήτης έχει ήδη θερμανθεί κατά 0,2
με 0,3 βαθμούς Κελσίου περισσότερο
απ’ ότι υπολογίζεται, το οποίο σημαίνει πως η ποσότητα του άνθρακα που
μολύνει την ατμόσφαιρα δεν πρέπει
να αυξηθεί παραπάνω.

Μείωση του άνθρακα
Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι
πιθανόν να είναι ήδη μεγαλύτερες
από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην
παγκόσμια ιστορία και να αυξάνονται
κατά 20 έως 50 φορές ταχύτερα απ’
ό,τι κινούνται οι γρηγορότερες φυσικές
κλιματικές αλλαγές της Γης. Οι γρήγορες κλιματικές αλλαγές, όπως αυτή
που προκαλούν σήμερα οι άνθρωποι,
δημιουργούν προβλήματα στα οποία
είναι δύσκολο να προσαρμοστούν τα
έμβια όντα.
Ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού είναι απλώς «να μειωθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο, όσο το δυνατόν
γρηγορότερα η ρύπανση του άνθρακα».
Ωστόσο, οι κυβερνήσεις χρειάζονται
έναν συγκεκριμένο στόχο για να βασίσουν τις πολιτικές τους για το κλίμα.
Το «όσο το δυνατόν περισσότερο και
όσο το δυνατόν γρηγορότερο» είναι
ασαφές και υποκειμενικό, ενώ «η
μείωση της ρύπανσης του άνθρακα
κατά 80% μέχρι το 2050» είναι συγκεκριμένη και μπορεί να υιοθετηθεί από

την πολιτική.
Οι πόλεις του Σαν Φρανσίσκο και
του Όκλαντ, μήνυσαν τις πετρελαϊκές
εταιρείες Chevron, ExxonMobil, Shell,
ConocoPhillips και ΒΡ, απαιτώντας να
πληρώσουν για το κόστος των πόλεων
στην αντιμετώπιση της ανόδου της
στάθμης της θάλασσας που προκλήθηκε
από την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Στη δίκη που διεξήχθη, μερικές από
τις εταιρίες αυτές υποστήριξαν ότι η
κλιματική αλλαγή προκαλείται κατά
κύριο λόγο από την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του πληθυσμού
και όχι από την εξαγωγή ορυκτών
καυσίμων, χρησιμοποιώντας μάλιστα
ως υπερασπιστές τους επιστήμονες και
λομπίστες και ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ.
Με άλλα λόγια, η στρατηγική των
πετρελαϊκών βιομηχανιών είναι να
υποστηρίξει ότι είναι δύσκολο να
εντοπιστούν οι επιμέρους κλιματικές
αλλαγές και τελικά, η ευθύνη δεν
βαρύνει τους παραγωγούς αλλά τους
καταναλωτές των προϊόντων τους.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
της εταιρίας ExxonMobil, της οποίας
οι έρευνες για το κλίμα δείχνουν ότι οι
άνθρωποι προκαλούν την κλιματική
αλλαγή, ενώ παράλληλα δαπάνησε
31 εκατ. δολάρια σε οργανώσεις για
να δημιουργήσει αμφιβολίες για την
κλιματική αλλαγή.
(Πηγή: Το Ποντίκι, 4/4/18)

Πώς να εφαρμοστεί η συμφωνία
του Παρισιού όταν ο σημερινός
πρωθυπουργός που την υπέγραψε, ταυτόχρονα υπέγραψε με τους
Κινέζους και τη νέα μονάδα λιγνίτη
στη Βόρεια Ελλάδα 5 δις ευρώ;
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Εμμένει ο Φάμελλος στα εργοστάσια
καύσης απορριμμάτων

Π

ολίτες που διαμαρτύρονταν
την Κυριακή των Βαίων έξω
από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ
αποκάλυψαν ότι το δείγμα που συνέλεξαν από το υλικό για χρήση από τη
εταιρεία δεν είχε καμιά πιστοποίηση .
Μάλιστα, μετά από εντολή της
Αντιπεριφερειάρχη, κ. Κολυνδρίνη, η
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και
Σποράδων διενήργησε έλεγχο μέσω της
αρμόδιας Υπηρεσίας της ( Διεύθυνση
Ανάπτυξης) στις αποθήκες της ΑΓΕΤ
αλλά και σε φορτηγό αυτοκίνητο το
οποίο μετέφερε συσκευασμένα δεμάτια από το πλοίο στις εγκαταστάσεις
της ΑΓΕΤ.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών έδειξαν υπέρβαση της περιεκτικότητας σε υδράργυρο στο δείγμα
του φορτίου με προορισμό την ΑΓΕΤ,
που μπλόκαρε στον Περιφερειακό η
Επιτροπή Αγώνα Πολιτών ενάντια στην
καύση σκουπιδιών. Επιβεβαιώθηκαν,
έτσι, οι φόβοι της Επιτροπής ότι το
μεταφερόμενο προς καύση υλικό
αποτελείτο από πλαστικό. Το ποσοστό
του πλαστικού ανερχόταν σε 75-80%.
Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας
μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων έδωσε εντολή η αρμόδια
υπηρεσία να προβεί σε όλες τις νόμιμες
ενέργειες που επιβάλλονται σύμφωνα
με την ισχύουσα ΑΕΠΟ του Υπουργείου. Σε δηλώσεις της η κ. Κολυνδρίνη
τόνισε «για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
προέχει η προστασία της υγείας των
πολιτών και για αυτό δεν θα ανεχτεί
καμία παράνομη πράξη που επιβαρύνει
το περιβάλλον και θα εφαρμόσει στο
ακέραιο τις προβλεπόμενες από το
Νόμο κυρώσεις».
Ωστόσο, στο συνέδριο του ΣΕΒ στις
24 Απριλίου με θέμα «Σχεδιάζουμε το
μέλλον με επενδύσεις», ο αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Φάμελλος
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι για την
κυκλική οικονομία έφερε ως πρότυπο
παράδειγμα την καύση σκουπιδιών
-εναλλακτικών καυσίμων- και δήλωσε
ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος.
Ανέφερε πως έγινε συνάντηση με
την Ένωση Τσιμεντοβιομηχάνων και
αποφασίστηκε να εντατικοποιηθούν
οι έλεγχοι. «Η κοινωνία δε γνωρίζει
ίσως τα χαρακτηριστικά αυτής της
παρέμβασης και ανησυχεί για από
αυτά τα χαρακτηριστικά (καύση) .
Για να μην υπάρχει καμία ανησυχία
ζητήσαμε και δέχτηκε η Ένωση να
αυξήσουμε την πληροφορία και τον
έλεγχο, για να είμαστε σίγουροι ότι
η μεγάλη μεταρρύθμιση ότι είναι
ασφαλής.
Κάναμε προσπάθεια για να μην
κινδυνεύσει η βιομηχανία οικοδομικών υλικών από τα πρόστιμα διαρρο-

ής άνθρακα . Και το πετύχαμε. Ήταν
προφανές ότι θα πηγαίναμε στα πρότυπα της δυτικής ευρώπης με καλής
ποιότητας υλικά άρα το δευτερογενές
καύσιμο να περνά από έλεγχο και να
εξασφαλίσουμε ότι έχουμε δομές ιδιωτικές ή δημοτικές που θα έχουν καλή
ποιότητα δευτερογενούς καυσίμου,
να εξασφαλίζουμε ασφαλή μεταφορά
του και προφανώς η χρήση του στη
βιομηχανία να γίνεται με ασφάλεια.
Συμφωνήσαμε τον εξαπλασιασμό διοξινών και φουρανίων στην ελληνική
τσιμεντοβιομηχανία και ταυτόχρονα
συστήματα μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης.»

Να παραιτηθεί ο
αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος Κ. Φάμελλος
Με ανακοίνωσή της, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας ζητά
να ανακαλέσει την ΑΕΠΟ, να ζητήσει
συγγνώμη και να παραιτηθεί ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
Κ. Φάμελλος.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως
με τα επίσημα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφερειακή
Ενότητα Μαγνησίας, αποδείχτηκε αυτό
που ισχυρίζονταν η Επιτροπή Πολιτών
και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία
Μαγνησίας τον τελευταίο καιρό. Ότι
δηλαδή, το υλικό που ξεφόρτωσαν τα
2 πλοία στο λιμάνι της ΑΓΕΤ την 1
και 2 Απριλίου 2018, ήταν σχεδόν όλο
πλαστικό. Ζητούν δε από το σωματείο
εργαζομένων της ΑΓΕΤ, το Εργατικό
Κέντρο Βόλου, την Ένωση Εργαζομένων στις τσιμεντοβιομηχανίες και
την Ένωση Βιομηχάνων Θεσσαλίας,
να ζητήσουν συγγνώμη από τους
κατοίκους του Βόλου, διότι έβαλαν
τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους πάνω
από την υγεία των πολιτών.

Τη μεγαλύτερη συγγνώμη όμως,
την απαιτούν από τον αν. Υπουργό Περιβάλλοντος γιατί επέτρεψε
την παράνομη «πειραματική» καύση
σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, υπονομεύοντας την υγεία των πολιτών του
Βόλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή
της, ενώ η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας είχε καλέσει στις
αρχές Απριλίου τον κ. Φάμελλο, τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον
προϊστάμενο Εισαγγελίας Βόλου, να
απαγορέψουν την καύση υλικού που
ξεφόρτωσαν τα πλοία της ΑΓΕΤ, μέχρι
να βγουν τα αποτελέσματα των ελέγχων
του υλικού που, κατά τα φαινόμενα
ήταν, κατά κύριο λόγο πλαστικό, αυτοί
δεν το έπραξαν με συνέπεια να τεθεί
σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών κατά
την καύση αυτού.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οφείλει, έστω και τώρα, να ανακαλέσει
την άδεια λειτουργίας της ΑΓΕΤ. Ο
κ. Φάμελλος οφείλει να ανακαλέσει
αμέσως την ΑΕΠΟ που εξέδωσε στο
τέλος Φεβρουαρίου 2017 η οποία
δίνει την άδεια στην ΑΓΕΤ να καίει
200.000 τόνους RDF, το οποίο, όπως
απεδείχθη, δεν είναι τελικά RDF. Τα
σκουπίδια μάλιστα όταν καίγονται στις
ακατάλληλες εγκαταστάσεις τσιμεντοβιομηχανιών είναι πολύ επικίνδυνα
για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα ο κ.
Φάμελλος, μετά την ανάκληση της
ΑΕΠΟ οφείλει να ζητήσει έμπρακτα
συγνώμη από τους πολίτες του Βόλου
υποβάλλοντας και την παραίτησή του.
Όπως έχουμε ξαναπεί η ΑΓΕΤ πιάστηκε «με τη γίδα στην πλάτη», χάρη
στον αγώνα της Επιτροπής Πολιτών.
Δεν μπορεί επομένως να είναι τιμητής
αμφισβητώντας τα αποτελέσματα των
εργαστηρίων (τα αποτελέσματα που

δίνει η ίδια και πληρώνει η ίδια, είναι
άραγε πιο αξιόπιστα;) και να εκτοξεύει
απειλές κατά πάντων. Είναι υπόλογη
στη τοπική κοινωνία γιατί δεν διστάζει,
προκειμένου για τα κέρδη, να θέσει
σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
Ελπίζουμε ότι η Εισαγγελία Βόλου
θα δώσει εντολή στο Τελωνείο Βόλου
και την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας να δώσουν στην Περιβαλλοντική
Πρωτοβουλία Μαγνησίας και την
Επιτροπή Πολιτών τα έγγραφα με
τα οποία διακινήθηκε το υλικό που
αποδείχθηκε ότι δεν ήταν RDF, αλλά
σχεδόν εξ ολοκλήρου πλαστικό. Αν
λοιπόν στα σχετικά τιμολόγια και
δελτία αποστολής αναφέρεται ως
RDF, η ΑΓΕΤ έχει διαπράξει «σκαστή» παρανομία και έχει σοβαρές
διοικητικές και ποινικές ευθύνες.
Οι μεγαλύτερες όμως ευθύνες της
είναι ηθικές απέναντι σε μια πόλη
τουλάχιστον 140.000 κατοίκων, όπως
είναι ο Βόλος».
Παράλληλα, καθώς η ΑΓΕΤ απειλεί με μηνύσεις όλους όσους αντιδρούν στην καύση των σκουπιδιών,
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Μαγνησίας, κ. Ευθύμης Τσάμης, σε
συνέντευξή του στο web thessalia
αναφέρει πως όλοι όσοι είχαν δει το
υλικό είχαν καταλάβει ότι ήταν κάτι
που δεν είχε καμία σχέση με το RDF,
πράγμα το οποίο αποδείχτηκε και
έμπρακτα και πιστοποιήθηκε από την
Περιφέρεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος «Η ΑΓΕΤ πρέπει να
απολογηθεί γι’ αυτό το υλικό το οποίο
φέρνει εδώ και μάλλον το καίει απ’ ότι
φαίνεται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια
συμπεριφορά, η οποία είναι προσβλητική προς την κοινωνία και θα πρέπει
να καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι
ότι η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική
χώρα, ούτε η κοινωνία του Βόλου.
Θα πρέπει να συμπεριφέρονται με
σεβασμό και με την σοβαρότητα που
πρέπει σε ότι αφορά θέματα υγείας.
Η ΑΓΕΤ δεν μιλά επί της ουσίας και
απειλεί να κινηθεί νομικά . Αν αυτό
το κάνουν πιστεύοντας ότι θα μας
φοβίσουν, κάνουν τεράστιο λάθος. Αντί
να είναι σεμνή και ταπεινή για τέτοια
θέματα, μιας και πιάστηκε να διακινεί
υλικό προς καύση, το οποίο δεν είναι
καθόλου νόμιμο, απ’ ότι φαίνεται,
αφήνει υπονοούμενα και απειλές για
όσους μιλάνε. Δεν θα μας φοβίσει. Τα
δικαστήρια δεν υπάρχουν μόνο για
εμάς, υπάρχουν και για εκείνους».
(Πηγή: Μαγνησία, 25/4/18)

Ελλάς το μεγαλείο σου! Ο υπουργός Περιβάλλοντος εναντίον του
δικαιώματος των πολιτών για την
προστασία του περιβάλλοντος.
ΑΙΣΧΟΣ!

για το
Περιβάλλον
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«Θάσος Νερό SOS»

Ψ

ηφίσμα διαμαρτυρίας για το
φράγμα των Μάριων κατατέθηκε από τα μέλη της ομάδας
"Θάσος Νερό SOS" κατέθεσαν στο περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (το οποίο συνεδρίασε
στις 26 Απριλίου) και επιδόθηκε από
τον επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή
Συσπείρωση" Χρήστο Τρέλη, ενώ τη
στήριξη τους σε αυτό έχουν εκφράσει
ο\ σύμβουλοι Κατερίνα Γεροστεργίου,
Παντελής Λασκαρίδης, Στέλλα Γκανιάτσου και Αρχέλαος Γρανάς.
Το ψήφισμα ττεκμηριώνεται πλήρως
από εθελοντές πολιτικούς μηχανικούς,
τεχνικούς και νομικούς. Υποστηρίζει
με τον πλέον επιστημονικό τρόπο την
απαίτηση των κατοίκων για ορθολογική
καλλιέργεια και χρήση των υδάτινων
πόρων του πράσινου νησιού μας.
Οι εθελοντές της ΘΑΣΟΣ ΝΕΡΟ
SOS, δουλεύοντας εντατικά από δυο
χρόνια, τεκμηρίωσαν και ανέδειξαν
τραγικές παραλείψεις και ανεξήγητες
αστοχίες της Περιφέρειας ΑΜΘ και
του Δήμου Θάσου.
Τις βλέπουμε πρώτα πρώτα στα
αντιπλημμυρικά έργα, στο φράγμα
Μάριων, στο εθνικό σχέδιο για τις λεκάνες απορροής. Κακοτεχνίες, ελλιπείς ή
κρυφές μελέτες, επικίνδυνη προχειρότητα και αδιαφάνεια χαρακτηρίζουν τις
ενέργειες υπηρεσιών αρμόδιων για την
προστασία του νησιού από τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών
του Σεπτεμβρίου του '16. Επιπλέον,
η εκπόνηση του εθνικού σχεδίου για
τις λεκάνες απορροής κατέδειξε την
τραγική απουσία στρατηγικής για τα
υδατικά αποθέματα της Θάσου αλλά
και της Σαμοθράκης.
Για τους λόγους αυτούς η ΘΑΣΟΣ
ΝΕΡΟ SOS μεταξύ άλλων ετοίμασε
Τεχνική Έκθεση για το Φράγμα Μάριων
(Βασίλης Βασιλειάδης, Ναυπηγός &
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ιανουάριος 2018) και χάρτη με τον οποίο
αποδεικνύεται ότι τα υδατορέματα
και οι πηγές του νησιού είναι 76 αντί
των 15 (!) που ισχυρίζεται η ΔΕΥΑΘ
(Δήμος Γεο3ργούσης, Αγρονόμος,
Τοπογράφος Μηχανικός, Δεκέμβριος
2017). Μέλη μας κατέθεσαν τον χάρτη
στον Δ/ντή Υδάτων Αν. Μακεδονίας κ.
Θράκης κ. Γιώργο Καμπά και ζήτησαν
την επικύρωση του.
Το ψήφισμα αναφέρει τα εξής:
ΖΗΤΑΜΕ:
Επικαιροποίηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα
Θράκης (GR12) ώστε να ορισθούν οι
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
για πλημμύρες της λεκάνης απορροής
GR42 Θάσου - Σαμοθράκης. Ζητάμε
την παραπάνω ενέργεια σας μετά τις
συνεχείς κι εκτεταμένες πυρκαγιές
που έπληξαν το νησί της Θάσου (συν.
1,2,3) ώστε να έχουμε τη δυνατότητα
ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα

ή να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις σε
περίπτωση καταστροφής.
Κατασκευή νέων φραγμάτων. Στην
Θάσο υπάρχουν 5 μεγάλα υδατορέματα
στις περιοχές που κατά κύριο λόγο
έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές (*1).
Από αυτά διέρχεται κάθε χειμώνα
μεγάλη ποσότητα νερού κι εκβάλλει
στην θάλασσα. Ζητάμε την δημιουργία
φραγμάτων σε καθένα από αυτά και
την ένταξη τους στον πολεοδομικό
σχεδιασμό του νησιού ώστε να περιλαμβάνονται στην πυροπροστασία
του και να μπορούν να ενταχθούν
σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Με τα
φράγματα αυτά:
α. θα εμπλουτιστούν ο υδροφόρος
ορίζοντας και οι πηγές και θα σταματήσει η εξάρτηση της υδροδότησης
από τις γεωτρήσεις
β. θα χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα του επιφανειακά συγκεντρωθέντος
νερού για άρδευση και στήριξη του
πρωτογενούς τομέα του νησιού.
γ. θα ενισχυθεί ο τουριστικός τομέας
με τα αξιοθέατα που θα προκύψουν
στα σημεία αυτά και με τις θέσεις
εργασίας που θα δημιουργηθούν.
Άμεση ένταξη του φράγματος των
Μάριων στον πολεοδομικό σχεδιασμό
της Θάσου.
Πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία του φράγματος Μάριων, για τους
σκοπούς που δημιουργήθηκε και χωρίς
αλλαγή χρήσης.

Tι προηγήθηκε
Το φράγμα κατασκευάστηκε το 1985
με σκοπό να αρδευτούν ελαιοκτήματα
3 χωριών (Μαρίες, Αιμενάρια, Καλλψάχη) .Η προβλεπόμενη χωρητικότητα
ήταν 120.000 κ.μ. σε πρόφραγμα και
φράγμα. Στην πορεία του χρόνου το
φράγμα Μάριων αναδείχτηκε σε εξαιρετικό πόλο έλξης τουριστών αλλά
και σημαντικό για την πυροπροστασία. Καθώς στην πορεία του χρόνου
άρχισε να γεμίζει με φερτά υλικά τα
οποία ήταν αυξάνονταν και από τις
επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, από
το 2012 κάτοικοι και φορείς ζητούσαν
την αποκατάσταση του φράγματος.
Στην πυρκαγιά του 2016 το φράγμα
εντελώς μπαζωμένο, χωρίς να μπορεί
να υποστηρίξει την πυρόσβεση της
περιοχής με τις υδροφόρες να αναγκάζονται να διανύουν περί τα 30χλμ
επιπλέον, αντλώντας νερό ύδρευσης.
Ο απολογισμός ήταν 120.000 στρέμματα δασικής και καλλιεργήσιμης γης
κατεστραμμένα.
Αν και ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε
ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές και
μεταξύ αυτών και του φράγματος και
το επόμενο διάστημα κατόπιν αυτοψίας εκτιμήθηκε ότι σε 15 ημέρες το
φράγμα θα έχει αποκατασταθεί, όμως
αμέσως μετά κρίθηκε ότι οι καιρικές
συνθήκες δεν θα ήταν πρόσφορες για
τις συγκεκριμένες εργασίες (Οκτώβριος 2016).

Στη συνέχεια, μηχανήματα μισθωμένα από το Δήμο εργάστηκαν για
μικρό χρόνο για αποκατάσταση επιφανειακών ζημιών του στηθαίου του
φράγματος (νεροφαγώματα).
Και παρόλο που τον Οκτώβριο του
2016 εγκρίθηκαν 200.000 ευρώ από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
δεν αξιοποιήθηκαν για ένα χρόνο με
αποτέλεσμα να λήξει η κατάσταση
έκτακτης ανάγκης του νησιού και
να μην υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης από το Δήμο και την
Περιφέρεια.
Κατόπιν πιέσεων κατοίκων και μετά
από συνεχείς πιέσεις των φορέων της
περιοχής το Δεκέμβριο του 17 άρχισαν
εργασίες από ανάδοχο εργολάβο αλλ'α
η σχετική μελέτη δεν αναρτήθηκε
ποτέ στη Διαύγεια. Οι εργασίες που
έγιναν ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας
από την τεχνική μελέτη του δήμου
Θάσου για αφαίρεση 87.000 κ.μ φερτών υλικών από το κύριο φράγμα και
το πρόφραγμα. Με κόστος 200.000Ε
αφαιρέθηκαν μόνο 33.000κ.μ. με την
πρόφαση ότι θα ελαττωνόταν η αντοχή του στηθαίου του φράγματος. Η
επιστημονική αυτοψία μέλους της
Θάσου Νερό SOS αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές παραλείψεις τόσο
σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε
επίπεδο ασφάλειας.
Το ΠΑΚΟΕ συμβουλεύει: Προσοχή στις απομιμήσεις!
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Περιβαλλοντικό έγκλημα «στοιχειώνει»
τη λίμνη στη Νέα Πεντέλη

Σ

τη Νέα Πεντέλη ο λόφος του
Προφήτη Ηλία είναι μια από τις
τελευταίες δασωμένες περιοχές
και αποτελεί ένα τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους, με μεγάλη ποικιλία
βλάστησης (πεύκα, πουρνάρια, αλιφασκιές, φασκομιλιές, ασπάλαθους,
κρόκους, κυκλάμινα, ορχιδέες κ Απ). Η
έκταση της περιοχής αυτής ανέρχεται
σε 52 στρέμματα και αποτελείται:
Α) Από 16.500τ.μ. που βρίσκεται Νοτιοανατολικά στο κάτω μέρος
του Λόφου, στη θέση της περίφημης
αρχαίας Λίμνης ΘΑΛΩΣΙ, που μπαζώθηκε τη δεκαετία 1964 μέχρι 1974
και χρησιμοποιήθηκε μέχρι πριν από
5 χρόνια ως γήπεδο ποδοσφαίρου
από την ομάδα του Νεοπεντελικού
και από τότε σιγά - σιγά έχει γίνει ένα
μέρος όπου πολλοί κάτοικοι περπατούν, αθλούνται και χρησιμοποιούν
για αναψυχή.
Η λίμνη Θάλωσι ήταν γνωστή και
ως «στοιχειωμένη λίμνη», γιατί το
νερό της κατά περίεργο τρόπο χανόταν
περιοδικά το χειμώνα και εμφανιζόταν το καλοκαίρι.Η λίμνη ποτέ δεν
έπαψε να προσπαθεί να αναδυθεί
και να ξαναζωντανέψει και υπάρχουν
φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει
πολλές φορές πλημμυρίσει από τότε
που έγινε γήπεδο. Όταν η Κοινότητα
Νέας Πεντέλης είχε δημοπρατήσει το
έργο κατασκευής συνθετικού τάπητα,
η Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας
έκρινε ότι έπρεπε να αντικατασταθεί
το εδαφικό υλικό του γηπέδου - λίμνης
σε κάποιο βάθος, ουσιαστικά δηλαδή
στην αφαίρεση των μπάζων που είχαν
ριχτεί τόσο άσκεφτα, εγκληματικά
και πρόχειρα στην λίμνη με κόστος
1.500.000,00 ευρώ κατά πρόχειρους
υπολογισμούς.
Β) Από 16.000,00 τ.μ. που βρίσκονται στο βορειοδυτικό μέρος του Λόφου,
όπου φέρονται να διεκδικούν σαράντα
(40) περίπου οικόπεδα ιδιώτες, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο γιος
πρώην αντιδημάρχου της δημοτικής
Αρχής Στέργιου και ο Ναός της Αγίας
Παρασκευής.
Γ) Η υπόλοιπη έκταση 20, περίπου,
στρεμμάτων είναι η περιοχή όπου
βρίσκεται το πετρόκτιστο εκκλησάκι
του προφήτη Ηλία, που έχει κτιστεί
αρχές του 1950 από τους λατόμους
του Πεντελικού, το πυροφυλάκειο
και απότομοι βράχοι, περιμετρικά του
γυμναστηρίου, που αποτελούσαν τα
τοιχώματα της λίμνης, πάνω στους
οποίους φυτρώνουν μεγάλα δένδρα πεύκων δημιουργώντας σπάνιες εικόνες.
Ο οικοδομικός συνεταιρισμός «η
Νέα Πεντέλη», ο οποίος είχε αγοράσει από το μοναστήρι της Πεντέλης
μια έκταση την οποία κατάτμησε σε

οικόπεδα και τα μεταβίβασε σε ιδιώτες,
επέσπευσε την ένταξη της περιοχής
σε σχέδιο πόλης και ορισμένα από τα
οικόπεδα αυτά έμειναν εκτός σχεδίου,
λόγω του δασικού τους χαρακτήρα και
του εδαφικού κλίσεων, που παρέπεμπαν
σε βραχώδεις εκτάσεις ή ρεματιές.
Μεταξύ αυτών των εκτάσεων είναι και
τα περίπου 40 οικόπεδα που βρίσκονται
στο βορειοδυτικό μέρος του λόφου.
Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών,
έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι
οι ιδιοκτησίες τους δεν είχαν ενταχθεί
σε σχέδιο πόλης, ανέκαθεν επεδίωκαν
την επέκταση του σχεδίου πόλης στην
περιοχή των οικοπέδοον τους.
Όλα τα συμβόλαια τους και τα
τοπογραφικά διαγράμματα που τα
συνοδεύουν έχουν γίνει με βάση το
γεγονός ότι είναι εκτός σχεδίου. Από
κάποια στιγμή και μετά άρχισαν να
ισχυρίζονται ότι τα οικόπεδα τους
είναι εντός κοινόχρηστου χώρου και
επομένως εντός σχεδίου και άρχισαν
να ζητούν την άρση της ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση
του σχεδίου πόλης, προκειμένου να
καταστούν οικοδομήσιμα ή να αποζη-

μιωθούν από τον Δήμο και τους περιοίκους. Ισχυρίζονται ότι τα οικόπεδα
τους βρίσκονται εντός οικοδομικών
τετραγοονοον του εγκεκριμένου σχεδίου με συγκεκριμένους αριθμούς, ενώ
τέτοια οικοδομικά τετράγωνα και με
τέτοιους αριθμούς δεν έχει εγκρίνει
το ρυμοτομικό σχέδιο.
Οι αριθμοί στους οποίους αναφέρονται είναι αριθμοί του αρχικού σχεδίου
που είχε υποβάλει ο συνεταιρισμός,
που όμως δεν έχουν εγκριθεί και
είναι παραπλανητική η αναφορά σε
αριθμούς μη εγκεκριμένοι οικοδομικοί
τετραγώνων ως να ήταν εγκεκριμένα.
Η δημοτική Αρχή, για να δικαιολογήσει τη θέση ότι η περιοχή είναι
εντός σχεδίου, αναφέρεται στην αριθμ.
1491/2015 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, η οποία απόφαση
έχει εκδοθεί μετά από προσφυγή το)
ν οικοπεδούχοι του Λόφου, χωρίς
μάλιστα, κατά περίεργο τρόπο, να
παρασταθεί στο Δικαστήριο το αρμόδιο Υπουργείο, το Δασαρχείο και η
απόκεντρο)μένη διοίκηση Αττικής.
Η δημοτική Αρχή, υιοθετώντας
την άποψη ότι η περιοχή είναι εντός

σχεδίου, επισπεύδει την λήψη απόφασης για την τροποποίηση του σχεδίου
και την μετατροπή έκτασης 16.419,25
τμ σε χώρο γηπέδου ποδοσφαίρου με
συνθετικό χλοοτάπητα, εξέδρες και
αποδυτήρια χωρίς καμιά περιβαλλοντολογική μελέτη. Είναι τραγικό
να επιχειρείται να θαφτεί οριστικά η
Λίμνη ΘΑΛΩΣΙ και να δημιουργούνται
προϋποθέσεις οικοδόμησης έκτασης
16 στρεμμάτων.
Πρόσφατα έχουν εκδοθεί από το
υπουργείο Περιβάλλοντος 3 έγγραφα
(29/9/2017, 24/10/2017 και 3/11/2017)
με τα οποία ρητά και κατηγορηματικά
βεβαιώνεται ότι ολόκληρη η περιοχή
των 52 στρεμμάτων είναι αναμφισβήτητα εκτός σχεδίου.
Το γήπεδο, που είχε παραχωρηθεί το 1990 από τη Νομαρχία στο
Δήμο Πεντέλης με ένα έγγραφο με
την αναφορά εκτός σχεδίου και
δάσος έπρεπε να δηλωθεί από το
Δήμο στο Κτηματολόγιο, κάτι που
δεν έγινε, συνεπώς ανήκει πλέον
στο κράτος.
Ως πότε παλικάρια...θα ζούμε
στη...διαπλοκή;

για το
Περιβάλλον

22

/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

#98 • ΜΑΪΟΣ 2018

Οι άνθρωποι είναι πιο ανθεκτικοί από τα ψάρια

Σ

ε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο,Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής την Τετάρτη 18 Απριλίου παρουσιάστηκαν οι τελικές μετρήσεις
που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ ως ο αρμόδιος
δημόσιος φορέας στο Σαρωνικό Κόλπο, για να εκτιμήσει τα αποτελέσματα
της επιχείρησης απορρύπανσης του
Σαρωνικού Κόλπου μετά το ναυάγιο
του Αγία Ζώνη II.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο
Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής,
ο Υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύσης
Τεμπονέρας, ο τέως Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας Διονύσης Χαράλαμπος
Καλαματιανός, ο Αρχηγός του Λιμενικού
Σώματος Αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτης
Ράπτης, ο Β' Υπαρχηγός Αντιναύαρχος
ΛΣ Θανάσης Ντούνης, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Πλοίαρχος ΛΣ Γιώργος Μαραγκός και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ο πρόεδρος του
ΕΛΚΕΘΕ Σπύρος Μαυράκος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Βασίλης Λυκούσης και εξειδικευμένα
στελέχη του Κέντρου.
Ο κύριος Κουρουπλής τόνισε ότι
«έπειτα από μια γιγαντιαία προσπάθεια
που κάναμε, μετά το ναυάγιο, πέραν
των μέτρων που ελήφθησαν για την
πετρέλευση και την ηλικία των πλοίων,
η αντιμετώπιση που έγινε από όλους,
μας ο σωστός συντονισμός, είχε ως
αποτέλεσμα μέσα σε περίπου τρεις
μήνες, επί της ουσίας, να προλάβουμε
καταστάσεις που αν δεν προλαβαίναμε,
θα ήθελαν πολύ περισσότερο χρόνο
για να ιαθούν.

Aνακοινώσεις
Σχετικές ανακοινώσεις έχουν κάνει
διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται
με τις θαλάσσιες ρυπάνσεις, αλλά κυρίους το επιβεβαιώνει το IOPC Funds,
το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων για
Ρύπανση από Πετρέλαιο, ο φορέας που
στο καταστατικό του ορίζει ρητά ότι
ναι μεν αποζημιώνει σε περιπτώσεις
ρυπάνσεων, αλλά για να προβεί σε
αποζημιώσεις, θα πρέπει οι χώρες που
είναι μέλη του να έχουν καταβάλλει
την καλύτερη δυνατή προσπάθεια
που μπορούσαν να καταβάλλουν για
τον καθαρισμό της θάλασσας και των
ακτών. Το Διεθνές αυτό Ταμείο, το
καλέσαμε αμέσως. Αυτό ανταποκρίθηκε
και επόπτευσε την επιχείρηση απορρύπανσης. Κατόπιν αυτού αποφάσισε
και προενέκρινε 51 εκατομμύρια ευρώ
προκειμένου να πληρωθούν ζημίες
που έχουν υποστεί όλοι φορείς, είτε
ιδιωτικοί, όπως οι επιχειρήσεις, που
επλήγησαν, είτε δημόσιοι, όπως οι
φορείς που συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού, οι Δήμοι που
επλήγησαν και κάθε φορέας γενικώς

που ενεπλάκη ή υπέστη ζημιά, στην
λεγόμενη ακτογραμμή της Αθηναϊκής
Ριβιέρας, όπως συνηθίζεται να λέγεται».
Ο υπουργός Ναυτιλίας πρόσθεσε
επίσης ότι έχει επιβληθεί διοικητικό
πρόστιμο 1.200.000 ευρώ στην πλοιοκτήτρια εταιρεία του ΑΓ.ΖΩΝΗ Π για
τη θαλάσσια ρύπανση που προκλήθηκε,
ενώ παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές
ως προς τη διερεύνηση του ναυαγίου.
Ο κ. Σαντορινιός δήλωσε μεταξύ
άλλων ότι το ΕΛΚΕΘΕ, από την πρώτη
σχεδόν στιγμή του περιστατικού, παρακολούθησε, με συνεχείς μετρήσεις, την
πορεία του φαινομένου της θαλάσσιας
ρύπανσης από το Ναυάγιο. Αυτό σημαίνει ότι. για πρώτη φορά σε παρόμοιο
περιστατικό, μπορούμε να έχουμε μια
διαχρονική εικόνα του αποτυπώματος
της μόλυνσης στη θαλάσσια περιοχή.
Ποτέ ξανά, όσα ναυάγια κι αν φέρει
κανείς στη μνήμη του, δεν έχει γίνει μια
τέτοια ολοκληρωμένη και επιστημονική
παρακολούθηση των επιπτώσεων της
διαρροής πετρελαιοειδών στο θαλάσσιο
οικοσύστημα.
Τέλος, επειδή η όλη προσπάθεια
αντιμετώπισης του ατυχήματος, ο
τρόπος αντιρρύπανσης -όπου δεν
χρησιμοποιήθηκαν χημικά- και η
συμβολή του ΕΛΚΕΘΕ, ο τρόπος έρευνας και μελέτης των επιπτώσεων από
τους επιστήμονες, έλαβαν χώρα, για
πρώτη φορά, με τρόπο συντονισμένο,
θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν
αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης σε
μια επιστημονική ημερίδα.
Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την επιστημονική μελέτη του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι ότι οι κύριες επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν

στην παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα στις
περιοχές της Σαλαμίνας, Γλυφάδας
και Ελληνικού και μόνο για την περίοδο των τριών πρώτων μηνών μετά
τη διαρροή του πετρελαίου. Μετά το
Δεκέμβριο 2017 φαίνεται ότι σε όλη
την ακτογραμμή δεν υπήρχαν πλέον
σημαντικά ευρήματα σε ότι αφορά
την παρουσία πετρελαϊκών υδρογονανθράκων.

Uαλάσσιοι οργανισμοί
Οι θαλάσσιοι οργανισμοί φαίνεται
ότι δεν έχουν επηρεαστεί, ενώ δε
βρέθηκαν ενδείξεις βιοσυσσώρευσης
ρυπογόνων ουσιών που προέρχονται
από το ναυάγιο. Σε ότι αφορά το θαλάσσιο πυθμένα, τόσο από τις υποβρύχιες
βιντεοσκοπήσεις σε βάθη 3-20 m, όσο
και από τα δείγματα ιζημάτων που
συλλέχθηκαν σε επιλεγμένα σημεία
σε μεγαλύτερα βάθη (έως 92 μέτρα) δε
διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλοιπων
πετρελαιοειδών. Ωστόσο δεν είναι
δυνατόν να αποκλειστεί η ύπαρξη
μεμονωμένων υπολειμμάτων πετρελαιοειδών σε κάποια σημεία του πυθμένα σε βάθη μεγαλύτερα των 20-25
μέτρων. Για το λόγο αυτό προτείνεται
η διερεύνηση του βυθού του 'ανοικτού
(ΒΑ) Σαρωνικού κόλπου με οπτικά
μέσα (ROV), που δύναται να δώσει
περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες
σχετικά με την πιθανή παρουσία υπολειμμάτων πετρελαίου στο θαλάσσιο
πυθμένα.
Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη
απόφαση του υπουργείου Υγεία( επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις ακτές
που επλήγησαν από τη ρύπανση ενώ

σε ότι αφορά την αλιεία ο υπουργό
Ναυτιλίας παρέπεμψε στο αρμόδιο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Με τα τρία νέα άρθρα που έφερε η
πετρελαιοκηλίδα στον Αργοσαρωνικό
παύει η έκδοση των προβλεπόμενων
πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων
(ΚΕΠ), τις Αιμενικές Αρχές, καθώς
και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης
Πλοίων και πλέον θα εκδίδονται από
τους ιδιωτικούς νηογνώμονες. Για όσα
πιστοποιητικά πλοίων βρίσκονται σε
ισχύ, με αυτά τα πλοία θα μπορούν
να ταξιδεύουν νόμιμα μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου του 2018 και μετά οφείλουν να έχουν νέα πιστοποιητικά από
νηογνώμονα.
Επίσης, απαγορεύεται από 1-1-2018
η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με
πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια
και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία
έχουν συμπληρώσει ηλικία των 50
ετών. Η ίδια απαγόρευση προβλέπεται,
από 1-1-2019 και 1-1-2022, για πλοία
ηλικίας 40 και 30 ετών αντίστοιχα.
Από 1-1-2018 επιτρέπεται η διακίνηση
καυσίμων ναυτιλίας με τα προαναφερόμενα πλοία που έχουν συμπληρώσει
ηλικία 20 ετών εφόσον ικανοποιούνται
οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και
λοιποί όροι και προϋποθέσεις, όπως θα
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα.
Από τα' αποτελέσματα μετρήσεων και αναλύσεων του ΠΑΚΟΕ,
διαπιστώνεται ότι υπάρχει ακόμη
στο βυθό πρόβλημα από πετρελαιοειδή. To C.O.D. (χημικά καταναλισκώμενο οξυγόνο), είναι πολλές
φορές υψηλότερο από το ανώτατο
επιτρεπτό όριο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΟΕ
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
AL GORE, ΤΗΣ ERIN BROCKOVICH ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΙΟΤΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ.
ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ 15 ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΒΑΡΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 2-3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ.

Κτηνοτρόφοι και αγρότες στην
Αττική, αποδιοπομπαίοι… τράγοι

Σ

την έδρα του Κτηνοτροφικού
Συλλόγου Αττικής στο Μενίδι,
η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε στις 9 Μαϊου ενημερωτική
ημερίδα για τα «Σχέδια Βελτίωσης»,
δηλαδή τις επιχειρηματικές ενισχύσεις
για τις εκμεταλλεύσεις στον αγροτικό
τομέα.
Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους
δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν
ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στήριξής
τους, με δεδομένο ότι η περίοδος
υποβολής αιτήσεων έχει παραταθεί
έως τις 5 Ιουνίου 2018 οι φυσικοί,
κατ’ αρχήν, αποδέκτες είναι οι δραστήριες αγροτικές ομάδες, όπως οι
Παραγωγοί Κηπευτικών Μεγάρων
και οι Κτηνοτρόφοι Αττικής .
Τα τελευταία χρόνια οι γραφειοκράτες του Υπουργείου συνειδητοποίησαν
ότι ακόμα και η Αττική έχει ύπαιθρο
χώρο μέχρι και σήμερα και αγρότες
που την καλλιεργούν, που εκτρέφουν
γιδοπρόβατα (όχι πλέον με παραδοσιακή βόσκηση) και ψαρεύουν είναι
τουλάχιστον ομόλογοι επαγγελματίες
παράγοντας πραγματικό πλούτο και
στον τομέα της διατροφής για τους
ανθρώπους και στον τομέα των πρώτων υλών για τη βιομηχανία. Και
επιπλέον του ότι είναι οικονομικά
ενεργοί επαγγελματίες, φροντίζουν
το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη
και της περιοχής τους.
Οι επιλογές του ΥΠΑΑΤ είναι να
υποστηρίζονται οι αγρότες της Αττικής
με τη μικρότερη ενίσχυση, μόνο 40%
του επιλέξιμου προϋπολογισμού, αν και
υφίστανται την αφόρητη επεκτατική
«επίθεση» των αστών για οικοπεδοποίηση και οικιστική «ανάπτυξη»
Το πλέγμα κριτηρίων είναι υπερβολικά πολύπλοκο, και προφανώς δεν
απευθύνεται σε πολίτες, αλλά μόνο σε

«μυημένους συμβούλους». Πιθανόν
πρόκειται για μια νέα εφεύρεση, για
να μην φθάνουν οι επιχορηγήσεις
στους τελικούς «τάχα» δικαιούχους,
αλλά μέσω αυτών και για αυτούς,
να συντηρείται ένα απίθανο πλέγμα
διοικητικών υπαλλήλων, συμβούλων,
αξιολογητών, εκτιμητών, επιστημόνων
(δικηγόρων, συμβολαιογράφων, γεωτεχνικών, τοπογράφων, μηχανικών
κ.λπ. κ.λπ.).
Όποιος υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης και δεν έχει τελειώσει
με τις αδειοδοτήσεις, όπως πχ στην
Ανατολική Αττική όπου το real estate
έχει διαφθείρει σχεδόν όλη τη δημόσια
διοίκηση, ακόμα και εκλεγμένους,
αναλαμβάνει πάρα πολύ σοβαρές προσωπικές οικονομικές ευθύνες. Υπάρχει
πολύ μεγάλος κίνδυνος ο αγρότης να
μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της χρηματοδότησης,
εξαρτώμενος από τις ερμηνείες (και τα

«κέφια»;) κάθε περιστασιακού υπαλλήλου… ή και εκλεγμένου… της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.
Δεν έγινε αρκετά πειστική η ομαλή
ροή της χρηματοδότησης. Οι χρόνοι
εκταμιεύσεων ίσως στην πραγματικότητα να είναι διαφορετικοί από ό,τι
περιγράφεται και οι ευθύνες θα είναι
πάρα πολλές για τον αγρότη, που
καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος.
Φαίνεται ότι οι γενικές δαπάνες και
η ταλαιπωρία από τις γραφιοκρατικές
διαδικασίες λειτουργούν απαγορευτικά για μικρά έργα (κάτω των 20.000
ευρώ), ενώ η έλλειψη γνώσης για την
αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων
δυσκολεύει πολύ τη συμμετοχή των
αγροτών της Αττικής.
Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί με όλα
τα προαναφερόμενα με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλες οι
προδιαγραφές για την προστασία
του περιβάλλοντος.

για το
Περιβάλλον

ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
Αίτημα για αποκλεισμό της εταιρείας συμφερόντων Μπόμπολα υπέβαλε
τo Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων
Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών
Αποβλήτων Πάφου. Συγκεκριμένα
μετά από ομόφωνη απόφασή του,
το Συμβούλιο κατέφυγε στην Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών
Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων, όπου υπέβαλε, με βάση τη Νομοθεσία, την
επιβολή για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα οριζόντιου αποκλεισμού
των εταιρειών HELECTOR CYPRUS
LTD, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
Α.Ε., ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. και οποιουδήποτε προσώπου σχετίζεται με τις
εταιρείες αυτές.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι
ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
Ελλάκτωρ, Λεωνίδας Μπόμπολας,
αρμόδιος για τις δραστηριότητες στην
Κύπρο έχει κατηγορηθεί για χρηματισμό και παρόλα ταύτα παραμένει
στη διοικητική ομάδα.
Το Συμβούλιο επικαλείται λόγους
υποχρεωτικού αποκλεισμού και λόγους
δυνητικού αποκλεισμού, που σχετίζονται με την εμπλοκή της εταιρείας
Helector Cyprus στην Ποινική Υπόθεση 9357/2011, η οποία εκδικάζεται στο
Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.
Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση
με τις μίζες σε κρατικούς λειτουργούς
που είχαν εμπλακεί στις συμβάσεις για
τις χωματερές Πάφου και Λάρνακας.
Το Συμβούλιο θεωρεί πως «παρά
την άρνηση της εταιρείας στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, πρόσωπα
τα οποία κατείχαν διευθυντικό ρόλο
και εξουσία λήψης αποφάσεων στην
εταιρεία ομολόγησαν ενοχή για αδικήματα που υποδηλώνουν διαφθορά
(δεκασμό, κατάρτιση και κυκλοφορία
πλαστών εγγράφων για δικαιολόγηση
«μιζών» κ.λπ.) και καταδικάστηκαν.
Ομολογία ενοχής υπήρξε κι από
πρόσωπα που συμμετείχαν παθητικά
σε δωροδοκία.
Επίσης, πρόσωπα που δεν είχαν
περιληφθεί στο Κατηγορητήριο, τα
οποία διετέλεσαν διευθυντές της
εταιρείας, προέβησαν σε σχετικές
παραδοχές δια των καταθέσεών τους».
Σημειώνεται πως η Επιτροπή Αποκλεισμού επιλήφθηκε της υπόθεσης
και κάλεσε τις καταγγελλόμενες εταιρείες να απαντήσουν στις κατηγορίες.
Η υπόθεση ορίστηκε για Ακρόαση
την 31-5-2018.
Τα σκουπίδια είναι χρυσός,
όπως σωστά έχει πολλές φορές
γραφτεί και οι σκουπιδάρχες
κάνουν χρυσές δουλειές. Πολλές
τέτοιες καταστάσεις έχει δημιουργήσει η αδηφάγα πλουτοκρατία.

για το
Περιβάλλον
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ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

ε θέμα τη λειτουργία παράνομων δεξαμενών από τις
εταιρείες πετρελαιοειδών
εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου
Περάματος, πραγματοποιήθηκε στις
18 Μαϊου στο δημαρχείο της πόλης,
με την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Η ανάπτυξη του Δήμου, οι εταιρείες
πετρελαιοειδών, οι πάγιες θέσεις του
δήμου για μετεγκατάσταση των δεξαμενών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
απ’ αυτές, οι νέες προδιαγραφές ασφάλειας, οι επιπτώσεις στην υγεία, το
παράδειγμα της Λάρνακας (ο μοναδικός
δήμος που ξεκίνησε τη μετεγκατάσταση
μονάδων πετρελαίου), αποτελούν τις
θεματικές ενότητες γύρω από τις οποίες
κινήθηκε η επιστημονική ενημέρωση
από τους εισηγητές της ημερίδας.
Στα πλαίσια της πρώτης ενότητας της εκδήλωσης, ο δήμαρχος του
Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης, στην
ομιλία του εξήγησε ότι «στα πλαίσια
της υλοποίησης της απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου που ελήφθη
στις 29/3/2018 για τη μετεγκατάσταση
των δεξαμενών των εταιρειών πετρελαίου που βρίσκονται στα γεωγραφικά
όρια του δήμου Περάματος, μια από
τις δράσεις που προβλέφθηκαν στην
απόφαση αυτήν, ήταν μια ημερίδα με
επιστήμονες».
Αναφέρθηκε σε πρόσφατα παραδείγματα για τη λειτουργία των εταιρειών,
όπως η πώληση σε νέα εταιρεία, που
δεν την κατονόμασε, άδειας για αποθήκευση πετρελαιοειδών που παρέμενε
ανενεργή.
Όσον αφορά τη νομοθεσία, με την
αλλαγή του 2010 σχετικά με τη μετεγκατάσταση των δεξαμενών επιτρέπεται η
μεταφορά των εγκαταστάσεων μόνο σε
όμορο δήμο, κάτι που δυχεραίνει την
αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς
με αυτόν τον τρόπο δεν επιλύεται αλλά
μετατίθεται αυτό.
Εξάλλου, καταδείχθηκε από το
δήμαρχο η αναγκαιότητα κατάστρωσης σχεδίου εκκένωσης της πόλης σε
περίπτωση ατυχήματος, ενώ δηλώθηκε
ότι θα γίνει προσφυγή στα ελληνικά και
ευρωπαϊκά δικαστήρια, προκειμένου
να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Λάρνακας
(Κύπρος), Ανδρέας Βύρας, μετέφερε
την αισιόδοξη προοπτική από τη δραστηριότητα για το ίδιο πρόβλημα στο
δικό του δήμο: «Στη Λάρνακα είμαστε
στο 50% του στόχου που έχουμε, της
μετακίνησης δηλαδή των δεξαμενών
της πόλης μας, και έμεινε το μεγαλύτερο πρόβλημα - το δυσκολότερο πρόβλημα - η μετακίνηση των ιδιωτικών

εταιρειών».
Περιέγραψε τα εμπόδια που συναντούν από τις ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου για τη μετεγκατάσταση, όπως
η απαίτηση να προηγηθεί η δημιουργία
δρόμων και αγκυροβολίου, αλλά και
την επιρροή που διαθέτουν και επικαλούνται λόγω του ρόλου τους στις
γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. [Στο
Πέραμα, ευτυχώς, δεν έχουμε ΑΟΖ.]
Γι’ αυτόν το λόγο επιλέχθηκε από
την πλευρά του δήμου Λάρνακας οι
συνομιλίες για το θέμα να γίνονται
μόνο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, δηλαδή σε ανώτατο
επίπεδο.
Ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε,
μάλιστα, πως οι προσπάθειες για τη
μετακίνηση των εγκαταστάσεων ξεκίνησαν το τέλος της δεκαετίας του 1990.
«Ελπίζουμε το 2020 να έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, όπως είναι
στα σχέδια, και τότε θα σας καλέσουμε
να το γιορτάσουμε μαζί», συμπλήρωσε
ο κ. Βύρας.
Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα
να κλείσουν εργοστάσια, όπως έγινε
προεκλογικά, το 2015, με νομοθετική
ρύθμιση, και στη μη αδειοδότηση,

από αυτήν την κυβέρνηση, βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε περιοχή
640 στρεμμάτων.
Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γεώργιος Γραβρίλης, τόνισε πως αυτού του είδους
τα προβλήματα χρήζουν πολιτικών
αποφάσεων και εστίασε στη μετατροπή
που συντελέστηκε για τις άδειες των
δεξαμενών από χώρους αποθήκευσης
μαζούτ σε ανάλογους βενζίνης. Επίσης,
επισήμανε τη χρονική διάρκεια των
αδειών σε ισχύ, που εκτείνονται σε
διάστημα 25-30 χρόνων.[Δεν αναφέρθηκε στο πότε ξεκίνησε να ισχύουν
οι άδειες.]
Τα πολιτικά κόμματα, κατά τη δεύτερη ενότητα, εκπροσώπησαν στην
εκδήλωση κατά σειρά:
-Το ΣΥΡΙΖΑ ο Μπάμπης Μπιλίνης,
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η βουλευτής του Σύριζα, Εύη Καρακώστα
-Τη ΝΔ ο βουλευτής, Ιωάννης Πλακιωτάκης
- Το Κίνημα Αλλαγής ο Κανέλλος
Λάλος
-Το ΚΚΕ ο Βαγγέλης Μάλαμας
-Τους ΑνΕλ ο Γιάννης Μοίρας
-Την Ένωση Κεντρώων ο Παναγιώτης Ευαγγελίου.
Η τρίτη ενότητα ξεκίνησε με την

ομιλία του Δημήτριου Δερματά, ειδικού
γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εστίασε στην
ανάγκη δημιουργίας προγράμματος για
την παρακολούθηση των ρύπων και
διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις για την ταυτοποίηση των ενόχων
για τη ρύπανση. Ωστόσο, παίρνοντας
ως παράδειγμα την ΑΓΕΤ στο Βόλο,
επέστησε την προσοχή στην υπερβολική διάσταση που δίνεται συχνά στο
ζήτημα της ρύπανσης, τη στιγμή που
ένας καπνιστής με δεκαπέντε τσιγάρα
συμπληρώνει το ετήσιο επιτρεπτό όριο
έκθεσης σε διοξίνες και στην περίπτωση
της ΑΓΕΤ οι μετρήσεις έδειξαν ότι η
ρύπανση που προκάλεσε ήταν κατά
τι κάτω από το όριο. [Απαράδεκτο!
Έχει ξεσηκωθεί η Μαγνησία για το
πρόβλημα κι αυτός… αρμενίζει.]
Ο Γιώργος Ντουνιάς, διευθυντής
επαγγελματικής και βιομηχανικής
υγιεινής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ελλείψει των μετρήσεων
στη χώρα μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, βασίστηκε σε μετρήσεις που
έγιναν στην Αμερική, για να τονίσει
το γεγονός πως 250 μέτρα από τις
δεξαμενές ο κίνδυνος για την υγεία
γίνεται οκτώ φορές μεγαλύτερος και
το υδρόθειο που διαφεύγει προκαλεί
καρκίνο του πνεύμονα. Συνεπώς, πρότεινε τη δημιουργία παρατηρητηρίου
της υγείας των κατοίκων καθώς και
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησής
του. Επίσης, κάλεσε τους αρμοδίους
να λαμβάνουν μέτρα στις περιπτώσεις
που δεν τηρείται η Οδηγία Σεβέζο. [Για
τη μετεγκατάσταση κανένας λόγος!]
Στην εισήγησή του ο Ρουσέτος
Λειβαδάρος, δρ. μηχανικός μεταλλείων
μεταλλουργός ΕΜΠ, πρώην Δ/ντής Ανάπτυξης Π. Ε. Περαιά, επέρριψε ευθύνες
σε αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι
παλαιότερα, όταν στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπήρχε πρόβλεψη για
μετεγκατάσταση των δεξαμενών και
δεν αξιοποιήθηκε. Επέστησε την προσοχή στη δημιουργία επιχειρηματικού
πάρκου τύπου Α, διότι ανάλογα πάρκα
αποτελούν παγίδα. Όσον αφορά την
οδηγία Sevezo 3 τόνισε πως δεν έχει
εφαρμοστεί στη νομοθεσία. Μεταξύ
των προτάσεων του σημαντική ήταν
αυτή για την υπογειοποίηση των δεξαμενών, καθώς είναι άκαυστες, δηλαδή
δεν είναι επικίνδυνες.
Για το Χρήστο Λαμπρίδη, γ.γ.
Λ.Λ.Π.Ν.Ε. υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής η λειτουργία
της προβλήτας πετρελαιοειδών θα
μπορούσε να σταματήσει χωρίς να
υπάρξει κάποιος αντίκτυπος, αφού με
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αυτήν δεν εξυπηρετούνται τα πλοία
αλλά οι δεξαμενές. Επίσης,τα πλοία
θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν
ηλεκτρισμό μπαίνοντας στο λιμάνι
Ο Δημήτρης Δαμίγος, αν. καθηγητής στο ΕΜΠ, αντιπαρέβαλε με
την περίπτωση του κλεισίματος των
λατομείων στην Αττική, που έκλεισαν
με νομοθετική παρέμβαση, καθότι δεν
ήταν δυνατό να συνυπάρχουν πλέον
με την πόλη. Τάχθηκε υπέρ της υπογειοποίησης των δεξαμενών, αφού
διεθνώς δε έχουν σημειωθεί ατυχήματα.
Σχετικά με τα απαιτούμενα κονδύλια,
ανέφερε ότι πριν τους Ολυμπιακούς
αγώνες υπήρχε σχετική πρόβλεψη για
την αντιμετώπιση του προβλήματος,
ωστόσο τα χρήματα διατέθηκαν για τις
ανάγκες της διεξαγωγής των αγώνων.
Όπως και με τα 50 με 60 εκατομμύρια
ευρώ που προβλέφθηκαν για τα έργα
ανάπλασης, από τα οποία το ¼ θα
ήταν αρκετό για τη λύση στο θέμα
των δεξαμενών.
Ο διοικητής Δ.Α.Λ., Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
τόνισε την αναγκαιότητα των ελέγχων
και διείδε πως οι προϋποθέσεις με τις
οποίες δίνονται οι άδειες ωθούν προς
την κατεύθυνση της μετεγκατάστασης
των δεξαμενών.
Ο τ. διευθυντής Θωρακοχειρουργικής του νοσοκομείου Σωτηρία, Γιώργος Αντύπας μετέφερε την εμπειρία
λέγοντας ότι: “Το 1983 στο 80%
των ασθενών ήταν από τη περιοχή του Περάματος. Είχαμε φτιάξει μια κινητή μονάδα μέτρησης
ατμοσφαιρικών επιπτώσεων, για
2 χρόνια, σε διάφορες βιομηχανίες
της περιοχής. Τα αποτελέσματα
ήταν 1000 με 1500 πάνω από το
φυσιολογικό. Όλες αυτές οι ουσίες
στην ατμόσφαιρα επιβαρύνουν τα
γονίδια του καρκίνου.”
Ο καθηγητής Απόστολος Βλυσίδης
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τάχθηκε
υπέρ της μετεγκατάστασης τονίζοντας
ότι οι παραγόμενοι ρύποι στην ιδιαίτερα
επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της περιοχής
του Περάματος, με αλυσιδωτές αντιδράσεις δημιουργούν Όζον το οποίο
είναι ιδιαίτερα επιβλαβές σε αυτό το
επίπεδο της ατμόσφαιρας.
Ο αναπληρωτής καθηγητής του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας, απέστειλε , οπτικοποιημένη
ομιλία. «Αν το Πέραμα δεν ήταν τόσο
φτωχό, τόσο ξεχασμένο, όπως έκλεισαν οι βιομηχανίες όλου του Πειραιά
έτσι θα είχαν κλείσει και εδώ οι αντίστοιχες μονάδες. Όμως, εξ αυτού το
μειονεκτήματος, το Πέραμα ξεχάστηκε
και οι βιομηχανίες παρέμειναν. Ας
μην ξεχνάμε ότι η χωροθέτηση των
«βρώμικων» χρήσεων από την εποχή της γέννησης του πολεοδομικού
δίπολου Αθήνας-Πειραιά, είχε και έχει
ταξικό πρόσημο. Η ρύπανση κινείτο
πάντα προς τις δυτικές συνοικίες.
Σήμερα υπάρχει αντιπαράδειγμα;
Ναι! Μετά την αποβιομηχάνιση, αναπτύχθηκε ένας άλλος προσανατολισμός,
ένα άλλο πρότυπο. Η ρυπαίνουσα και
η επικίνδυνη βιομηχανία δεν είναι
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Με κεντρικό ομιλητή τον Δήμαρχο
Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκη και με
εισηγητές, επιστήμονες, τεχνοκράτες,
βουλευτές, αυτοδιοικητικούς, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Περάματος την
περασμένη Παρασκευή 18 Μαΐου Ημερίδα
με αντικείμενο την λειτουργία Εταιρειών
Πετρελαιοειδών με τις δεξαμενές τους
εντός του οικιστικού ιστού του Περάματος.
Ο δήμαρχος Περάματος, τόνισε με
ιδιαίτερη έμφαση την αναγκαιότητα άμεσης μετεγκατάστασης των δεξαμενών
πετρελαιοειδών σε περιοχή εκτός Δήμου
Περάματος και εκτός αστικών περιοχών,
την μη επαναλειτουργία καμίας ανενεργής
εταιρείας Πετρελαιοειδών καθώς και την
εντατικοποίηση των ελέγχων με αυστηρές
προδιαγραφές της διεθνούς νομοθεσίας
(SATAME –SEVESO), με την συμμετοχή
της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμπειρία της Λάρνακας όπως την μετέφερε ο
Δήμαρχος της Ανδρέας Βύρας, ο οποίος
προσκλήθηκε από το Δήμαρχο Περάματος προκειμένου να είναι εισηγητής.
Ο δήμαρχος Λάρνακας τόνισε μεταξύ
άλλων: “Με κινητοποιήσεις καταφέραμε
τη δημοσιότητα. Καθημερινό θέμα σε
ειδήσεις και εφημερίδες για να υπάρχει
πίεση. Οδηγηθήκαμε σε συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα μόνο όταν έγινε υπόθεση
της κυβέρνησης και του προέδρου της
Δημοκρατίας. Βασικό στοιχείο η εξεύρεση λύσης για το χώρο μετεγκατάστασης
δεν είναι μόνο η μετακίνηση αλλά και η
απολύμανση μετά του χώρου η οποία είναι
εξίσου μεγάλη δουλειά”.
Ο δήμαρχος Κερατσινίου- Δραπετσώνας,
τόνισε στην εισήγησή του : “Να απομακρύνουμε ότι δηλητηριάζει τις ζωές μας.
Οι πόλεις βιώνουν τα ίδια. Έχουμε κοινά
προβλήματα. Η οδηγία SEVESO III ξεκαθαρίζει τις αποστάσεις για τον οικιστικό ιστό.”
Σε ανάλογη κατεύθυνση ήταν και η
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Γιώργου Γαβρίλη λέγοντας στην εισήγησή
του ότι “πρέπει να υπάρχει η τήρηση όλων
των κανόνων. Κατοικίες- δεξαμενές γειτνίαση. Να υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο, νέα
χρήση γης. Νέο χωροταξικό σχεδιασμό.
Να γίνει εκπόνηση μελετών και έργων”.
Η βουλευτής Β’ Πειραιά του Σύριζα Εύη
επιθυμητή στις πόλεις. Η διατήρηση
και αναβάθμιση της καθαρής βιομηχανίας είναι. Μιλάμε πλέον για εργοστάσια καινοτομίας και προχωρημένης
τεχνολογίας, υψηλού περιβαλλοντικού
ελέγχου, χαμηλού περιβαλλοντικού
αποτυπώματος.»
Και σε άλλο σημείο ανέφερε «Ένα
περιβαλλοντικό ατύχημα όμως, η ανάφλεξη των χιλιάδων τόνων καυσίμων
δεν ελέγχεται. Στη γλώσσα των τεχνικών επιστημών δεν υπάρχει απόλυτη
εξασφάλιση από τις μεγάλες καταστροφές, τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τις
εκρήξεις, τις πλημμύρες, υπάρχει η
μεθοδολογία της πρόληψης και του
μέγιστου περιορισμού των επιπτώσεων.
Έτσι, δυστυχώς, το μόνο που κανείς
μπορεί να κάνει στην περίπτωση του

Καρακώστα, κατέθεσε στην Ημερίδα τη
δική της πρόταση για το θέμα λέγοντας ότι
η Κυβέρνηση έχει το νομοθετικό πλαίσιο,
το οποίο θα αλλάξει κατόπιν προτάσεων
από τον 1ο βαθμό αυτοδιοίκησης. Επίσης
τόνισε ότι ο δήμος έχει καταθέσει τις
προτάσεις του και η κυβέρνηση οφείλει
να εκφράσει την πολιτική βούλησή της
επ’ αυτών.
Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, τομεάρχης
Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε
την ενότητα που πρέπει να δείξουν όλοι
στο θέμα της απομάκρυνσης λέγοντας Να
ολοκληρωθεί ένας χώρος μεταφοράς των
εταιρειών, με ολοκληρωμένες μελέτες
και σχέδια. Να υπάρχει συναίνεση και
συνεννόηση όλων των κομμάτων. Με
ρεαλιστικό, στρατηγικό σχέδιο να υπάρχει
χρονοδιάγραμμα. Θα είμαι συμπαραστάτης σας.
Η βουλευτής του Σύριζα Β’ Πειραιά κ.
Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου εξέφρασε
την διαθεσιμότητα να σταθεί δίπλα στο
Δήμο Περάματος στον αγώνα που δίνει.
Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Δημήτρης Δερματάς υπογράμμισε στην ομιλία του: Μπορούμε να
εκμεταλλευτούμε χρηματοδοτικά εργαλείαΕυρωπαϊκά προγράμματα. Να λύσουμε το
θέμα SEVESO. Θέλει συνεργασία, συνεννόηση, οργάνωση, σοβαρότητα, υπομονή
και επιμονή. Να υπάρχει συνεργασία όλων.
Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του Γιώργου Ντουνιά διευθυντή της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας όταν είπε ότι: Στα 250
μέτρα οι περίοικοι κάτοικοι διατρέχουν
8πλάσιο κίνδυνο καρκίνου. Να κάνουμε το
λάθος μας αρετή. Θέλουμε βιομηχανία, με
κανόνες όμως. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα
ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ σε
άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι “οι
δυσοσμίες και οι οσμές είναι χημικά. Άμεσα
η Περιφέρεια να συντονίσει τους Δήμους,
να παρακολουθούν ειδικές επιστημονικές
μετρήσεις. Να πάρει δημοσιότητα το θέμα”.
Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του
τ. Διευθυντή Θωρακοχειρουργικής του
νοσοκομείου Σωτηρία, Γιώργου Αντύπα,
όταν μετέφερε την εμπειρία λέγοντας
ότι: “Το 1983 στο 80% των ασθενών ήταν
από τη Περιοχή του Περάματος. Είχαμε
φτιάξει μια κινητή μονάδα μέτρησης ατμοΠεράματος είναι να περιορίζει τις
πιθανότητες, τις βλάβες και την έκταση
της καταστροφής. Να συζητάει, δηλαδή, αν σε περίπτωση ατυχήματος, θα
πρέπει να εκκενωθεί μόνο το Ικόνιο
και τα Νεόκτιστα ή όλο το Πέραμα ή
ακόμη και το Κερατσίνι.».
Το ΠΑΚΟΕ από την ίδρυσή του
(1979) είχε εναντιωθεί σ’ αυτήν την
εγκληματική ενέργεια και, επειδή υπήρχαν νησίδες ακατοίκητες (Ψυττάλεια,
Ρεβιθούσα κ.ά.) που θα μπορούσαν να
δεχθούν τις δεξαμενές αυτές, είχε προτείνει από τότε (1979) αυτήν τη λύση.
Πέρασαν σαράντα σχεδόν χρόνια
–όσα και η έντονη και γεμάτη αγώνες
λειτουργία του ΠΑΚΟΕ-, εν τούτοις
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και
η ημερίδα παρά τα ωραία λόγια δεν

σφαιρικών επιπτώσεων, για 2 χρόνια, σε
διάφορες βιομηχανίες της Περιοχής. Τα
αποτελέσματα ήταν 1000 με 1500 πάνω
από το φυσιολογικό. Όλες αυτές οι ουσίες
στην ατμόσφαιρα επιβαρύνουν τα γονίδια
του καρκίνου.”
Ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα, ο
αναπληρωτής καθηγητής του Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Δημήτρης Δαμίγος είπε:
“Μια εναλλακτική λύση είναι οι υπόγειες
εγκαταστάσεις, διότι είναι δύσκολο να
βρεθεί κατάλληλος, μεγάλος χώρος εκτός
οικιστικού ιστού και το οικονομικό κόστος
κυμαίνεται περίπου στα 50.000.000€ με
60.000.000€. Κατασκευαστικά δεν παίρνει
πάνω από 2-3 χρόνια”.
Ο καθηγητής Απόστολος Βλυσίδης
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τάχθηκε
υπέρ της μετεγκατάστασης τονίζοντας
ότι οι παραγόμενοι ρύποι στην ιδιαίτερα
επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της περιοχής
του Περάματος, με αλυσιδωτές αντιδράσεις δημιουργούν Όζον το οποίο είναι
ιδιαίτερα επιβλαβές σε αυτό το επίπεδο
της ατμόσφαιρας.
Ο αναπληρωτής καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας, σε
οπτικοποιημένη ομιλία που απέστειλε,
τόνισε ότι η λύση του ζητήματος είναι
γνωστή από τη δεκαετία του ’90 και δεν
είναι άλλη από τη μετεγκατάσταση, η οποία
όμως απαιτεί πολιτική βούληση.
Τέλος ο πρώην Διευθυντής ανάπτυξης
της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά Ρουσέτος Λειβαδάρος αποκάλυψε ότι “Υπάρχει
ευθύνη σε προηγούμενες δημοτικές αρχές.
SEVESO III, ντόμινο ακόμα και σε δραστηριότητες που είναι κοντά. Οι σωληνώσεις
βρίσκονται στο 3ο προβλήτα. Τα πάρκα
είναι θωρακισμένα. Ειδικό πάρκο τύπου
Α είναι παγίδα. Προσέξτε το. Οι επιπτώσεις υποβάθμισης είναι περιβαλλοντικές,
χωροταξικές, κυκλοφοριακές, κοινωνικές.
SEVESO III και Πέραμα. Νομικά πρέπει να
υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο.”
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε αργά το
απόγευμα με την ανακοίνωση των συμπερασμάτων της από το Δήμαρχο Περάματος
Γιάννη Λαγουδάκη.
Τα συμπεράσματα θα μελετηθούν και
θα αξιοποιηθούν από το Δήμο για τις
ενέργειές του στον τομέα αυτόν.
κατέληξε σε ΚΑΜΜΙΑ ουσιαστική και
εφικτή πρόταση.
Εάν οι επτά… οκτώ …δέκα «αδελφές»
πετρελαϊκές εταιρείες έδιναν κάθε μήνα,
στα σαράντα χρόνια που πέρασαν, για
τη μετεγκατάστασή τους στο Δήμο ή
σ’ ένα συγκεκριμένο ταμείο 1% των
«υπερκερδών» τους, τώρα δε θα υπήρχε
ανάγκη να γίνονται ημερίδες και να
βγαίνουν ιστορικά Δελτία Τύπου.
Το ΠΑΚΟΕ προτείνει οι εταιρείες,
γι’ αυτόν αποκλειστικά το σκοπό, ν’
αρχίσουν να βάζουν σ’ ένα ταμείο
που θα ελέγχεται, το μέγιστο, το 5%
των κερδών τους –μετά φόρων-, ώστε
η μετεγκατάστασή τους να γίνει το
μέγιστο σε δύο χρόνια.
ΑΥΤΑ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ!
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Συναλλαγή με... νόμιμα μέσα

Τ

ο HIGGS πραγματοποίησε στις
9 Μαϊου στο χώρο εκδηλώσεών
του στην Αθήνα την εκδήλωση
ΜΚΟ και Media, με σκοπό να συνδέσει
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με το
δημοσιογραφικό χώρο. Εκπρόσωποι
των οργανώσεων συμμετείχαν, για να
πληροφορηθούν και να ενισχύσουν το
έργο τους στοχεύοντας στην προβολή
και επικοινωνία της δράσης τους μέσα
από τα media.
Η κυρία Αρετή Μπίτα, αρχισυντάκτρια ενημέρωσης και New Media
Expert στην ΕΡΤ, χρησιμοποίησε ως
κοινό παρονομαστή για τη δημοσιογραφία και τις ΜΚΟ την έννοια του κενού:
αφενός οι δημοσιογράφοι έρχονται να
καλύψουν το κενό που υπάρχει μεταξύ
της πληροφορίας και της γνωστοποίησής της, αφετέρου οι ΜΚΟ αναπληρώνουν την έλλειψη κυβερνητικού
έργου σε κάποιους τομείς.
Αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που
δείχνουν γενικά οι πολίτες στις ΜΚΟ,
σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου ακόμη υπάρχει καχυποψία. Στη βελτίωση
αυτού του κλίματος θα συμβάλλουν
παράγοντες, όπως ο επαρκής έλεγχος,
η διαφάνεια στη χρηματοδοτήση των
ΜΚΟ κ.ά.

Δράση των ΜΚΟ
Καθότι η ενημέρωση για τη δράση
των ΜΚΟ είναι χρηστική λ.χ. για την
αύξηση τις συμμετοχής σ’ αυτές, μεταξύ
των μεθόδων για την αποτελεσματική
αξιοποίησή της είναι τα κριτήρια που
επιλέγεται ένα θέμα,η δημιουργία
σποτ αναφορικά με τις δράσεις και το
έργο της Οργάνωσης και η διεξαγωγή
live events την ώρα που μεταδίδεται
κάποια ενημερωτική εκπομπή, ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής
παρουσίασής της.
Ειδικά στο ραδιόφωνο υπάρχουν
αρκετές ώρες ζωντανού προγράμματος, όπου υπάρχει η δυνατότητα
παρουσίασης ενός δελτίου τύπου.
Εδώ σημαντικό ρόλο θα παίξει ένας
εύστοχος τίτλος.
Ως προς τους τρόπους προσέγγισης των δημοσιογράφων email
με πληροφορίες για το φορέα, τους
στόχους του και τους χορηγούς του θα
βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επίσης, η προσωπική επαφή με το
δημοσιογράφο, events που αξιοποιούν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το
Ε.Σ.Ρ, όπου θα υποβληθεί αίτηση για
την προβολή κοινωνικών μηνυμάτων
(άλλωστε, αποτελεί δικαίωμα η κοινοποίηση τέτοιων μηνυμάτων), χορηγίες
επικοινωνίας από σταθμούς σε μια
δράση και ανάθεση σε αναγνωρίσιμα
πρόσωπα την προβολή.
Στον τομέα της διαφάνειας, που
συμβάλλει στο να χτιστεί εμπιστοσύνη, χρειάζεται επαγγελματικού τύπου
διοίκηση, εκθέσεις απολογισμού, αξι-

ολόγηση κ.ά.
Δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα
CSRindex η κυρία Βίκυ Γερασίμου
τόνισε την ανάγκη επικοινωνίας με
όλα τα μέσα ενημέρωσης ακόμα και
με μπλόγκ. τη διαδικτυακή παρουσία,
την ύπαρξη ιστοσελίδας, newsletter
και λογαριασμού στο facebook.
Ειδικότερα, ανέδειξε τη σημασία του
Δελτίου Τύπου που αποτελεί το πρώτο
στάδιο, για να προσεγγιστούν κυρίως
τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και
σε αυτό θα συμβάλλει η σαφήνεια στη
διατύπωση,η επικέντρωση στο θέμα
και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο
καθώς και η συντομία.
Επιπλέον, οι συνεντεύξεις τύπου
προσφέρονται για την προβολή του
έργου των ΜΚΟ και λόγω της αλληλόδρασης με δημοσιογράφους και πολίτες.
Παρομοίως, η επιδίωξη προσωπικής
επαφής με δημοσιογράφους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι
συντάκτες για τη δραστηριότητα των
ΜΚΟ.

Ψηφιακή εποχή
Πέραν των παραδοσιακών μέσων,
η διαδικτυακή παρουσία κρίνεται
απαραίτητη στην ψηφιακή εποχή και
η προβολή πρέπει να είναι ανάλογη
μιας επιχείρησης με την ύπαρξη ιστοσελίδας, newsletter και λογαριασμού
στο facebook.
Κατά την κοινοποίηση της δραστηριότητας μιας ΜΚΟ ιδιαίτερης
προσοχής χρήζει η ανάδειξη του οράματος του Οργανισμού και ο τρόπος
πραγμάτωσής του, η ευαισθητοποίηση
του κοινού, η ενημέρωση και η εκπαίδευση, η γνωστοποίηση του τρόπου
που κάποιος μπορεί να συμβάλλει

αλλά και να βοθηθεί, η προαγωγή του
εθελοντισμού και η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία του Οργανισμού,
ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια.
Ο κύριος Μπούνιας, δημοσιογράφος
από το Vice, έχοντας και εξοικείωση με
τις ΜΚΟ λόγω της ενασχόλησής του
με το προσφυγικό, εστίασε στον τρόπο
που μεταδίδεται το μήνυμα. Με παραδείγματα έδειξε τρόπους που έλκουν
την προσοχή, ενώ πρότεινε μεταξύ
άλλων να αξιοποιούνται άνθρωποι
που έχουν βοηθηθεί από τη ΜΚΟ, να
χρησιμοποιούνται στατιστικά στοιχεία
για την τεκμηρίωση, να υπάρχει κάποιος
που εξ επαγγέλματος θα αναλάβει να
γράφει σχετικά με το έργο της ΜΚΟ.
Επίσης, επέστησε την προσοχή στο
ζήτημα των κειμένων που συντάσσουν
οι δημοσιογράφοι και συγκεκριμένα
να μη ζητούν οι προβαλλόμενοι να
λάβουν γνώση του κειμένου πριν την
δημοσιοποίησή του.
Σύμφωνα με την κυρία Μπάρμπα,
δημοσιογράφο στην τηλεόραση του
Σκάι, οι ενημερωτικές εκπομπές προσφέρονται για την ενημέρωση σχετικά
με το έργο των ΜΚΟ και συγκεκριμένων δράσεων τους, ενώ στα δελτία
ειδήσεων είναι αρκετά δύσκολο να
γίνει προβολή.
Τα σημεία που πρέπει να εστιάσει
κάποιος, για να είναι αποτελεσματικός,
είναι η αναζήτηση μιας έξυπνης ιδέας
που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον, η
ανάδειξη της λύσης που παρέχει μια
ΜΚΟ σε ένα πρόβλημα καθώς και της
βοήθειάς και μάλιστα προς συγκεκριμένους αποδέκτες.
Στη δημιουργία της είδησης επιπλέον των συνεντεύξεων τύπου και
των events έρευνες και μελέτες θα
συνδράμουν στην προβολή.

Σημαντική για την προβολή είναι η
δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
του οποίου η διάθεση θα είναι δυνατή
ανά πάσα στιγμή.
Η προσέγγιση των δημοσιογράφων
είναι υπόθεση ευκολότερη από ό,τι
συνήθως πιστεύεται. Μάλιστα, για
την επίτευξη της επαφής μπορεί να
αξιοιποιηθούν δημοσιογράφοι τους
οποίους θα προτείνει κάποια ΜΚΟ
κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας
με κάποια άλλη.
Οπωσδήποτε, η διαφάνεια σχετικά
με το έργο και τα οικονομικά στοιχεία
δημιουργούν αίσθημα εμπιστοσύνης
με δημοσίευση των ισολογισμών, των
χορηγιών, τον έλεγχο από ορκωτούς
λογιστές ακόμη και με την πρόσκληση
στο χώρο και παρουσίαση εγγράφων
στους ενδιαφερομένους.
Στη συζήτηση που ακολούθησε,μεταξύ άλλων, από εκπρόσωπο Οργάνωσης που παρέχει δωρεάν νοσηλεία
στο σπίτι επισημάνθηκε η έλλειψη
δημοσιοποίησης του έργου της αλλά
και η δυσκολία να πραγματοποιηθεί η
προτεινόμενη από τους ομιλητές αξιοποίηση των ίδιων των ωφελουμένων
για την προβολή του έργου της.

Μεροληψία
Σε άλλη παρέμβαση τονίστηκε ο
ρόλος του ραδιοφώνου στην προβολή
των ΜΚΟ, καθότι σε αυτό το μέσο
υπάρχει διαθέσιμος χρόνος γι’ αυτόν
το σκοπό.
Ο κύριος Χριστοδουλάκης, Πρόεδρος
του Πανελλήνιου Οικολογικού Κινήματος με 35.000 μέλη, επικαλούμενος
συγκεκριμένα παραδείγματα από την
προσωπική του εμπειρία, αναφέρθηκε
στη μεροληψία όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων που θα προβληθούν
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
στην αποσιώπηση ακόμη και εμπεριστατωμένων και στοιχειοθετημένων
υποθέσεων, αν θίγονται συγκεκριμένα
συμφέροντα. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις που, ενώ προβάλλονται από
τα μέσα ενημέρωσης τα στατιστικά
στοιχεία για μιαν υπόθεση, όταν για
την ίδια υπόθεση προσωποποιούνται
οι ευθύνες, τότε συνολικά από τα μέσα
ενημέρωσης δε γίνεται καμία αναφορά.
Ανάλογη ήταν η στάση τους και για
υπόθεση που είχε τελεσίδικα κριθεί
από το Εφετείο.
Τα ΜΜΕ σε μεγάλο ποσοστό,
για να εξασφαλίσουν τις υπέρογκες δαπάνες τους, καθημερινά
συμβιβάζονται με τις πολιτικές
παραπλανητικής διαφήμισης πολλών εταιρειών-παραγωγών, με
αποτέλεσμα όλα να κουκουλώνονται
κι όχι να αναδεικνύονται, για να
λύνονται.
Συγχαρητήρια στη HIGGS, που
ακούμπησε ένα σημαντικό πρόβλημα!
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To ίδιο εγκληματικό έργο
σε συνέχειες για τον Ασπρόπυργο

Έ

χουν περάσει σχεδόν δυο χρόνια από τη μεγάλη
πυρκαγιά στο εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων
της «Γενικής Ανακύκλωσης» στον Ασπρόπυργο
που προκάλεσε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή,
παράγοντας διοξίνες από τα σκουπίδια που καίγονταν
για ημέρες – μεταξύ αυτών και τόνοι πλαστικού. Εκτεταμένη αναφορά είχαμε κάνει στην εφημερίδα μας,
στο τεύχος Ιανουαρίου 2016.
Λίγο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, το Πράσινο
Ταμείο πίστωσε στην Περιφέρεια το ποσό των 5 εκατ.
ευρώ για εκπόνηση μελέτης και απομάκρυνσης των
καμμένων στους χώρους ταφής οικιακών απορριμμάτων.
Σε επικοινωνία μας με τον Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, Θανάση Βασιλείου, μας δήλωσε πως
η σχετική μελέτη - που κόστισε περίπου 60.000 ευρώ
– έχει ήδη εκπονηθεί και παραδοθεί στο Υπουργείο
και στην Περιφέρεια, ενώ ο διαγωνισμός που έχει
προκηρύξει η Περιφέρεια για ανάδειξη εργολάβου
που θα αναλάβει το έργο της απομάκρυνσης, λήγει
στις 4 Απριλίου 2018. Εάν, δεν υπάρξουν ενστάσεις,
ο Αντιπεριφερειάρχης εκτιμά πως μέσα στο καλοκαίρι,
το έργο της απομάκρυνσης των αποβλήτων θα έχει
ολοκληρωθεί.
Η υπεύθυνη Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, κυρία Ελένη Βερούτη,
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της,
μας περιέγραψε την τραγική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής, αναγκαζόμενοι

να αναπνέουν τις αναθυμιάσεις από το κάψιμο των
σκουπιδιών που μεταφέρουν εκεί οι Ρομά, με σκοπό
να πάρουν τα μέταλλα.
Να σημειωθεί, πως δεν υπάρχει περίφραξη αλλά
ούτε φύλαξη του χώρου, κάτι που, αφού δεν το έκανε
ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, όφειλε να το
κάνει η Πολιτεία για να προστατεύσει την υγεία των
κατοίκων.
Τα καινούρια στοιχεία δείχνουν την αδιαφορία
της σάπιας κρατικής μηχανής γιατί μετά από
τρία χρόνια τα επικίνδυνα και τοξικά καμμένα
σκουπίδια παραμένουν στο χώρο, έρμαια των
αέρηδων της περιοχής σκορπίζοντας το θάνατο
στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Σε αυτά
έρχονται να προστεθούν και οι συνεχιζόμενες
φωτιές των τσιγγάνων. Ελλάς το μεγαλείο σου!
Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται έντονα και θα καταγγείλει στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος αυτήν
την εγκληματική κρατική αδιαφορία. Μόνο με
δραστικά μέτρα θα μπορέσει η Περιφέρεια και
ο Δήμος να συνεργαστεί και να δώσει ένα τέλος
στο δράμα των ανθρώπων της περιοχής!
Την ώρα που τυπόνονται αυτές οι σελίδες νέα
πυρκαγιά ξέσπασε πάλι στομ Ασπρόπυργο, σε
άλλη «δήθεν» μονάδε ανακύκλωσης.
Δυστυχώς το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά, επειδή ένας στους τέσσερις
θανάτους στη περιοχή, αιτία τους είανι ο καρκίνος.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την προστασία του Υμηττού
Η Επιτροπή Αγώνα για το μητροπολιτικό πάρκο
Γουδή, η διαδημοτική επιτροπή για την προστασία
του Υμηττού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω
Αμπελοκήπων σε ανακοίνωση-πρόσκληση καλούν
όλους τους κατοίκους της Αθήνας σε συγκέντρωση
και πορεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη Δευτέρα
14 Μαϊου, για την προστασία του πάρκου Γουδή.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση-πρόσκληση έχει
ως εξής:
«Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή αποτελεί ένα
σημαντικό πόλο υπερτοπικού πρασίνου, τον μοναδικό σήμερα μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο, σε
μια Αθήνα που διαθέτει τη χαμηλότερη αναλογία
πρασίνου ανά κάτοικο, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, μόλις 2,5τ.μ. Επιπλέον αποτελεί
φυσική συνέχεια του Υμηττού, που με βάση την
κείμενη νομοθεσία (ν.732/1977, Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής ν.4277/2014, Π.Δ 187/Δ/2011),
έχει χαρακτηρισθεί και θεσμοθετηθεί ως ενιαίος
χώρος υψηλού πρασίνου αναψυχής και ήπιων
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Δυστυχώς όμως αντί να διαφυλαχθεί, να αναδειχθεί και να προσφέρει την ευεργετική του
επίδραση στη ζωή των κατοίκων της πολύπαθης
Αθήνας «προικίστηκε», από νωρίς, με μια σειρά
από ετερόκλητες, ασύμβατες και ιδιαίτερα οχληρές
λειτουργίες όπως: το Μπάντμιντον, τα γραφεία της
ΕΠΟ, τους παράνομους δρόμους, με την συνακόλουθη ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και στάθμευση των
αυτοκινήτων στον πυρήνα του Πάρκου.
Μαζί με όλα αυτά, τα οποία ακυρώνουν ακόμη

και την ιδέα της ύπαρξης ενός Μητροπολιτικού
Πάρκου, αντιμετωπίζουμε και τα σχέδια, για την
κατασκευή του γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΟ στην περιοχή Γουδή. Το πιο πρόσφατο σχέδιο αποτελούν
οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που έγιναν σε
κοινή εμφάνιση με τον Δήμαρχο Αθηναίων στις
16-3-2017.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη αποτελεί η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αναγκαία, μετά την μερική
ακύρωση του Π.Δ 187/Δ/2011 από το ΣτΕ. Το γεγονός αυτό μπορεί να ανοίξει καινούριες ορέξεις για
«επιχειρηματική αξιοποίηση» τμημάτων τόσο του
Πάρκου Γουδή όσο και του Υμηττού.
Ο χρόνος, που περνάει άπρακτος, είναι εχθρός
της ίδιας της υλικής υπόστασης του Πάρκου, ενώ
μεγαλώνει τον κίνδυνο απώλειάς του ως κοινωνικού αγαθού!
Ακριβώς για αυτό το λόγο συνεχίζουμε και
δυναμώνουμε τον αγώνα μας, καλώντας τους
εργαζόμενους, -ες και τη νεολαία των γειτονιών
της Αθήνας, όλους τους πολίτες, να απαιτήσουμε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:
• Την ολοκλήρωση, δημοσίευση και κύρωση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Προεδρικού Διατάγματος
προστασίας του Υμηττού με ενσωμάτωση των
προτάσεων της Επιτροπής Αγώνα και την αποτροπή της νομιμοποίησης αυθαίρετων οικιστικών
περιοχών στο δασικό χώρο του Υμηττού.

• Τη σύσταση Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή με
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
• Την απαγόρευση κάθε διαμπερούς κίνησης και
παράνομης στάθμευσης οχημάτων στον πυρήνα
του Πάρκου.
• Τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πρόσβασης
των πολιτών στο πάρκο με την άμεση απομάκρυνσηκατεδάφιση των περιφράξεων (συρματοπλεγμάτων)
που κατακερματίζουν το χώρο.
• Την απομάκρυνση του Μπάντμιντον, σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας
του ΣτΕ, καθώς και των γραφείων της ΕΠΟ.
• Την έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Γενικής
Διάταξης, χωρίς καμιά πρόβλεψη κατασκευής υπόγειου γκαράζ στην κεντρική πλατεία του Πάρκου.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΟΥΔΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ Π.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ 2018 ΣΤΙΣ 6.30μ.μ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΟΡΩΦΥΛΑΚΗΣ
(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)
Επειδή ο «τρελός» Υμηττός εκδικείται, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κορμός του, δεν είναι
η βιτρίνα στο Γουδί, αλλά το κέντρο του που
είναι γεμάτο από σύνθετα «οπλικά συστήματα» πάντοτε στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Αυτό
είναι το κύριο πρόβλημα!
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Επιτέλους… οι πολίτες σε προτεραιότητα!

Έ

νας κήπος με ελαιόδεντρα ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη
στην Πλατεία Ραγκαβά (Οδός
Θρασύλλου) θα αποτελέσει μια όαση
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες
της περιοχής με πρωτοβουλία της
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού και τη συμπαράσταση
της Επιτροπής Πρωτοβουλίας κατοίκων
Πλάκας και πιο πρόσφατα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης»
και της Κίνησης Κατοίκων Θησείου.
Επί Δημαρχίας Αντώνη Τρίτση,
στον κήπο τοποθετήθηκαν παγκάκια
και παιδική χαρά για την περιοχή.
Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, ο
κήπος εγκαταλείφθηκε, τα παγκάκια
μισοκαταστράφηκαν, τα παιχνίδια
απομακρύνθηκαν, τα δέντρα και η
βλάστηση έμειναν αφρόντιστα και
γκράφιτι γέμισαν το χώρο.
Η ΕΛΛΕΤ και νέοι αρχιτέκτονες –
μέλη της- με την εθελοντική συνεισφορά
του Peter Hannes από εταιρεία που
σχεδιάζει πρότυπες παιδικές χαρές σ’
όλον τον κόσμο, με υλικά που σέβονται
το περιβάλλον και μετά από συσκέψεις,
με όλους τους αρμόδιους και Δήμου
Αθηναίων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αθηνών και της Εφορείας Νεωτέρων
Μνημείων
Οι ελιές θα φροντιστούν, θα προστεθούν λίγα οπωροφόρα δέντρα –π.χ.
ροδιές, να δίνουν χαρά στα παιδιά– και
θα υπάρχει παρτέρι με ελληνικά βότανα
που θα φροντίζουν τα γύρω σχολεία.
Επίσης, δε θα λείπει το στοιχείο του
νερού, που θα είναι, ανακυκλούμενο.
Κάδοι κομποστοποίησης, τροφοδοτούμενοι από τα παιδιά της γειτονιάς, θα
αποτελούν το λίπασμα για τα φυτά.
Η κάτω περιοχή γίνεται η γωνιά

των μικρών παιδιών, ενώ ανατολικά
θα είναι η περιοχή των μεγαλύτερων
( με ένα – δύο τραπέζια για σκάκι και
τάβλι). Στην υπόλοιπη έκταση κυριαρχεί ο κήπος με τις ελιές. Τα παγκάκια
αναμορφώνονται και ένας μεγάλος
ελεύθερος χώρος παραμένει ως έχει
για τις γιορτές των κατοίκων.
Έχοντας εξασφαλίσει τις πρώτες
χορηγίες, διοργανώθηκε στις 20 Απριλίου γιορτή, για να ενημερωθούμε, να
μοιρασθούμε το όνειρο, να διασκεδάσουμε μικροί και μεγάλοι και να
συμβάλουμε όσο ο καθένας μπορεί σ’
ένα μεγάλο κουμπαρά.Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και απόλαυσε

το πρόγραμμα της γιορτής:
17:30 Εσπερινός σύντομος για
παιδιά στον Άη Γιώργη με τον πατέρα Αλέξανδρο, Ενορία Αγ. Νικολάου
Ραγκαβά
18:00 Παραδοσιακά παιχνίδια &
παράλληλες δραστηριότητες για παιδιά
όλων των ηλικιών από: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και
σχολεία της περιοχής (Αγκάλη, 72ο
και 74ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών,
Σχολή Χιλλ)
19:15 «Ο πλανήτης που φτιάχτηκε
από φούσκες…» (Μπουρμπουλήθρες)
από La Petite Marguerite

Φυτοφάρμακα...
ο εφιάλτης
Μετά από αίτημα 5 εκατ. πολιτών προς τους
Ευρωπαίους υπουργούς και την Κομισιόν – το
μεγαλύτερο ψήφισμα στον κόσμο για τη διάσωση
των μελισσών- η Ευρώπη απαγόρευσε τη χρήση
των τριών πιο διαδεδομένων νεονικοτινοειδών
φυτοφαρμάκων.
«Η απαγόρευση αυτών των τοξικών παρασιτοκτόνων είναι ένα σμήνος ελπίδας για τις μέλισσες.
Επιτέλους, οι κυβερνήσεις μας εισάκουσαν τους
πολίτες, τα επιστημονικά στοιχεία και τους αγρότες που γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους ότι ούτε
οι μέλισσες μπορούν να επιβιώσουν με αυτές τις
χημικές ουσίες ούτε εμείς χωρίς τις μέλισσες.»
Antonia Staats, ακτιβίστρια του Avaaz.
Πριν από την ψηφοφορία, ο Bernie, μια τεράστια
φουσκωτή μέλισσα, αγκαλιάστηκε από ένα πλήθος
παιδιών με ζωγραφισμένα πρόσωπα, έξω από την
έδρα της Κομισιόν, σε μια πολύχρωμη γιορτή για
τις μέλισσες, που διοργάνωσε το Avaaz, για να

παραδώσει το παγκόσμιο ψήφισμα.
Εξάλλου, πολίτες από όλη την Ευρώπη κατέκλυσαν τους υπουργούς με μηνύματα για να τους
ζητήσουν να ψηφίσουν υπέρ της απαγόρευσης.
Τα μέλη του Avaaz δημοσίευσαν ανακοινώσεις
στην Politico, την ιταλική Il Sole 24 Ore και την
ισπανική El Mundo, καλώντας τις κυβερνήσεις να

20:00 Διονύσης Σαββόπουλος …
Τραγουδοπαραμύθι για όλους
20:30 Θίασος Χαρίδημου - Καραγκιόζης
21:00 Η Αλίκη Καγιαλόγλου τραγουδάει για την αγαπημένη της γειτονιά
21:30 «Αθήνα. Αναζητώντας τη
Χαμένη Πόλη»: Ταινία με εικόνες
από ταινίες της Παλιάς Αθήνας, των
Σούλας Δρακοπούλου, Μαρκ Γκαστίν
διάρκεια 78
Η Λυδία Καρρά, πρόεδρος της
ΕΛΛΕΤ, υπογράμμισε στην εφημερίδα
«Καθημερινή»: «Ακριβώς κάτω από
την Ακρόπολη, κάτω από τη σπηλιά
του Αγλαύρου, όπου οι νέοι ορκίζονταν να φροντίζουν την πόλη τους
ονειρευθήκαμε έναν κήπο για όλες
τις ηλικίες, να ανταμώνουμε κάτοικοι
και εργαζόμενοι απ’ όλες τις γειτονιές
του πολύπαθου ιστορικού κέντρου της
Αθήνας, αλλά και έναν κήπο φιλόξενο
για τους επισκέπτες.
Ολα αυτά σε μια γειτονιά που δεν
έχει μείνει ούτε μια πλατεία ελεύθερη
στην Πλάκα, χωρίς τραπεζοκαθίσματα
και ηχορρύπανση».
Στόχος και ευχή όλων: την επόμενη χρονιά, η γιορτή να μας συστήσει
ξανά τον κήπο Ακροπόλεως, καθαρό
και φροντισμένο, έτοιμο να υποδεχθεί
και πάλι παιδιά και μεγάλους, και να
ξαναγίνει μέρος της ζωής μας στο
ιστορικό κέντρο !».
Το ΠΑΚΟΕ επικροτεί τέτοιες προσπάθειες και εύχεται –επειδή έχει
δει πάρα πολλά τέτοια εγχειρήματα
να ξεφουσκώνουν- να οργανωθεί
από τώρα η … συντήρησή του.
Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να
γίνονται φωτεινά παραδείγματα
προς «μίμηση».

υπερψηφίσουν την απαγόρευση.
Μετά τη μαζική πίεση μελών του Avaaz προς
τα υπουργεία, το 2013 η ΕΕ εφάρμοσε τη μερική
απαγόρευση των νεονικοτινοειδών και πολλοί
Ευρωπαίοι αγρότες καλλιεργούν χωρίς αυτές τις
χημικές ουσίες. Οι καλλιέργειές τους ευδοκιμούν,
χωρίς καμία αξιοσημείωτη αρνητική επίπτωση
στις σοδειές.
Η εκστρατεία ξεκίνησε το 2011, όταν 1 εκατ.
πολίτες παρότρυναν τη Γαλλία, να ηγηθεί της
προσπάθειας περνώντας αρχικά απαγόρευση σε
εθνικό επίπεδο. Και η πίεση συνεχίστηκε προς
τη μια γαλλική κυβέρνηση μετά την άλλη, μέχρι
που βρέθηκε ένας Γάλλο σύμμαχο και λάτρης των
μελισσών, ο υπουργός περιβάλλοντος Νικολά Ιλό,
που σ' αυτήν την τελική μάχη έπαιξε κρίσιμο ρόλο
για την πανευρωπαϊκή απαγόρευση των νεονικοτινοειδών.
Η αλυσίδα στη διατροφή των προϊόντων
από τις μέλλισες είναι παράγοντας σωστής
λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού και
του ανθρωπογενούς οικοσυστήματος.
Η καταστροφή του σπάει την αλυσίδα και
μετά το.. χάος.
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Βιοενέργεια και βιοθεραπεία
Η ενέργεια, που βρίσκεται παντού
στη ζωή μας, έχει και μια ιδιαίτερη
ικανότητα: μπορεί να θεραπεύσει,
χωρίς αυτό να σημαίνει πως μπορεί
και να εξηγηθεί με ακρίβεια.
Αυτό που έχουμε νιώσει όλοι μας,
είναι αυτό που λένε θετική ή αρνητική
ενέργεια, που κάποιες φορές, σε ένα
δωμάτιο ή σε ένα γραφείο, παραείναι
εμφανής.
Με τη θεραπευτική ενέργεια μεταφέρεται ηλεκτρικό φορτίο και τη χρησιμοποιούσαν από τις απαρχές του
κόσμου όλοι οι πολιτισμοί, έστω κι
αν στη συνέχεια δεν της δόθηκε η
απαραίτητη προσοχή.
Σημαντικό ρόλο στην επίδραση της
ενέργειας παίζει και ο αποδέκτης, ο
οποίος πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος.
Να μην αντιστέκεται.
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, φυτά,
ζώα, άνθρωποι, έχουν βιοενέργεια –
είναι η συμπαντική ενέργεια που ρέει
μέσα και γύρω μας– που μπορούν να
μεταφέρουν σε κάποιον άλλο κυρίως
μέσω των χεριών. Το ίδιο ακριβώς που
κάνει με το χάδι της η μάνα στο νεογέννητο. Η βιοθεραπεία είναι η πρώτη
θεραπευτική αγωγή που εφάρμοσε ο
άνθρωπος.
Η βιοθεραπεία αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί

τη βιοενέργεια και δεν έρχεται σε
σύγκρουση με άλλες θεραπείες ή θεραπευτικές μεθόδους, που αναζωογονεί,
δυναμώνει τον οργανισμό, φέρνει σε
ισορροπία το σώμα και το συναίσθημα
και επηρεάζει σωματικά, πνευματικά,
συναισθηματικά και ψυχικά. Απαλύνει
ή εξαφανίζει τους πόνους και διώχνει
το άγχος και τον φόβο.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες θεραπευτικής ενέργειας: Η ενέργεια που
παράγεται από το σώμα και που οι
Κινέζοι ονομάζουν «Τσι» και οι Γιαπωνέζοι «Κι», η ψυχική ενέργεια που
απορρέει από το ίδιο το άτομο και η
πνευματική ενέργεια που ξεπερνά
την ατομικότητα και αντλείται από
τη δύναμη του σύμπαντος.
Η βιοθεραπεία εφαρμόζεται στη
καταπολέμηση του άγχους, στη χρόνια
κόπωση, σε αναπνευστικά προβλήματα, ημικρανίες, δυσαρμονίες εμμήνου
κύκλου, αυχενικό σύνδρομο, τραυλισμό, αλλεργίες, ισχιαλγίες καθώς και
μετεγχειρητικούς πόνους.
(Πηγή: www.holisticfitness.gr)

Στους βιορυθμούς των Ελλήνων
πολιτών, η εφαρμογή της βιοθεραπείας, πιστεύουμε ότι είναι μια
«ολιστική» πολιτική στη δημιουργία
μιας «αδιαφορίας» για τα δρώμενα
στη χώρα μας.

ΙΝΚΑ κατά ΔΕΗ - ΕΛΤΑ
Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) προτίθεται να ασκήσει Συλλογική Αγωγή υπέρ
των Ελλήνων Καταναλωτών ρεύματος από τη ΔΕΗ, καθώς ενώ πλήρωσαν έγκαιρα τους
λογαριασμούς τους, και ισχύουσας της συμφωνίας της σχετικής έκπτωσης, τα ποσά
παρέμειναν στα ΕΛΤΑ μέσω των οποίων έκαναν τις πληρωμές τους.
Τα ΕΛΤΑ πρέπει να αποζημιώσουν τους καταναλωτές αυτούς και η ΔΕΗ οφείλει
αμέσως να ρυθμίσει το υπόλοιπο και να δώσει την έκπτωση που συμφωνήθηκε τώρα
και όχι αργότερα, απλά και μόνο επειδή έχει λάβει γνώση.
Για το λόγο αυτό, το ΙΝΚΑ καλεί τους Καταναλωτές που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση,
δηλαδή να έχουν πληρώσει έγκαιρα και η ΔΕΗ να μην έχει καταχωρήσει και αποδώσει
τη συμφωνημένη έκπτωση, να επισκεφτούν τα γραφεία του στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 13
και να υπογράψουν την καταγγελία επισυνάπτοντας των εξοφλημένο λογαριασμό και
τον επόμενο στον οποίο δεν φαίνεται καταχωρημένη η πληρωμή. Επίσης οι καταναλωτές
μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη καταγγελία και μαζί με τους 2 λογαριασμούς
να τη στείλουν στο φαξ: 210-3633976.

Η καταγγελία είναι η εξής:
Προς το ΙΝΚΑ
Ονοματεπώνυμο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Διεύθυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TK : . . . . . . . . . . . . . .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: . . . . . . . . . . . . . . . . Fax εάν υπάρχει: . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επισυνάπτω τον πληρωμένο λογαριασμό με την απόδειξη και τον επόμενο που φαίνεται
ότι δεν καταχωρήθηκε η πληρωμή που είχα κάμει.
Υπογραφή

Όλοι οι ελεύθερα σκεπτόμενοι πολίτες πρέπει να υπογράψουν την καταγγελία αυτή. Όχι
μόνον αυτοί που πλήττονται, αλλά και αυτοί που πιστεύουν στην ευνομούμενη Πολιτεία!

Πλαστικό ο εφιάλτης

Μ

ετά την επιβολή του τέλους
στην πλαστική σακούλα
συζητείται και φόρος περιορισμού στα πλαστικά ποτήρια του καφέ.
2 δισ. πλαστικά μπουκάλια για νερό
και αναψυκτικά και 300 εκατ. πλαστικά ποτήρια του καφέ πετιούνται κάθε
χρόνο. Επίσης, παράγονται ετησίως έως
300.000 τόνοι πλαστικών συσκευασιών αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό από
αυτήν την ποσότητα ανακυκλώνεται.
Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων αμερικανικών πανεπιστημίων με επικεφαλής
το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, μέχρι το
2015 οι άνθρωποι είχαν δημιουργήσει
– σωρευτικά – 8,3 δισ. τόνους πλαστικών, από 2 εκατ. τόνους το 1950, ενώ
η εκτίμηση για το 2050 είναι 34 δισ.
τόνοι. Από τους 8,3 δισ. τόνους του
2015, 6,3 δισ. τόνοι έγιναν απόβλητα.
Από το σύνολο των αποβλήτων, διαχρονικά, μόνο το 9% ανακυκλώθηκε, 12%
αποτεφρώθηκε και 79% συσσωρεύτηκε
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή στο
φυσικό περιβάλλον.
Η σημερινή «πλαστική» οικονομία
έχει μειονεκτήματα που γίνονται όλο
και πιο εμφανή, επισημαίνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Έπειτα από
ένα σύντομο κύκλο πρώτης χρήσης,
το 95% της αξίας πλαστικών υλικών
συσκευασίας, ή 80- 120 δισ. δολάρια
ετησίως, χάνεται από την οικονομία.
Επίσης, το κόστος που συνδέεται με τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από
την παραγωγή τους, εκτιμάται συντηρητικά στα 40 δισ. δολάρια ετησίως,
ποσό που όπως αναφέρει η έκθεση,
υπερβαίνει το κέρδος της βιομηχανίας
πλαστικών συσκευασιών.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την
απαγόρευση των επιτραπέζιων σκευών
μιας χρήσης από πλαστικό, όπως τα
πιάτα, τα μαχαιροπίρουνα ή ακόμη και
τα καλαμάκια, με στόχο την περαιτέρω
μείωση των πλαστικών αποβλήτων.
Αν και εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να
διαψεύσει την είδηση, σύμφωνα με
πληροφορίες, έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προτείνει την απαγόρευση
των επιτραπέζιων σκευών μιας χρήσης
από πλαστικό.
Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό
προγραμματισμό της Επιτροπής, οι
νέες προτάσεις για την πρόληψη των
πλαστικών αποβλήτων θα υποβληθούν
το νωρίτερο στις 23 Μαΐου. Σημειώνεται,
πάντως, ότι η απαγόρευση δεν μπορεί
να εγκριθεί χωρίς τη συγκατάθεση των
κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί από
τον Ιανουάριο ότι θα επικεντρώσει τις
προσπάθειές της στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση των πλαστικών αποβλήτων,
εστιάζοντας και σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει ότι, παρά
τις ενέργειες για τον περιορισμό της
πλαστικής σακούλας, η κατανάλωση πετρελαίου για την παραγωγή
πλαστικών αυξήθηκε κατά 15%
εξαιτίας της αύξησης του συστήματος «συσκευασίες παντού». Ας
ελπίσουμε ότι η Ε.Ε. θα φρενάρει
την αδυφάγα πολιτική των πετρελαιοκαραχαριών.
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Τέλος και τα
πλαστικά πιάτα;

Τέσσερις ανοιξιάτικες δουλειές σπιτιού

Θα σώσουν χρήματα
για όλο το χρόνο
Καθαρίστε τα φίλτρων των
κλιματιστικών. Τα λερωμένα
φίλτρα κατεβάζουν κατακόρυφα
την απόδοση!
Καθώς, αυτήν την εποχή, αλλάζει
η λειτουργία των κλιματιστικών
από τη θέρμανση στη ψύξη, είναι η
κατάλληλη περίοδος για να καθαριστούν τα φίλτρα τους, πάντα βέβαια
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τον τύπο φίλτρου. Με
τον τρόπο αυτό, απομακρύνονται οι
παθογόνοι μικροοργανισμοί από τα
φίλτρα αλλά ταυτόχρονα μειώνεται
και η κατανάλωση του κλιματιστικού, αφού ένα «μπουκωμένο» φίλτρο
απαιτεί περισσότερη ενέργεια για
τη λειτουργία του κλιματιστικού.
Ο καθαρισμός των συμβατικών
φίλτρων, εκτός από πλύσιμο με
νερό, μπορεί να γίνει και με ειδικά
οικολογικά χημικά που απενεργοποιούν βακτήρια και υιούς και
απομακρύνουν τη σκόνη και τον
καπνό. Και σε αυτήν την περίπτωση το κόστος δεν είναι μεγάλο και
περιορίζεται στο κόστος του χημικού
καθαρισμού των φίλτρων.
Καθαρίστε τα ηλιακά πάνελ
από τη σκόνη
Είτε πρόκειται για φωτοβολταϊκά
πάνελ είτε για ηλιακούς θερμοσίφωνες, ένας απλός καθαρισμός/πλύσιμο
μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα την
απόδοση των συστημάτων. Με το
απλό πλύσιμο απομακρύνονται
σκόνες και λάσπες που μπορεί να
έχουν επικολληθεί στα πάνελ λόγω

της βροχής. Η διαδικασία αυτή – η
οποία δεν έχει κανένα κόστος πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι
ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση
των πάνελ.
Τοποθετείστε τέντες και πέργκολες
Ένα μέτρο που μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στα ηλιακά
φορτία του σπιτιού κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, είναι οι τέντες και
οι πέργκολες. Προσφέρουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα παρά το ότι
το κόστος τους – σε σύγκριση με
άλλα μέτρα, όπως η θερμομόνωση
– είναι μικρό. Ανάλογα με τον προσανατολισμό που έχουν, συμβάλλουν
τόσο στη θερμική άνεση, όσο και
στην οπτική άνεση, μειώνοντας στο
ελάχιστο την πιθανότητα θάμπωσης
από την υπερβολική φωτεινότητα,
αλλά και τη γωνία πρόσπτωσης της
ηλιακής ακτινοβολίας. Το κόστος
τους εξαρτάται από το είδος σκιάστρων, αφού υπάρχουν οικονομικές (τέντες) αλλά και ακριβότερες
και αποτελεσματικότερες λύσεις
(πέργκολες, κινητά σκίαστρα, κ.α.).
Βάψτε το σπίτι
Το βάψιμο, είτε του εσωτερικού χώρου είτε του εξωτερικού
του κτιρίου, μπορεί να επιφέρει
βελτίωση στην ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και ταυτόχρονα
σημαντική ανανέωση στους χώρους
που κατοικούμε, βελτιώνοντας τη
διάθεσή μας.

Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν στην αγορά χρώματα τα
οποία μπορούν να αποτελέσουν ως
επιπλέον στρώμα θερμομόνωσης.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα χρώματα
εξωτερικών χώρων, τα λεγόμενα
ψυχρά χρώματα ή θερμομονωτικά,
έχουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή
εκπομπής και αντανακλαστικότητα
σε σχέση με ένα απλό λευκό επίχρισμα. Κοστίζουν περίπου 20-30%
ακριβότερα από τα συμβατικά χρώματα, ενώ η θερμική αντίσταση ανά
μονάδα πάχους τους είναι πολύ
μεγαλύτερη από αυτή των συμβατικών θερμομονώσεων. Εντούτοις,
δεν μπορούν να συνεισφέρουν όσο
η συμβατική θερμομόνωση λόγω
του πολύ μικρού πάχους στρώματος
που έχουν. Τα χρώματα εσωτερικών
χώρων έχουν την ιδιαιτερότητα ότι
είναι οικολογικά, χωρίς πτητικές
ενώσεις. Οικολογικά, είναι τα χρώματα που μειώνουν στο ελάχιστο
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε
όλη τη διάρκεια ζωής τους, από τη
διαδικασία παραγωγής μέχρι τη
χρήση και εφαρμογή τους.
(Πηγή: www.4green.gr)

Όλα αυτά, για εκτόνωση και
καλύτερη ποιότητα ζωής, να τα
κάνουμε! Αλλά ποιος θα μας
σώσει από τους «βαρβάρους»
που, χωρίς ενδοιασμούς, χρησιμοποιούν τα «λόμπι» τους για
να αισχροκερδίσουν, καταστρέφοντας τον πλανήτη;

Τέλος στα πλαστικά σκεύη μιας χρήσεως,
σκοπεύει να βάλει οριστικά η Ευρωπαϊκή
Ένωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Der
Spiegel.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να
προτείνει την απαγόρευση για τα μίας χρήσης
επιτραπέζια σκεύη από πλαστικό, σύμφωνα
με μια έκθεση. Όπως αναφέρει η εφημερίδα
"Wirtschaftswoche", έτσι θα μειωθεί η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων. Ακόμη και
τα καλαμάκια ή τα μαχαιροπήρουνα από
πλαστικό μπορεί να απαγορευτούν. Εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε πάντως να
επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την έκθεση.
Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό προγραμματισμό της Επιτροπής, οι νέες προτάσεις
για την πρόληψη των πλαστικών αποβλήτων
θα υποβληθούν το νωρίτερο στις 23 Μαΐου.
"Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στο θέμα
αυτό", δήλωσε ο εκπρόσωπος. Σημειώνεται
ότι η απαγόρευση δεν μπορεί να εγκριθεί
χωρίς τη συγκατάθεση των κρατών μελών
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων
συσσωρεύονται κάθε χρόνο. Μόνο το 30%
της ποσότητας αυτής συλλέγεται για ανακύκλωση, το υπόλοιπο 70% κατευθύνεται
σε χωματερές, σε αποτεφρωτήρες ή στο
περιβάλλον.
(Πηγή: www.news247.gr)

Εμείς περιμένουμε! Θα είναι «ευχής
έργο»!

Μπλέντερ φονιάς
Σοβαρά εγκαύματα και βαθιά κοψίματα
έχει προξενήσει το δημοφιλές μπλέντερ
NutriBullet σε ανθρώπους που το χρησιμοποίησαν στις ΗΠΑ και το οποίο κυκλοφορεί
και στην Ελλάδα. Η συσκευή είχε αρχίσει
να γίνεται δημοφιλής λόγω της αύξησης
της τάσης για παρασκευή υγιεινών χυμών.
Τώρα όμως, οι τραυματίες ισχυρίζονται πως
η συσκευή αυτή μπορεί να έχει καταστροφικά
αποτελέσματα.
Τα θύματα ισχυρίζονται πως οι λεπίδες
της συσκευής προκαλούν υπερθέρμανση
του περιεχόμενου και αύξηση της πίεσης
μέχρι, τελικά, την έκρηξη της συσκευής.
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι από όλη τη χώρα
έχουν μηνύσει την κατασκευάστρια εταιρία
η οποία αρνείται τις κατηγορίες και λέει πως
οι καταναλωτές ευθύνονται για τον τραυματισμό τους. Τα θύματα ισχυρίζονται πως,
παρόλο που το εγχειρίδιο χρήσης αναφέρει
να μη λειτουργεί για περισσότερο από ένα
λεπτό, οι ίδιοι το χρησιμοποίησαν για 15 με
20 δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη.
(Πηγή: www.taneaonlinecy.com)

Δεν είναι ισχυρισμοί. Είναι στοιχεία
με φωτογραφίες και καταγγελίες. Το
ΠΑΚΟΕ προτείνει ν’ αποσυρθεί άμεσα
η συσκευασία.
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Λαλιώτης: Πώς το δίκτυο «Natura 2000» μας
κατοχυρώνει απέναντι στις διεκδικήσεις της Άγκυρας

Μ

ε στόχο να πλήξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
σε Αιγαίο και Έβρο, η Άγκυρα
έχει εκπονήσει ένα ύπουλο σχέδιο το
οποίο είναι η στοχοποίηση του «Δικτύου NATURA 2000". Το Δίκτυο έχει
κατοχυρώσει σταδιακά από το 1994,
τόσο τα ελληνικά όσο και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα στις δυο περιοχές που
αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα.
Με δύο ενημερωτικά σημειώματα
για το «δίκτυο NATURA 2000» που
έχει αποστείλει ο πρώην υπουργός
Κώστας Λαλιώτης στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον
πρόεδρο της Βουλής, στους αρχηγούς
των κομμάτων καθώς και στους υπουργούς Εξωτερικών και Περιβάλλοντος
και σε βουλευτές, κρούει το καμπανάκι
για τα σχέδια των Τούρκων και επισημαίνοντας τη στρατηγική που πρέπει
να ακολουθηθεί. Στα σημειώματα,
μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός
επισημαίνει πως ο προσδιορισμός
ευαίσθητων περιβαλλοντικών περιοχών
με προστατευόμενα οικοσυστήματα σε
συνδυασμό με την απεικόνιση στους
χάρτες NATURA 2000, έχει στηριχθεί
σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες από το ΥΠΕΧΩΔΕ την περίοδο
1994-2000, αλλά και μετά το 2000,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις που καθορίζονται από τις
Κοινοτικές Οδηγίες.
Οι όποιες προτάσεις δεν επικαιροποιήθηκαν τότε γιατί δεν προτάθηκαν από τον Λαλιώτη στην ΕΕ.
Ο κύριος Λαλιώτης τονίζει πως
είναι αδιαμφισβήτητο ότι το “Δίκτυο
NATURA 2000” κατοχυρώνει συνδυαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα

Αιγαίο και στον Έβρο.
Τέλος, ο Λαλιώτης συστήνει πως για
να υπάρχει εγρήγορση, ετοιμότητα και
αποτελεσματικότητα από τη μεριά της
χώρας μας, απαιτείται κοινό σχέδιο,
συνεργασία και κοινή δράση όλων
των φορέων της Πολιτείας και της
κοινωνίας καθώς το “Δίκτυο NATURA
2000” είναι πολύ κρίσιμο και ιδιαίτερα χρήσιμο για την Ελλάδα τόσο στο
Αιγαίο όσο και στη Θράκη».
(Πηγή: Δημοκρατία 9/5/2018)

της Ελλάδας σε κρίσιμες περιοχές στα
νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο, γιατί
αυτές οι προστατευόμενες περιοχές
απεικονίζονται και επικυρώνονται στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο NATURA 2000
και κατ’ επέκταση στους αντίστοιχους
Ευρωπαϊκούς Χάρτες, και προστατεύ-

ονται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο
πρώην υπουργός προειδοποιεί πως η
Τουρκία (σύμφωνα με την ανακοίνωση
του υπ. Εξωτερικών της) θα εντείνει
την προκλητική προσπάθειά της να
αμφισβητήσει και να “γκριζάρει” το
ελληνικό status των περιοχών και στο

Το 2006 και 2009 το ΠΑΚΟΕ είχε
καταγγείλει το θέμα αυτό στους
αρμόδιους υπουργούς και στην
τότε κυβέρνηση της Τουρκίας για
το ενδεχόμενο της εγκατάστασης
πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές Natura και σεισμογενείς περιοχές, όπως είχε γίνει και το 1990
για την Κάρυστο.
Τώρα όμως, μετά από 20 χρόνια, χωρίς κανένας να μιλήσει,
γίνεται η επένδυση του αιώνα – 20
δις $ - για την εγκατάσταση στο
Ακούγιου ενός πυρηνικού εργοστασίου, τετραπλάσιου σε ισχύ
από το Τσέρνομπιλ!

Κραυγή αγωνίας για τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης
Τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης που περιμένουν καρτερικά, με σκυμμένο το κεφάλι, να έρθει
η σειρά τους να μεταφέρουν τον επόμενο τουρίστα
στα λιθόστρωτα σοκάκια του νησιού, αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εικόνας
του νησιού.
Καθημερινά, εδώ και πολλά χρόνια, τα γαϊδουράκια
της Σαντορίνης κάνουν τέσσερις με πέντε φορές την
ίδια διαδρομή, ανεβαίνοντας τα 520 πλακόστρωτα
σκαλοπάτια, που οδηγούν από το λιμάνι στα Φηρά.
Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις τους γίνονται κάτω
από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, η ταλαιπωρία
που υπόκεινται τα ζώα στη δεκάωρη «βάρδια» τους,
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
Χαρακτηριστικό του βασανιστηρίου τους είναι
το γεγονός πως κάποια από αυτά σταματούν κατά
την πορεία τους προς τα Φηρά για να γλείψουν
κάποια πέτρα που δεν την έχει δει ο ήλιος για να
δροσιστούν και να πάρουν δύναμη για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή. Κι αυτό – όπως σημειώνει η

Daily Mail – γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για
να ξεδιψάσουν.
Στα τέλη του Απριλίου, μέλη οργανώσεων για
την προστασία των ζώων, επισκέφθηκαν το νησί
απαιτώντας καλύτερες συνθήκες για τα ζώα, ενώ
παράλληλα ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες τους για
τους κινδύνους που παραμονεύουν για την υγεία
των ζώων, λόγω των κουραστικών καθημερινών
διαδρομών τους, διανύοντας 60 μίλια κατά τη
διάρκεια μιας σεζόν.
Τα σκιερά μέρη που έχουν δημιουργηθεί στο
τέλος της διαδρομής, για την ξεκούρασή τους, δεν
έχουν συντηρηθεί σωστά, με αποτέλεσμα τα πανιά
που ήταν τοποθετημένα, να έχουν αποκολληθεί.
Όπως ανέφερε ο Tim Wass, διευθυντής της
οργάνωσης Safe Haven for Donkeys, στο Ισραήλ,
«δεν βρίσκονται στη σκιά καθώς περιμένουν τον
επόμενο αναβάτη, απλώς στέκουν μέσα στη λιακάδα
και τη ζέστη» ενώ τόνισε πως εξαιτίας του βάρους
που σηκώνουν και των σκαλοπατιών που ανεβαί-

νουν, τα ζώα υποφέρουν μυϊκά και σκελετικά, με
τους συνδέσμους τους να παθαίνουν μεγάλη ζημιά.
(Πηγή: www.cnn.gr)

Πολιτισμός, συμπαθείς νησιώτες, δεν είναι
μόνο η φιλοξενία που παρέχετε στον τουρίστα
αλλά πρώτα από όλα ο τρόπος που φέρεστε
στα δυστυχισμένα τετράποδα. Αν δεν μπορείτε
να σταματήσετε την επιχειρηματικότητά σας,
τουλάχιστον φροντίστε τα πλάσματα που σας
προσφέρουν το κέρδος σας, να έχουν τη στοιχειώδη μεταχείριση που τους πρέπει. Είναι
κρίμα, ένα νησί παγκόσμιας ομορφιάς να
ξεφτιλίζεται λόγω απάνθρωπης συμπεριφοράς
των κατοίκων του. Σκεφτείτε το πριν να είναι
πολύ αργά! Εμείς ως ΠΑΚΟΕ έχουμε προτείνει,
κάθε τρεις μήνες τα πεισματάρικα αυτά τετράποδα να τα βλέπει κτηνίατρος, η σίτισή τους
να είναι ελεγχόμενη και συγκεκριμένη και να
ξεκουράζονται μία ώρα κάθε τέσσερις-πέντε
ώρες συνεχούς «δουλείας».
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Αυτόνομη θέρμανση

με φυσικό αέριο χωρίς περιορισμούς
Π

Πλεονεκτήματα
Αυτόνομης Θέρμανσης:

Τι περιλαμβάνει
η εγκατάσταση αυτόνομης
θέρμανσης

Απόλυτη ανεξαρτησία: Η
εγκατάσταση θέρμανσης είναι προσωπική και όχι κοινόχρηστη, με
αποτέλεσμα να έχετε 100% αυτονόμηση θέρμανσης και να κάνετε
χρήση της με βάση αποκλειστικά τις
προσωπικές σας ανάγκες και δυνατότητες, χωρίς να εξαρτάστε από
οποιοδήποτε άλλο συνιδιοκτήτη.
Έλεγχος κατανάλωσης και
ακρίβεια μέτρησης: Μπορείτε
ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε την
κατανάλωσή σας, ενώ παράλληλα
γνωρίζετε και την τιμή χρέωσής
σας, αφού οι τιμές φυσικού αερίου
αναρτώνται μηνιαίως στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής. Επίσης,
η τιμολόγησή σας γίνεται μετά
την κατανάλωση και με απόλυτη
ακρίβεια, καθώς αυτή καταγράφεται
από τον μετρητή φυσικού αερίου
που αντιστοιχεί στο διαμέρισμά
σας και στον οποίο έχετε συνεχή
πρόσβαση.
Ευκολία και άνεση: Η
λειτουργία του ατομικού λέβητα
φυσικού αερίου είναι απλή και
εύκολη. Παράλληλα, απολαμβάνετε
άφθονη θέρμανση όταν και για όσο
επιθυμείτε, έχετε ζεστό νερό στη
στιγμή, ενώ αν θέλετε μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το φυσικό
αέριο και για γρήγορο και νόστιμο
μαγείρεμα.
Άμεση διαθεσιμότητα: Το
φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο κάθε
στιγμή μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Ξεγνοιάζετε οριστικά
από το άγχος της προμήθειας, ενώ
απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες
οσμές και τα υπολείμματα του
πετρελαίου.
Η αυτονόμηση διαμερίσματος
από την κεντρική θέρμανση, δεν
προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση
ή απόφαση της γενικής πολυκατοικίας.

ρονόμιο για όλους καθίσταται
πλέον η αυτόνομη θέρμανση με
φυσικό αέριο καθώς πλέον η
αυτονόμηση ενός διαμερίσματος καθίσταται μια διαδικασία ρουτίνας η οποία
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιών
και διαμερισμάτων να εγκαταστήσουν
άμεσα το αντίστοιχο σύστημα και να
λαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι την
απόφαση για το πότε και πόσο θα καίει
το θερμαντικό σώμα στο σπίτι τους.
Η αυτονόμηση διαμερίσματος από
την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου
θέρμανση, δεν προϋποθέτει κανενός
είδους έγκριση όπως προκύπτει και
από το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.
4447/2016).
Με αυτό τον τρόπο τα νοικοκυριά
απαλλάσσονται από διαδικαστικά
εμπόδια και αποκτούν πρόσβαση
στην πλέον φιλική προς το περιβάλλον
μορφή ενέργειας, το φυσικό αέριο,
συμβάλλοντας στον περιορισμό του
φαινομένου της αιθαλομίχλης και την
προστασία του περιβάλλοντος.

καλύψετε τις ανάγκες σας και σε ζεστό
νερό χρήσης.
Ο ατομικός λέβητας φυσικού αερίου
έχει μικρές διαστάσεις και βάρος και

τοποθετείται στον τοίχο, σε ημιυπαίθριο
χώρο (π.χ. μπαλκόνι) ή ακόμη και στον
εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος
(π.χ. κουζίνα ή μπάνιο).

Ο λέβητας συνδέεται με το κύκλωμα
νερού θέρμανσης των εγκατεστημένων
σωμάτων καλοριφέρ, καθώς και με το
κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης του
διαμερίσματος. Έτσι το ζεστό νερό
(θέρμανσης και χρήσης) κυκλοφορεί
αποκλειστικά στα κυκλώματα νερού
του διαμερίσματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαμερισμάτων είναι πιθανό
να απαιτηθούν επεμβάσεις στις σωληνώσεις νερού.
Σε σημείο του κτηρίου τοποθετείται
μετρητής φυσικού αερίου από τον
οποίο ξεκινά σωλήνωση που καταλήγει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα
και ειδικότερα στον εγκατεστημένο
λέβητα για την τροφοδότησή του με
φυσικό αέριο.
Έτσι με τον ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, εκτός από συνεχή και
οικονομική θέρμανση μπορείτε να

Άτοκη χρηματοδότηση για την εσωτερική εγκατάσταση
Η σύνδεση γίνεται ακόμα πιο ελκυστική, σύμφωνα
με την ΕΠΑ Αττικής, καθώς ενεργοποιείται πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης του κόστους εσωτερικής
εγκατάστασης για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες
θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος. Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των €12.300

για κεντρικές θερμάνσεις, ενώ ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι
η περίοδος που προβλέπει το πρόγραμμα για την αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού, που είναι 2
ή 3 έτη ανάλογα την περίπτωση. Η προσφορά ισχύει
για υπογραφή σύμβασης έως και 31 Μαρτίου 2017.
Συνδυάζοντας μάλιστα και το γεγονός ότι τα τέλη

σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου έχουν
έκπτωση 100% για όλες τις κατηγορίες πελατών, τότε,
όπως σημειώνει η ΕΠΑ Αττικής, η λύση της θέρμανσης
με φυσικό αέριο είναι η βέλτιστη και ασύγκριτα πιο
οικονομική επιλογή για τα νοικοκυριά τον φετινό
χειμώνα.
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Εξοικονομώ κατ’ οίκον

έχρι σήμερα έχουν ενταχθεί
στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 55.000
νοικοκυριά μέσα σε 3 μόνον εβδομάδες,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού
Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη. Από αυτά
τα 40.000 έχουν εγκριθεί και τα άλλα
15.000 έχουν μπεί στην πλατφόρμα αλλά
δεν έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο
στάδιο. Ο Προϋπολογισμός του Έργου,
που αρχικά ήταν 350 εκ. ευρώ και
κάλυπτε 27.000 νοικοκυριά, αυξήθηκε
στα 700 εκ. ευρώ και μαζί με τα 250
εκ. των Τραπεζών φθάνει περίπου το
1 δις ευρώ. Με το παλιό χειρονακτικό «Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι» χρειαστήκαμε 22 μήνες για να καλύψουμε
αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων, δήλωσε
ο ΥΠΕΝ. Οφείλουμε να παραδεχτούμε
ότι η πρόοδος είναι πολύ σημαντική.
Από μία πλευρά όταν ακούμε ότι
υπάρχουν 50 διευκρινιστικές ερωτοαπαντήσεις του Νόμου τάδε, φανταζόμαστε
έναν νόμο με ελλείψεις, ασάφειες, κλπ. ,
αλλά από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε
ότι οι ερωτοαπαντήσεις αυτές βοηθάνε τον πολίτη να κατανοήσει πολλές,
ίσως τις περισσότερες «δυσκολίες» του
Νόμου και έτσι να προχωρήσει στην
Αίτηση. Με αυτό το σκεπτικό οι 39
ερωτοαπαντήσεις στο «Εξοικονομώ» του
ΥΠΕΝ θεωρούμε ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση και πραγματικά βοηθούν
τον πολίτη. Συνηθισμένο ερώτημα «σε
ποια ενεργειακή κατηγορία ανήκει το
διαμέρισμά μου ;» Άλλο ερώτημα «η
αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή
βαρύνει εμένα και πόσα χρήματα θα
μου στοιχίσει ; ». «Μπορώ να ζητήσω
την βοήθεια μηχανικού και πως θα
πληρωθεί;»
Πολύ σημαντικό θέμα που αποτελεί
κίνητρο για την επιδιώξει ο πολίτης να
ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ
κατ΄οίκον» είναι η έκπτωση 50% στο
πρόστιμο αυθαιρέτου που έχει ενταχθεί
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1Αντικατάσταση κουφωμάτων και
συστημάτων σκίασης

στο Πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Προσωπική μας άποψη είναι ότι
είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο
που δεν πρέπει να αγνοηθεί από τους
πολίτες.
Πολύ συνηθισμένο ερώτημα είναι
ποιες επεμβάσεις είναι επιλέξιμες στο
Πρόγραμμα
«εξοικονομώ» και ποιοι είναι οι
δικαιούχοι. Όλες οι παρεμβάσεις που
εντοπίζονται και σημειώνονται από τον
ενεργειακό επιθεωρητή στην πρώτη
ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου.
Αυτές αφορούν κυρίως α) την αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/
υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Η παρέμβαση αφορά
σε θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με
διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι η

αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου
και φωταγωγού σε πολυκατοικία. β)
την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο
κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της
πιλοτής. Εδώ είναι επιλέξιμη και η
τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής
θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη
η δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία
(π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί
οικισμοί). γ) Αναβάθμιση συστήματος
θέρμανσης και συστήματος παροχής
ζεστού νερού χρήσης. Εδώ επιλέξιμες
δαπάνες είναι η εγκατάσταση νέου η
αντικατάσταση συστήματος καυστήρα η λέβητα με καινούργιο σύστημα
πετρελαίου η φυσικού αερίου (κεντρικό

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1.Α. Συρόμενα η επάλληλα
1.Β. Ανοιγόμενα
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες
1.Δ. Εξωτερικό σύστημα σκίασης και εξώφυλλα

η ατομικό)η σύστημα που λειτουργεί
κυρίως με την αξιοποίηση ΑΠΕ (π.χ.
καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κ.α.) η
σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού
και θερμότητας υψηλής απόδοσης. η
εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά
στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου συνολικά και
του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί,
κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση η μόνωση σωληνώσεων, κ.α.). Δεν
είναι επιλέξιμες δαπάνες για δεξαμενή
πετρελαίου και σώματα καλοριφέρ,
ενδοδαπέδιο σύστημα, κ.α.).
Η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου
ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες,
αυτοματισμοί αντιστάθμισης (ηλεκτροβάννες, ρυθμιστές στροφών, κ.α.),
θερμοστάτες. Η τοποθέτηση ηλιακών
συστημάτων για την παροχή ζεστού
νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο
αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης,
σωληνώσεις, κ.α.).
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι
υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα
όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και
των ενεργειακών χαρακτηριστικών,
ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
Δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι οι κάτοχοι
διαμερισμάτων η μονοκατοικιών που:
1. Έχουν τιμή ζώνης ίση η μικρότερη
από 2.100 €, 2. Έχει Οικοδομική Άδεια
η αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο,
3. Έχει καταταχθεί στην Ενεργειακή
κατηγορία Δ η χαμηλότερη βάσει του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
και 4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Tου ΘΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,
πολιτικού μηχανικού,
Αντιπροέδρου του ΠΑΚΟΕ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.Α. Για συρόμενα η επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς πατζούρια/ρολλά) 250 €/μ2
1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς πατζούρια/ρολλά) 280 €/μ2
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες
1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα : έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία

2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης
στο κέλυφος του κτηρίου
2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
συμπεριλαμβανομένου του δώματος 2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους &
/στέγης και της πιλοτής
πιλοτής
2.Γ. Εσωτερική θερμομόνωση

2.Α. Για δώμα: 40 €/m2
2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50 €/m2
2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
και συστήματος παροχής ζεστού
νερού χρήσης

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
i) για P<70 kW: 6.000 €
ii) για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
iii) για P ≥ 150 kW: 11.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 €
3.Γ. _ιατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος
θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για
την πολυκατοικία
3. Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά
διαμέρισμα

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας
3.Γ. _ιατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας
του συστήματος θέρμανσης
3._. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού
χρήσης

U: ο συντελεστής θερμοπερατότητας, P: θερμική ισχύς καυστήρα / λέβητα κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
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Ξεπουλήθηκαν λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Μ

ε 151 «ναι» από την κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίστηκε στις 25 Απριλίου το
νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.Παρουσία
275 βουλευτών και με ονομαστική
ψηφοφορία, που έγινε με πρωτοβουλία
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κατά
της ρύθμισης τάχθηκαν 124 βουλευτές,ενώ κανείς δεν επέλεξε «παρών.
Απουσίαζαν από την κυβερνητική
παράταξη οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Έφη Γεωργοπούλου, Δημήτρης Μπαξεβανάκης και Μάρκος Μπόλαρης, ενώ
απουσίαζε και ο Κώστας Ζουράρις. Υπέρ
του νομοσχεδίου ψήφισε ο ανεξάρτητος
βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.
Η διαδικασία αποεπένδυσης προέκυψε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου (τέλη 2016) ότι η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δικαίως καταδίκασε τη ΔΕΗ
για δεσπόζουσα θέση στην πρόσβαση
σε ορυχεία λιγνίτη.
Ο στόχος που αρχικά είχε συμφωνηθεί με την DG Comp, στο πλαίσιο
της β’ αξιολόγησης και ως εφαρμογή

απόφασης του Ευρωδικαστηρίου, ήταν
αρκετά πιο αυστηρός για τη ΔΕΗ,
προβλέποντας αποεπένδυση του 40%
του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ.
Η πρόταση που υποβλήθηκε σε
market test στα τέλη του 2017 (με
απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το διενήργησε), προβλέπει ότι σήμερα η ΔΕΗ
διατηρεί το 78,6% του λιγνιτικού δυναμικού της και το 90,9% του συνολικού
παραγωγικού δυναμικού της.

H ΔΕΗ θα συνεχίζει
να ελέγχει το 68%
Σε μεσοπρόθεσμη βάση (το 2026), η
ΔΕΗ θα συνεχίζει να ελέγχει το 68% του
λιγνιτικού δυναμικού. Κατά μέσο όρο,
μέχρι τότε, η ΔΕΗ θα διατηρεί πάνω
από το 70%.Τέλος, σε μακροπρόθεσμη
βάση (μέσος όρος περιόδου 2018-35) η
ΔΕΗ θα διατηρεί το 65%, προσεγγίζοντας το στόχο αποεπένδυσης του 40%.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και
επισήμως (17/4/2018) την πρόταση
αυτή ως επαρκή, για τη διασφάλιση

της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή
ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους
ανταγωνιστές της ΔΕΗ.
Η απόσχιση των προς πώληση
μονάδων και η προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών θα γίνουν το Μάιο
του 2018 και θα ολοκληρωθούν μέχρι
τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπως αποτελεί
δέσμευση της χώρας προς τους θεσμούς.
Ο κ. Σταθάκης επισήμανε ότι διαρκούσης της συζήτησης τα εργασιακά
θέματα αποσαφηνίστηκαν, ενώ διαμορφώθηκε και ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο για τις τοπικές κοινωνίες, οι
οποίες, πέρα από την παροχή φθηνού
ρεύματος, θα δουν βελτιωμένο τον
τοπικό πόρο για το λιγνίτη και επίσης, όπως νωρίτερα ανακοίνωσε και
ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης
Φάμελλος, θα ωφεληθούν και από
τον εθνικό πόρο μετάβασης στη μετά
λιγνιτική εποχή.
Άλλωστε, η βελτίωση της θέσης της
ΔΕΗ και η απόδοση που σημειώνει η
στρατηγική της ανάκαμψής της έχει
αποτυπωθεί και στη ραγδαία ανάκαμψη
της χρηματιστηριακής της αξίας τους

τρεις πρώτους μήνες του 2018, όπως
ανέφερε ο υπουργός.
Είναι αληθές ότι, ευτυχώς, η σημερινή κυβέρνηση ακύρωσε και τις τρεις
ιδιωτικοποιήσεις που προωθούσε η
ΝΔ στην ενέργεια, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης, λίγα λεπτά μετά
την παρέμβαση του προέδρου της
ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον
της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη
συζήτηση του νομοσχεδίου για την
πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Έξυπνοι μετρητές
Ο υπουργός μίλησε και για το ζήτημα των έξυπνων μετρητών, στο οποίο
επίσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΝΔ.
«Ο διαγωνισμός της προηγούμενης
κυβέρνησης είναι ακόμα στα δικαστήρια. Όπως όλοι οι διαγωνισμοί. Δεν ήταν
ο μόνος» είπε ο κ. Σταθάκης, ενώ για το
«Εξοικονομώ κατ΄οίκον» σημείωσε ότι
η προηγούμενη κυβέρνηση ενέκρινε
50.000 νοικοκυριά, μετά από 18 μήνες
διαδικασίας, και είχε χρήματα για μόλις
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15.000 νοικοκυριά. Από τα υπόλοιπα
35.000 νοικοκυριά που ήταν εγκεκριμένα, η παρούσα κυβέρνηση, από
άλλους πόρους κάλυψε ακόμη 25.000
νοικοκυριά. Το παρόν πρόγραμμα, μέσα
σε τρεις εβδομάδες, ενέκρινε 55.000
νοικοκυριά και αυξήθηκαν οι πόροι.
«Εκ του αποτελέσματος, μάλλον δεν
κρίνεται αποτυχημένο. Μέσα σε δύο
μήνες 55.000 νοικοκυριά εντάχθηκαν
και στους επόμενους έξι μήνες ολοκληρώνεται ένα από τα πιο σημαντικά
προγράμματα» είπε κι επισήμανε ότι
υπάρχουν επιπρόσθετα για την εξοικονόμηση 2 δισ για δημόσια κτίρια.

Φιλόδοξοι στόχοι
Ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε, επίσης,
ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ανάμεσα
σε εκείνες τις κυβερνήσεις που υπερασπίζονται τους φιλόδοξους στόχους
για 30% εξοικονόμηση ενέργειας, 30%
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο
σύνολο της κατανάλωσης. Η Ελλάδα
είναι χώρα, είπε, που έχει αναλάβει
μεγάλες πρωτοβουλίες για τα νησιά
και συμμετέχει από κοινού με την
Κομισιόν στο νέο μεγάλο σχεδιασμό
για την ενεργειακή αυτονομία των
νησιών και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει
η διαδικασία ενεργειακού σχεδιασμού
που θα εξασφαλίσει τα εργαλεία για
την επίτευξη των στόχων αυτών. Ο
σχεδιασμός αυτός θα πάει στη Βουλή
για διαβούλευση προτού κατατεθεί
στην Κομισιόν, τον Σεπτέμβριο.
Οι τρεις βελτιωτικές ρυθμίσεις που
περιέλαβε στο νομοσχέδιο ο κύριος
Σταθάκης αφορούν τα εργασιακά
θέματα και τη στήριξη των περιοχών
του λιγνίτη, καθώς θα προβλέπεται
η υποχρέωση των νέων ιδιοκτητών
των λιγνιτικών μονάδων για παροχή

τηλεθέρμανσης, θα περιληφθεί στο
νομοσχέδιο ρητή αναφορά για την
ισχύ των όρων του ΠΔ 178/2002 στην
κατεύθυνση της περαιτέρω διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων,
θα θεσπιστεί αύξηση του πόρου που
αποδίδεται στις Περιφέρειες, το γνωστό
«λιγνιτόσημο» που θα διαμορφωθεί
από το 1,2 ευρώ ανά μεγαβατώρα
παραγόμενης ενέργειας στο 1,4 ευρώ.
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής
Χατζηδάκης για το περιεχόμενο του
νομοσχεδίου ανέφερε «Εσείς αποφασίσατε ότι η ΔΕΗ από το 90% της αγοράς,
μέχρι το 2020 θα πάει στο 50%. Με ποιο
αντάλλαγμα; θα είναι μια επιχείρηση
που θα έχει στα γραφεία της στελέχη
με στόχο να χάσουν πελάτες! Με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα. Από τη
μικρή ΔΕΗ περάσατε στη μισή ΔΕΗ με
μηδέν ευρώ κέρδος για το κράτος και
τη ΔΕΗ» και πρόσθεσε: «Εάν υπάρχει
έστω και ένας να τεκμηριώσει την
αντίθετη άποψη, θα πρέπει να ανέβει
στο βήμα και να το εξηγήσει με απλά
ελληνικά».
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε και σε παλαιότερη συνέντευξη
του Π. Σκουρλέτη που έχει καταγγείλει
προσπάθειες έξω από το πλαίσιο της
συμφωνίας, με σενάρια για πώληση του
40% των μονάδων της ΔΕΗ, με στόχο
να περάσει η ΔΕΗ σε εξευτελιστικές
τιμές, σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά και
εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα.
«Ας έρθει εδώ, λοιπόν, ο κ. Σκουρλέτης να δούμε ποιος έχει δίκιο; Ο κ.
Σκουρλέτης ή ο κ. Σταθάκης; Κι εσείς
το βράδυ ποιον θα αδειάσετε» είπε
απευθυνόμενος στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ο Κ. Χατζηδάκης.
Ο Γιώργος Παπαηλιού, βουλευτής
Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το κόμμα
του είχε αντιταχθεί στη συρρίκνωση
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της ΔΕΗ μέσω του σχεδίου της μικρής
ΔΕΗ. «Με το σημερινό νομοσχέδιο
χωρίς αμφιβολία προβλέπεται μείωση
των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Όμως, διασώζονται οι υδροηλεκτρικές
μονάδες, οι οποίες παράγουν καθαρή
ενέργεια και που με το σχέδιο της
μικρής ΔΕΗ επρόκειτο να δοθούν σε
ιδιώτες».
«Ο λαός πρέπει να αντισταθεί στην
απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιχειρηματικοί όμιλοι ετοιμάζονται
να αποκτήσουν πρόσβαση στο φιλέτο
των υδροηλεκτρικών μονάδων και ας
το αρνείται η κυβέρνηση» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου
και πρόσθεσε: «Θεωρούμε την ενέργεια
κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρέπει να
έχουν πρόσβαση όλοι, γι αυτό πρέπει ο
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λαός να αντισταθεί στην καταστροφική
πολιτική της απελευθέρωσης».
Ο Ι. Μανιάτης, κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι ως αντιπολίτευση στάθηκε επί
σειρά ετών απέναντι σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, για την προσέλκυση
επενδύσεων, ήταν απέναντι ακόμη
και στην περιβαλλοντική μελέτη της
διασύνδεσης των Κυκλάδων. «Είστε ο
κόσμος της δημαγωγίας, της ιδεοληψίας» είπε ο κ. Μανιάτης και υπερασπίστηκε το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ,
διότι -όπως είπε- θα έπαιρνε το 30%
του παραγωγικού δυναμικού, το 30%
των δανείων, το 30% των πελατών, του
μισθολογικού κόστους και θα το έβγαζε
σε διαγωνισμό, γιατί η απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερο ρεύμα, διαφορετικά
δεν έχει νόημα. «Εσείς παίρνετε το
50% των πελατών και υπογράψατε με
μηδέν αντάλλαγμα να το δώσετε σε
επενδυτές, δηλαδή το 50% του κύκλου
εργασιών, των εσόδων, το εκχωρείτε
με μηδέν αντάλλαγμα. Και η ΔΕΗ
κρατάει τα δάνεια και ξεπουλιούνται
τρεις μονάδες λιγνιτικές και μια άδεια
χωρίς τίμημα. Εσείς θα πάτε στα χωριά
σας;» απευθύνθηκε στους βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μανιάτης.
Η ΓΕΝΟΠ μετά την ψήφιση του
νομοσχεδίου στη Βουλή ανέστειλε τις
συνεχιζόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις
που είχε εξαγγείλει, αναφέροντας σε
ανακοίνωσή της ότι η κυβέρνηση
μπορεί να κέρδισε τη μάχη στο κοινοβούλιο αλλά θα χάσει τον πόλεμο στην
κοινωνία, ενώ επαναλαμβάνει πως
οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και
οι τοπικές κοινωνίες, δε θα παραδώσουν τα κλειδιά των ορυχείων και των
λιγνιτικών μονάδων στους επενδυτές.
Ξεπουλήστε τη ΔΕΗ που ανήκει
στους έλληνες! Δε νομίζουμε ότι
σας ψήφισαν γι’ αυτά που κάνετε.
Τελικά, ποιος θα λογοδοτήσει
γι’ όλα αυτά;
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Δεν έιναι βιώσιμη η ΔΕΗ

Μ

ετά τις αποκαλύψεις περί
μη βιωσιμότητας της ΔΕΗ,
από τη μελέτη της εταιρείας
συμβούλων McKinsey ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε ότι «Με αποκλειστική ευθύνη της
Κυβέρνησης, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να υποστούν αύξηση στα τιμολόγια
του ρεύματος και η Δ.Ε.Η. να οδηγηθεί
ακόμη και σε λουκέτο. Την ίδια στιγμή
τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να της χρωστούν
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ». Σύμφωνα
με τη Ν.Δ. η Κυβέρνηση κατάφερε με
τα ψέματα να καταστρέψει και τη ΔΕΗ
Η «Δημοκρατική Συμπαράταξη»
και ο υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. Γιώργος
Αρβανιτίδης, με ανακοίνωση που
εκδόθηκε ζητούν απαντήσεις μετά τις
αποκαλύψεις περί μη βιωσιμότητας
της ΔΕΗ, από τη μελέτη της εταιρείας
συμβούλων McKinsey.
Καλούν τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας να ενημερώσει την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και
να παραδώσει αντίγραφο της μελέτης
σε όλα τα κόμματα επισημαίνοντας ότι,
εφόσον η μελέτη συντάχθηκε κατόπιν
πρόσκλησης της ίδιας της ΔΕΗ προς
τη McKinsey να καταρτήσει το νέο
business plan της μεγαλύτερης επιχείρησης ηλεκτρισμού της χώρας, τα
συμπεράσματά της καθίστανται ακόμα
πιο ανησυχητικά.
Σημειώνουμε ότι η έκθεση της
εταιρείας McKinsey (που έρχεται
μία εβδομάδα μετά την έκθεση της
Κομισιόν πριν δύο εβδομάδες για
την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ)
κάνει λόγο για κούρεμα δαπανών
κατά 500 εκατ. ευρώ την επόμενη
πενταετία, προκειμένου να καταστεί
βιώσιμη η ΔΕΗ.
Στα μέτρα που προτείνονται περι-

λαμβάνεται πρόγραμμα εθελουσίας
εξόδου 2.000 ατόμων και αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής
προς τα πάνω, ξεκινώντας από τη
σταδιακή μείωση των εκπτώσεων
που παρέχει σήμερα η ΔΕΗ και την
επιβολή αυξήσεων σε συγκεκριμένες
κατηγορίες πελατών.
Με ανακοίνωση του Γραφείου

Τύπου της η ΔΕΗ απαντά ότι με αυτόν
τον τρόπο «τροφοδοτείται η υποτιμητική κερδοσκοπία σε βάρος των
μετόχων – ιδίως των μικρών». Όπως
σημειώνει η ΔΕΗ για το business
plan, το οποίο στηρίζεται σε διαρροές παλαιού κειμένου εργασίας της
McKinsey, πέραν της ανευθυνότητας,
με την αποσπασματική και επιλεκτι-

κή αναφορά, για να «προκύψουν» τα
συμπεράσματα που επιθυμούν οι ίδιοι,
δεν προστίθεται τίποτε καινούριο.
Ως προς την αναχρηματοδότηση
του κοινοπρακτικού δανείου των 1,3
δισ. ευρώ., η αποσπασματική παράθεση ξεπερασμένων στοιχείων δεν έχει
καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Φυσικό αέριο: Η άριστη επιλογή για το σπίτι
Συρρικνωμένοι λογαριασμοί, ζεστό νερό 24 ώρες
το 24ωρο και πάμφθηνο μαγείρεμα με απόλυτη
ασφάλεια. Αναλυτικότερα:
• Το φυσικό αέριο είναι απολύτως αξιόπιστο και
ασφαλές. Οι συσκευές που λειτουργούν με φυσικό
αέριο έχουν δικλείδες ασφαλείας (αισθητήρες, διακόπτες) που μπορεί να τις χειριστεί ο καθένας, έτσι
ώστε να διακόπτεται αμέσως η παροχή αερίου σε
περίπτωση βλάβης ή διαρροής όταν δεν υπάρχει
καύση. Τέλος, το δίκτυο εγκατάστασης του φυσικού
αερίου διαθέτει ειδικές βαλβίδες ασφαλείας και
ανεξάρτητους αισθητήρες – πέραν της συσκευής
– έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν επιπλέον
ασφάλεια.
• Τα νέα μηχανήματα παραγωγής ζεστού νερού
με φυσικό αέριο εξασφαλίζουν ζεστό νερό 24 ώρες
το 24ωρο. Συνήθως χρησιμοποιούνται ταχυθερμοσίφωνες φυσικού αερίου ή boiler αποθήκευσης

φυσικού αερίου και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
έως και 40% σε σχέση με ένα boiler πετρελαίου
και έως 60% σε σχέση με ένα θερμοσίφωνα.
• Η χρήση του φυσικού αερίου στην κουζίνα
μειώνει τα έξοδα κατά 70% συγκριτικά με αυτά
της ηλεκτρικής κουζίνας. Οι εστίες δεν χρειάζονται προθέρμανση και η ταχύτητα στο μαγείρεμα
είναι εντυπωσιακή. Η χρήση φυσικού αερίου στο
μαγείρεμα μπορεί να επιτευχθεί με αντικατάσταση
της παλαιάς κουζίνας με κουζίνα φυσικού αερίου
(ελεύθερη ή εντοιχιζόμενη). Σημειώνεται δε πως
όλες οι οικιακές συσκευές που λειτουργούν με
φυσικό αέριο φέρουν ασφαλιστικές διατάξεις.
• Το φυσικό αέριο προσφέρει την δυνατότητα
αυτονομίας στη θέρμανση ενός διαμερίσματος
προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες σπατάλες σε κόστος και ενέργεια αλλά και οι διαφωνίες
με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Η

οικονομία που επιτυγχάνεται στα έξοδα θέρμανσης
είναι της τάξεως του 40%.
(Πηγή: www.4green.gr)

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ! Είναι καιρός
να το συνειδητοποιήσουν και οι «εξουσιαστές» μας!
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το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, το editorial του
Προέδρου του ΠΑΚΟΕ αναφερόταν στο πυρηνικό εργοστάσιο που
ετοιμάζεται να μπει σε λειτουργία στην
Τουρκία, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή
περιοχή, ενώ ακόμα η Ευρώπη δεν
έχει πάψει να θρηνεί τους νεκρούς
του Τσέρνομπιλ.
Αρκετοί είναι αυτοί που ενώνουν τη
φωνή τους μαζί μας, διαμαρτυρόμενοι
για τη νέα πυρηνική απειλή που βρίσκεται τόσο κοντά στη χώρα μας. Ένας
από αυτούς τους φορείς είναι και το
Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), όπου
σε μήνυμά του –δια του εκπροσώπου
του κ. Γ. Αννουσάκη, είναι πρόθυμο να
συνυπογράψει Προσφυγή-Αίτηση προς
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πυρηνικής
Ενέργειας.
Το μήνυμα του κ. Αννουσάκη προς
το ΠΑΚΟΕ είναι το ακόλουθο:
Αγαπητέ Κύριε Καθηγητή,
Η θέση του ΙΝΚΑ είναι ότι η χώρα
που θέλει να εγκαταστήσει Πυρηνικό
εργοστάσιο πρέπει να έχει ζητήσει και
λάβει την συναίνεση των γειτονικής εμβέλειας ατυχήματος χωρών ως απαραίτητη
προϋπόθεση. Αυτό είναι θέμα που πρέπει
να ζητηθεί και ρυθμιστεί από τον αρμόδιο Παγκόσμιο Οργανισμό Πυρηνικής
Ενέργειας που υποχρεούται αν εξετάσει
αρμόδια Προσφυγή - Αίτηση λήψης σχετικής απόφασης.
Την υποβολή τέτοιας Προσφυγής
- Αίτησης συνυπογράφει το ΙΝΚΑ εάν
συνταχθεί από αρμόδιο.
Γιάννης Αννουσάκης 26.04.18
Βέβαα το θέμα είναι πως την Προσφυγή πρέπει να την κάνει η ίδια
Ελληνική Κυβέρνηση, που μάλλον
φαίνεται δεν ακούει τα καμπανάκια
κινδύνου που έρχονται από παντού. Τι
και αν πριν 7 χρόνια, ο τότε Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος
Παπούλιας, καλούσε Κυβέρνηση και
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Ακούγιου και Τσέρνομπιλ:
Τεράστια η διαφορά
Ευρωπαίους να παρέμβουν «για να μην
έχουμε μία καταστροφή, που θα είναι
στο κατώφλι μας»! Όπως τότε, έτσι και
τώρα που ο πυρηνικός αντιδραστήρας
είναι ήδη έτοιμος να μπει σε λειτουργία,
οι εκάστοτε κυβερνήσεις αγνόησαν και
αγνοούν την αγωνία των ανθρώπων
μπροστά σε ένα μόνιμο πυρηνικό
εφιάλτη! Βλέπετε, δεν θέλουν να τα
βάλουν με τον συνεργάτη των Τούρκων
γειτόνων μας, την Ρωσία του Πούτιν!

Τσέρνομπιλ
Ξημερώματα της 26ης Απριλίου
1986 οι εργαζόμενοι στον πυρηνικό
σταθμό στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας άρχισαν τις προγραμματισμένες
εργασίες για ένα πείραμα ελέγχου των
συστημάτων ασφαλείας αλλά λάθη
οδήγησαν στο μεγαλύτερο πυρηνικό
ατύχημα. Τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού διασκορπίστηκαν στον
αέρα και μεταφέρθηκαν στις γύρω
περιοχές πολύ γρήγορα.
Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Χέλερμαν, ο οποίος ζούσε με την οικογένεια
του στο Πρίπετ, την κοντινότερη πόλη:
«Το σπίτι μου ήταν στο Πρίπετ. Είδα τα
πάντα καθαρά. Είδα μια μεγάλη λάμψη.
Πλησίασα τον τέταρτο αντιδραστήρα
και είδα το τείχος να καταρρέει. Οι
αντλίες έπεσαν κάτω. Ενημέρωσα
τον επικεφαλής του σταθμού για όλα
κι εκείνος με τη σειρά του ενημέρωσε
τη Μόσχα. Οδηγούσαμε στο σταθμό
και βλέπαμε μια μεγάλη ροζ λάμψη. Ο
επικεφαλής του σταθμού με κοίταξε

και μου είπε τρεις λέξεις μόνο. Είναι
μια φυλακή. Ακόμα θυμάμαι αυτές
τις λέξεις.
Εντολή για εκκένωση της κοντινής
πόλης Πρίπετ δόθηκε τα ξημερώματα
της 27ης Απριλίου και ξεκίνησε στις
2:00μμ της ίδιας μέρας. Για να μειωθούν
οι αποσκευές, ειπώθηκε στους κατοίκους ότι η εκκένωση ήταν προσωρινή,
διάρκειας περίπου τριών ημερών.
Ως αποτέλεσμα, στο Πρίπετ παραμένουν ακόμα προσωπικά αντικείμενα,
τα οποία δεν θα μπορέσουν ποτέ να
μετακινηθούν λόγω της ραδιενέργειας.
Στις 28 Απριλίου σουηδικοί σταθμοί
παρατήρησης άρχισαν να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας
και απαίτησαν μια εξήγηση.Το πρώτο
διάστημα μετά την έκρηξη, οι σοβιετικές
Αρχές επιχείρησαν να συγκαλύψουν
το γεγονός, κάνοντας λόγο για «μικρό
ατύχημα».
Για δέκα ολόκληρες ημέρες, τα φλεγόμενα πυρηνικά καύσιμα απελευθέρωναν στην ατμόσφαιρα εκατομμύρια
ραδιενεργά στοιχεία και η ραδιενεργός
σκόνη απλώθηκε πάνω από μεγάλο
μέρος της Γηραιάς Ηπείρου.
Μια πρώτη έρευνα απέδωσε την
τραγωδία σε ανθρώπινα σφάλματα. Η
δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε
το 1991 ανέφερε ότι η καταστροφή είχε
προκληθεί από δυσλειτουργίες στην
αρχική σχεδίαση του αντιδραστήρα
RBMK.
Σύμφωνα με τη μελέτη της IPPNW
(2016) που αφορά το Τσέρνομπιλ υπάρχουν πια ισχυρότατες ενδείξεις για

αύξηση της θνησιμότητας στον γενικό
πληθυσμό και 100% θνητότητα ανάμεσα
στους εκκαθαριστές, οι οποίοι εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις ραδιενέργειας.
Οι επιπτώσεις από την έκθεση σε
χαμηλές δόσεις ραδιενέργειας (0-500
mSv) μελετήθηκαν συστηματικά. Ειδικά
οι βλάβες που γίνονται στη μοριακή
δομή των κυττάρων. Παρ’ ότι η ΙΑΕΑ
( Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας) εξακολουθεί να θεωρεί τα 100
mSv σαν όριο για τερατογενέσεις,
μεγάλος αριθμός μελετών απέδειξε ότι
δεν υπάρχει δόση ασφαλείας.
Ως επακόλουθο του Τσερνομπίλ
εμφανίστηκε στην Ευρώπη και μια
διαταραχή στην αναλογία αγοριών
-κοριτσιών στις γεννήσεις. Σημαντικά
μικρότερος αριθμός κοριτσιών γεννιούνται μετά το 1986. Μελέτη των
Kristina Voigt- Hagen Scherb δείχνει
ότι ως επακόλουθο του Τσερνομπίλ στην
Ευρώπη οι γεννήσεις μειώθηκαν πάνω
από 800.000. Επειδή αυτή η μελέτη δεν
καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο
λιγότερα παιδιά γεννήθηκαν. Παρόμοιο
φαινόμενο είχε εμφανισθεί και μετά
τις πυρηνικές δοκιμές.
Όλα αυτά χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ (1986-2018) έρχεται τώρα
η επένδυση του αιώνα, 20 δισ.
δολάρια, του Πούτιν στην Τουρκία απέναντι από τα ελληνικά
παράλια να γίνει εφιάλτης για την
ανθρωπότητα με πρώτη την Ελλάδα. Όλοι πρέπει να εναντιωθούμε
στην εγκληματική αυτή επένδυση.

για το
Περιβάλλον

38

/

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

#98 • ΜΑΪΟΣ 2018

Ενεργειακές ετικέτες και τρόποι
για να πληρώνουμε λιγότερα για ρεύμα

Ο

ι ενεργειακές ετικέτες των
οικιακών συσκευών παρέχουν
στους καταναλωτές, με εύκολο
και κατανοητό τρόπο, αναγνωρίσιμες
και συγκρίσιμες πληροφορίες για την
κατανάλωση ενέργειας, τις επιδόσεις
και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά.
των προϊόντων οικιακής χρήσης. Η
ενεργειακή σήμανση συνιστά, ουσιαστικά, το σύμβουλο των καταναλωτών
στην επιλογή εκείνου του προϊόντος
με το χαμηλότερο, συγκριτικά, κόστος
λειτουργίας. Δεδομένου ότι ο χρόνος
ζωής μιας οικιακής συσκευής είναι,
κατά κανόνα, μεγαλύτερος από 10 έτη,
το χαμηλό ετήσιο κόστος λειτουργίας
της αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής της.
Η ετικέτα κάθε προϊόντος περιλαμβάνει, κατά κανόνα, επτά (7) τάξεις
ενεργειακής απόδοσης, που ανάλογα
με το είδος του προϊόντος κλιμακώνονται από το G (κόκκινο χρώμα που
αφορά προϊόν χαμηλής απόδοσης)
έως το Α+++ (σκούρο πράσινο χρώμα
που υποδηλώνει ιδιαίτερα αποδοτικό
προϊόν). Η σήμανση κάθε προϊόντος
γίνεται με έγχρωμο βέλος η αιχμή του
οποίου είναι απέναντι από την αντίστοιχη τάξη ενεργειακής απόδοσής του.
Ακολουθώντας απλές καθημερινές
συμβουλές για τη σωστή χρήση, συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, ένας καταναλωτής
μπορεί να μειώσει την κατανάλωση
ενέργειας στο νοικοκυριό του κατά
15-20% τουλάχιστον.
Κάθε συσκευή, άλλωστε, κρύβει τα
δικά της «μυστικά» χρήσης, προκειμένου να μειώσει την κατανάλωσή της
σε ενέργεια. Παρακάτω αναφέρονται
μερικές από τις συμβουλές αυτές, που
μας βοηθούν να εξοικονομήσουμε
ενέργεια, και κατά συνέπεια να μειώσουμε το λογαριασμό κατανάλωσης
του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ηλεκτρικές κουζίνες/φούρνοι
- χρήση σκευών ίδιας διαμέτρου με
τις εστίες της κουζίνας, για μικρότερες
απώλειες θερμότητας.
- όχι στη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας νερού για βράσιμο από αυτήν
που πραγματικά χρειάζεται.
- κλείσιμο της εστίας ή του φούρνου
της κουζίνας λίγο πριν να τελειώσει το
μαγείρεμα για την πλήρη εκμετάλλευση
της παραγόμενης θερμότητας.
- χρήση χυτρών ταχύτητας προκειμένου να εξοικονομηθεί ηλεκτρική
ενέργεια (έως 60%) και χρόνος (έως
80%).
- ελαχιστοποίηση του άσκοπου
ανοίγματος της πόρτας του φούρνου
για μικρότερες απώλειες θερμότητας.
- χρήση ζεστού αέρα στον φούρνο
αντί για προθέρμανση.

Ψυκτικές συσκευές
(ψυγεία, καταψύκτες,
ψυγειοκαταψύκτες)
- τοποθέτηση της συσκευής σε
κατάλληλο σημείο της κουζίνας, μακριά
από πηγές θερμότητας (π.χ. φούρνο ή
θερμαντικά σώματα), καθώς η υψηλή
θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει την
κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 30%.
- τοποθέτηση της πλάτης της
συσκευής σε απόσταση 5-10 εκ. από
τον τοίχο.
- τακτικό ξεσκόνισμα των σωληνώσεων (πλέγμα) στη πίσω πλευρά
της συσκευής.
- ελαχιστοποίηση του άσκοπου
ανοίγματος της πόρτας.
- τακτική απόψυξη στις συσκευές

(Πηγή: www.4green.gr)

που δε διαθέτουν λειτουργία αυτόματης απόψυξης, καθώς πάχος πάγου
5 χιλιοστών μπορεί να αυξήσει την
κατανάλωση ενέργειας κατά 30%.
- αποφυγή τοποθέτησης ζεστών
φαγητών στο θάλαμο ψύξης.
- σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη
προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική ψύξη.
- περιοδική αλλαγή του λάστιχου
της πόρτας.
- κατά περιόδους μεγάλης απουσίας η συσκευή θα πρέπει βγαίνει από
την πρίζα.

Πλυντήρια ρούχων/πιάτων
- σωστή εγκατάσταση και συντήρηση.
- χρήση κατάλληλου προγράμματος
(όχι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες).
- χρήση απορρυπαντικών μέγιστης
αποδοτικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- χρήση με πλήρες φορτίο.
- διατήρηση του φίλτρου σε καθαρή
κατάσταση και έλεγχος του σωλήνα
παροχής νερού στο σημείο σύνδεσης.

Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί σε όλα
αυτά. Διαφωνεί ριζικά όμως στην
πολιτική της ΔΕΗ – εταιρίας όλων
των Ελλήνων – που είναι καταστρεπτική γιατί οι εγκληματικές
πράξεις στα χρέη της, οι στρατηγικές επιλογές της για τη μη χρήση
καθαρών ενεργειών (φυσικό αέριο),
οι παραλείψεις στις παράνομες χρεώσεις (ΚΩ, κ.α.), οι λάθος επιλογές
του ξεπουλήματός της, αποδεικνύουν την εγκληματική επιλογή
της διοίκησης και των «δήθεν»
συνδικαλιστικών οργάνων.
Άραγε, πότε θα λογοδοτήσουν
όλοι αυτοί για την «κατάντια» της
πιο «χρυσοφόρας» - πάλαι ποτέ –
επιχείρησης στη χώρα μας;
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για το
Περιβάλλον

Πόσο καθαρό είναι
το υγροποιημένο φυσικό αέριο;

Η

μετατροπή πλοίων, προκειμένου
να χρησιμοποιούν πετρέλαιο
ντίζελ πλοίων ή εναλλακτικά καύσιμα, όπως το Υγροποιημένο
Φυσικό Αέριο (LNG), αντί για «βαρύ
μαζούτ» είναι η επιλογή που προκρίνεται, προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, είχε επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας, στις 13 Μαρτίου, στο 18ο Mare
Forum Greece, συμπληρώνοντας ότι
στο ναυτιλιακό φόρουμ, στο πλαίσιο
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
συμφωνήθηκε από το 2020 κανένα
πλοίο να μη χρησιμοποιεί καύσιμα με
περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,5%
και από το 2025 όλα τα νεοσυσταθέντα
πλοία να έχουν εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα μειωμένες κατά 30% σε
σύγκριση με το 2013.
Εγείρονται, ωστόσο, ενστάσεις για
το κατά πόσο είναι καθαρό το LNG.
Σύμφωνα με τον Πάνο Ζαχαριάδη,
τεχνικό διευθυντή της Atlantic Bulk
Carriers, στην ομιλία του στο πρώτο
ναυτιλιακό συνέδριο του Ομίλου Φίλων
Liberty,αν και πράγματι είναι μηδενικές
οι εκπομπές ρύπων σε SOx, ΡΧ, και
πολύ χαμηλές σε ΝΟχ, σε βαθμό που
το καθιστούν «πράσινο» σύμφωνα με
τα όσα προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,
ωστόσο,έρευνες αμερικανικών πανεπιστημίων και ινστιτούτων δείχνουν
ότι το μεθάνιο, η βάση τουLNG, είναι
από 20 έως και 86 φορές χειρότερο
όσον αφορά τη θέρμανση του πλανήτη
και την ένταση του φαινομένου του
θερμοκηπίου.
Ο κύριος Ζαχαριάδης διευκρίνισε

ότι η επιβάρυνση εξαιτίας του μεθανίου
δεν είχε αναδειχθεί μέχρι προσφάτως
για το λόγο ότι οι εκτιμήσεις γίνονταν
με βάση την εκατονταετία με ορίζοντα
την οποία το άκαυστο μεθάνιο επιδεινώνει 20 φορές το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε ορίζοντα ,όμως, 20ετίας
η επιδείνωση είναι 86 φορές, γι’ αυτό
πλέον συστήνεται στους Οργανισμούς
να λαμβάνουν ως βάση την 20ετία.
Όσον αφορά το πότε το άκαυστο
μεθάνιο επιβαρύνει το περιβάλλον, ο κ.
Ζαχαριάδης ανέφερε ότι αυτό γίνεται

κατά τη διάρκεια της εξόρυξης, από την
ατελή καύση στις μηχανές του πλοίου
και από τις διαρροές μεθανίου κατά τη
διάρκεια του bunkering (ανεφοδιασμού
των πλοίων με καύσιμα) .
Να σημειωθεί ότι και το υδρογόνο,
η μεθανόλη και άλλα επονομαζόμενα
εναλλακτικά «πράσινα» παράγονται
άμεσα ή έμμεσα από το μεθάνιο. Συνεπώς, όπως τόνισε ο κύριος Ζαχαριάδης, «είναι λάθος να σπρώχνουν τους
εφοπλιστές σε τεράστιες επενδύσεις,
γιατί, όταν παρουσιαστεί το πρόβλη-

μα, τα πλοία αυτά θα είναι τα “μαύρα
πρόβατα”».
Το μεθάνιο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμισθεί
με τις επιπτώσεις των συνεχών
εκπομπών ρύπων, όπως τα PM10,
PM2,5, NOX,HC και άλλων από
τα αυτοκίνητα, τα πλοία και τις
βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας.
Γι’ αυτό η χρήση και στα πλοία
είναι επιτακτική ανάγκη για τους
πληθυσμούς των λιμανιών και
άλλων παραθαλάσσιων πόλεων.

Να δούμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
ως ευκαιρία και εργαλείο Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της
Βουλής κατά την έναρξη της διαβούλευσης για
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ), ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΔΗ.ΣΥ.
και αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Γιώργος Αρβανιτίδης, παρουσίασε τις
προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, ζητώντας την
ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
και της διαγενεακής αλληλεγγύης σε κάθε μέτρο,
δράση και πολιτική που θα προταθεί στο ΕΣΕΚ,
μιας και αυτό θα αποτελέσει το κεντρικό εργαλείο
πολιτικής μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη
χώρα μας.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις προτάσεις, βασικοί
στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και

το Κλίμα, θα πρέπει να είναι:
• Η θωράκιση της ενεργειακής μας ασφάλειας,
• Η παροχή προσιτών και ποιοτικών ενεργειακών αγαθών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
σε όλες τις περιοχές της χώρας και ουσιαστική
αντιμετώπιση της «ενεργειακής φτώχειας»,
• Η ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου της
χώρας μέσω των πλεονεκτημάτων που παρέχουν
οι ενεργειακές οδεύσεις και πηγές για τα φυσικό
αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια,
• Η προώθηση της αναπτυξιακής διάστασης της
ενέργειας μέσω των επενδύσεων, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και την παραγωγή καινοτόμων
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών,
• Η ενεργή συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες

για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που
ενισχύθηκαν σημαντικά με την ιστορική συμφωνία
στο Παρίσι και
• Η σταδιακή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών ως το 2050.
Τέλος, ο κ. Αρβανιτίδης επεσήμανε την αξία
της συχνής παρακολούθησης των στόχων αυτών,
της επικαιροποίησης της μελέτης επιπτώσεων της
Κλιματικής Αλλαγής που είχε κάνει η Τράπεζα της
Ελλάδας το 2011 καθώς και την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή στη διαβούλευση των τοπικών
κοινωνιών.
Όλα αυτά, κύριε Αρβανιτίδη, πολύ ωραία.
Όταν είσαστε στην κυβέρνηση γιατί δεν τα
εφαρμόσατε;

για το
Περιβάλλον
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α έργα σύνδεσης με το δίκτυο
φυσικού αερίου περιοχών εκτός
του πολεοδομικού συγκροτήματος του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και
περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας
καθώς και της εισαγωγής και χρήσης
του νέου συμπιεσμένου αερίου CNG
θα καθορίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο
μέχρι τα τέλη Μαΐου. Παράλληλα, με
απόφαση της κυβέρνησης, θα ισχύσει
ενιαία τιμολόγηση ανά περιφέρεια,
ώστε όσοι ζουν εντός και εκτός αστικών κέντρων να έχουν πρόσβαση στο
φυσικό αέριο στην ίδια τιμή.
Η ανακοίνωση έγινε σε σύσκεψη
που συγκάλεσαν στο υφυπουργείο
Μακεδονίας – Θράκης ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης
Φάμελλος, παρουσία εκπροσώπων της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του γενικού διευθυντή της Εταιρείας Διανομής
Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.
(ΕΔΑ ΘΕΣΣ), Λεωνίδα Μπακούρα, του
αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Κώστα Γιουτίκα, δημάρχων από δήμους
του νομού Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και της διευθύντριας
του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη, Κατερίνας Νοτοπούλου.
Μέσα στον επόμενο μήνα θα λυθεί
το ρυθμιστικό πλαίσιο και έτσι θα
προχωρήσουν τα έργα για να συνδε-

θούν Κουφάλια, Λαγκαδάς, Χαλάστρα
και στην περιοχή της Θεσσαλίας η
Καλαμπάκα η Ελασσόνα και άλλες
απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να
δοθεί φυσικό αέριο σε περισσότερους
καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης
και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τόνισε
ο κ. Μπακούρας. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε μελέτη της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ για το νομό Χαλκιδικής, η οποία
θα παρουσιαστεί μέσα στον Ιούνιο, για
να επεκταθεί το δίκτυο και σε αυτήν
την περιοχή.

Οι πιλοτικές περιοχές
Οι δήμοι Λαγκαδά και Τυρνάβου,
που ήταν πιλοτικές περιοχές για την
ανάπτυξη δικτύων με συμπιεσμένο
φυσικό αέριο, αναμένεται να διαθέτουν φυσικό αέριο από τον ερχόμενο
χειμώνα, ενώ στο δήμο Θέρμης εκτός
από το Νέο Ρύσιο που θα συνδεθεί
εντός του 2018, θα συνδεθούν επίσης
και οι Ταγαράδες, η Αγία Παρασκευή
και η Σουρωτή εντός του 2019.
Στα Κουφάλια έχουν ξεκινήσει τα
έργα, στη Μεσήμβρια υπάρχουν τα
πρώτα δίκτυα και έχουν γίνει συνδέσεις
και θα προχωρήσουν οι εργασίες στον
Άγιο Αθανάσιο και τη Χαλκηδόνα. στο
Ωραιόκαστρο ενδέχεται οι περιοχές
της Καλλιθέας και της Μυγδονίας να
συμπεριληφθούν στην επόμενη ένταξη,
το 2018 και το 2019.

Ο Κώστας Γιουτίκας τόνισε: «Ως
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε βγάλει ήδη από το 2016
συγκεκριμένη πρόσκληση στο ΕΣΠΑ
Κεντρικής Μακεδονίας 36,5 εκατ.
ευρώ ώστε αυτό το ποσό να συμβάλλει
στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου
αυτού για έξι πολύ μεγάλες πόλεις της
Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για να
πάρουν φυσικό αέριο και οι περιαστικοί δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης».
Εξάλλου, υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη σε ημερίδα της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με θέμα
το νέο μηχανισμό με τους διαγωνισμούς
για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), φωτοβολταϊκούς και
αιολικούς, αναφέρθηκε στην ευθυγράμμιση της Ελλάδας με το κοινοτικό
πλαίσιο με παράλληλη προσαρμογή
με τις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας
και εκτίμησε ότι ο νέος μηχανισμός
θα προσελκύσει επενδύσεις άνω των
2,5 δισ. ευρώ.
Οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πολιτικής σύμφωνα με τον κύριο
Σταθάκη:
-η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο
ενεργειακό μείγμα να είναι μια ταχεία
διαδικασία, συμβατή με τις δεσμεύσεις
που απορρέουν από τη Συμφωνία των
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και
τους ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους
που θέτει η Ελλάδα για το 2030 (αύξηση

των ΑΠΕ στο 30% και επίτευξη 30%
εξοικονόμησης ενέργειας)
- ο μετασχηματισμότης αγοράς
ενέργειας να γίνει στη βάση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας
(ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και target
model), ώστε να υπάρχει ένα σαφές
και απόλυτα ρυθμιζόμενο πλαίσιο για
επενδυτές και καταναλωτές
- η ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με
παρεμβάσεις, όπως η μεταρρύθμιση
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
και ο εξορθολογισμός των χρεώσεων
για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
Πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση των
ΑΠΕ, εκτός από το χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος, συνεπάγεται πλέον
και χαμηλό οικονομικό κόστος, καθώς
προσεγγίζει εκείνο των συμβατικών
καυσίμων. Κλείνοντας την ομιλία
του, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι ο τεράστιος μετασχηματισμός στον τομέα
της ενέργειας ανοίγει τη δυνατότητα
μετασχηματισμού του γενικότερου
παραγωγικού δυναμικού της χώρας, με
την αξιοποίηση του πολύ σημαντικού,
πλούσιου ανθρώπινου κεφαλαίου και
την ανάπτυξη μονάδων έρευνας και
τεχνολογίας.
Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα αγωνίζεται, για να καθιερωθεί το φυσικό
αέριο σε πολλούς τομείς (ηλεκτρική
ενέργεια – μη διασυνδεδεμένα νησιά
– αλλαγή πετρελαιοκίνησης κ.ά.)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Φυσικό αέριο… ξεχασμένο
στα συμφέροντα του πετρελαίου

Μ

ε την ιταλική εταιρεία φυσικού
αερίου, SNAM, είχε συνάντηση ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, στις 27 Απριλίου. Ως επικεφαλής η Snam της κοινοπραξίας
με τις Enagas και Fluxys εξαγόρασε
πρόσφατα το 66% των μετοχών των
ΔΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου) και ΕΛ.ΠΕ έναντι
535 εκατ. ευρώ κατόπιν του διαγωνισμού του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων
(ΤΑΙΠΕΔ),όπου κατέθεσε βελτιωμένη
οικονομική πρόταση.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
στην επίσημη σελίδα του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
ο κ. Τσίπρας τόνισε τη σημασία του
υψηλού τιμήματος της προσφοράς
της ιταλικής εταιρείας για το ΔΕΣΦΑ
και ενημερώθηκε για τα σχέδια ανάπτυξης της SNAM και του ΔΕΣΦΑ με
επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου, με επίκεντρο τη χώρα μας.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου,
Μάρκο Αλβέρα, έθεσε στο επίκεντρο
της στρατηγικής για το ΔΕΣΦΑ την
ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς και εμπορίας φυσικού αερίου
και την ανάπτυξη της προμήθειας
αερίου σε υγροποιημένη (LNG) και
συμπιεσμένη (CNG) μορφή. Η συμμετοχή των Snam, Enagás και Fluxys
στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ
θα επιτρέψει τα επόμενα χρόνια την
περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών
υποδομών φυσικού αερίου.

Xρήση CNG
Στους στόχους της Snam (πρωτοπόρου στην ανάδειξη καινοτόμων
εφαρμογών χρήσης CNG, όπως η
επιτυχημένη εφαρμογή τού προγράμματος Snam4mobility το 2017 στην
Ιταλία για την τροφοδοσία επιβατικών
οχημάτων με CNG από σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, οι εφαρμογές
χρήσης του ΥΦΑ - Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου- μικρής κλίμακας
-Small Scale LNG- και η παραγωγή
βιομεθανίου) περιλαμβάνεται και η
ανάδειξη του βιομεθανίου σε βασικό
στοιχείο στην απανθρακοποίηση της
βιομηχανίας του φυσικού αερίου.
Η εισαγωγή του βιομεθανίου στην
αλυσίδα αξίας του CNG για τις οδικές
μεταφορές αποτελεί το μέσο για τη
διασφάλιση 100% φιλικών προς το
περιβάλλον μεταφορών.
Επιπλέον, η χρήση του LNG σε
οχήματα βαρέων μεταφορών και στη
ναυτιλία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη
λύση για την απανθρακοποίηση των
μεταφορών. Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της Ιταλίας,

στην καρδιά της Μεσογείου και των
ναυτιλιακών μεταφορών, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες συνεργασίας για
την ανάπτυξη μιας αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics chain)
υπηρεσιών φόρτωσης πλοίων με ΥΦΑ
(LNG Bunkering).
Πάράλληλα,η ανάπτυξη της χρήσης
του CNG αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο
απομακρυσμένων περιοχών από τα
υφιστάμενο δίκτυα φυσικού αερίου

της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η ανάπτυξη του Small Scale LNG θα δώσει
τη δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης
του φυσικού αερίου σε περιοχές της
νησιωτικής Ελλάδας, διασφαλίζοντας
με αυτόν τον τρόπο όρους ισότιμης
συμμετοχής της ελληνικής περιφέρειας
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
και στην επίτευξη των εθνικών στόχων
της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ είχε
επισημανθεί ότι διασφαλίζονται τα

συμφέροντα του Δημοσίου σε στρατηγικής σημασίας έργα και υποδομές του
φυσικού αερίου μέσα από το σχέδιο
συμφωνίας των μετόχων (shareholders’
agreement) και συγκεκριμένα το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να διορίζει
Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο,
όταν στο προηγούμενο shareholders’
agreement η επιλογή αυτή περιοριζόταν σε ένα μέλος με εκτελεστικές
αρμοδιότητες.Επίσης, το Δημόσιο έχει
δικαίωμα αρνησικυρίας σε κρίσιμες
και στρατηγικής σημασίας αποφάσεις,
όπως είναι η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ
σε διεθνή και διακρατικά έργα, τόσο
εντός όσο κι εκτός της χώρας. Εξάλλου,
ο νέος επενδυτής αναλαμβάνει ισχυρές
δεσμεύσεις για την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.
Το ΠΑΚΟΕ για την προώθηση του
φυσικού αερίου (LNG) 10 χρόνια τώρα
παλεύει με τις κυβερνήσεις για τη
μετατροπή του πετρελαίου με LNG
αφενός στα μη διασυνδεδεμένα (με
LNG) νησιά αφετέρου στα πετρελαιοκίνητα ταξί.
Το αποτέλεσμα μηδέν. Στα συρτάρια του ο Φάμελλος έχει τις μελέτες που το ΠΑΚΟΕ του προσέφερε
ΔΩΡΕΑΝ.
Ο κος Πρωθυπουργός τι κάνει;

για το
Περιβάλλον

42

/

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤHΣ

#98 • ΜΑΪΟΣ 2018

Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Απριλίου πρότεινε μια νέα συμφωνία
για τους καταναλωτές, ώστε να
διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι
καταναλωτές επωφελούνται πλήρως
από τα δικαιώματά τους βάσει του
δικαίου της Ένωσης. Παρόλο που η
ΕΕ διαθέτει ήδη ορισμένους από τους
πιο ισχυρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στον κόσμο,
πρόσφατες υποθέσεις κατέδειξαν ότι
είναι δύσκολη η πλήρης επιβολή τους
στην πράξη.
Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές θα εξουσιοδοτήσει εξειδικευμένους
φορείς να δρομολογήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές για λογαριασμό των
καταναλωτών και θα θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις
αρχές προστασίας του καταναλωτή των
κρατών μελών. Επίσης, θα παρατείνει
την προστασία των καταναλωτών στο
διαδίκτυο και θα καταστήσει σαφές
ότι απαγορεύονται οι πρακτικές δύο
ποιοτήτων οι οποίες παραπλανούν
τους καταναλωτές.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Τίμερμανς, δήλωσε τα εξής: «Η
σημερινή νέα συμφωνία αποσκοπεί σε
μια δικαιότερη ενιαία αγορά που λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών
και των επιχειρήσεων. Θεσπίζουμε το
ευρωπαϊκό δικαίωμα συλλογικής επανόρθωσης για περιπτώσεις όπου ομάδες
καταναλωτών υπέστησαν ζημία, όπως
είδαμε κατά το πρόσφατο παρελθόν, με
τις κατάλληλες εγγυήσεις, ώστε να μη
γίνει κατάχρηση.

Τήρηση κανόνων
Οι καταναλωτές θα γνωρίζουν από
ποιον αγοράζουν στο διαδίκτυο και,
όταν οι έμποροι έχουν πληρώσει,
ώστε να εμφανίζονται σε αποτελέσματα αναζήτησης. Η πλειονότητα των
εμπόρων που τηρούν τους κανόνες
θα απαλλαγούν από επιβαρύνσεις. Οι
λίγοι έμποροι που σκόπιμα εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών θα τιμωρούνται
με αυστηρότερα πρόστιμα».
Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος
Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου
οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν
τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των
μεμονωμένων καταναλωτών, πρέπει
εξισορροπήσουμε τις ανισότητες. Οι
αντιπροσωπευτικές αγωγές, κατά τον
ευρωπαϊκό τρόπο, σημαίνουν περισσότερη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές
και όχι περισσότερες δουλειές για τα
δικηγορικά γραφεία. Και με αυστηρότερες κυρώσεις που συνδέονται με τον

ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρίας, οι
αρχές προστασίας των καταναλωτών
θα αποκτήσουν επιτέλους ουσιαστική
δύναμη, για να τιμωρούν τους παραβάτες. Η απάτη δε θα είναι πλέον φθηνή
υπόθεση».
Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές
υποστηρίζουν ότι μετά το σκάνδαλο
της Volkswagen (“Dieselgate”) και
την παραποίηση των δοκιμών για τις
εκπομπές ρύπων, δεν έχουν τα εργαλεία
να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι
ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν την
ίδια αποζημίωση με τους Αμερικανούς
κατόχους αυτοκινήτων.
Σε αντίθεση με την αμερικανική
νομοθεσία, ο νέος νόμος δε δίνει στις
δικηγορικές εταιρίες το δικαίωμα να
καταθέτουν συλλογική αγωγή αλλά
ανοίγει το δρόμο, προκειμένου να
το κάνουν οι οργανώσεις υπέρ των
δικαιωμάτων των πολιτών – μια νομική
οδός που μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμη
μόνο σε μια σειρά κρατών μελών.
Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές θα συνεπάγεται τα εξής:
1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των

καταναλωτών στο διαδίκτυο:
Περισσότερη διαφάνεια στις διαδικτυακές αγορές — Κατά τις αγορές
από διαδικτυακό κατάστημα οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται με
σαφήνεια σχετικά με το αν αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες από επαγγελματία έμπορο ή από ιδιώτη, ώστε να
γνωρίζουν αν προστατεύονται από
τα δικαιώματα του καταναλωτή σε
περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.
Περισσότερη διαφάνεια σχετικά
με τα αποτελέσματα αναζήτησης στις
διαδικτυακές πλατφόρμες. Κατά την
αναζήτηση στο διαδίκτυο, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σαφώς
όταν ένα αποτέλεσμα αναζήτησης το
έχει πληρώσει έμπορος. Επιπλέον, τα
διαδικτυακά καταστήματα θα πρέπει
να ενημερώνουν τους καταναλωτές
σχετικά με τις βασικές παραμέτρους
που καθορίζουν την κατάταξη των
αποτελεσμάτων.
Νέα δικαιώματα των καταναλωτών
για τις «δωρεάν» ψηφιακές υπηρεσίες.
Κατά την πληρωμή μιας ψηφιακής
υπηρεσίας οι καταναλωτές επωφε-

λούνται από ορισμένα δικαιώματα
και έχουν στη διάθεσή τους 14 ημέρες για να ακυρώσουν τη σύμβασή
τους (δικαίωμα υπαναχώρησης). Η
νέα συμφωνία για τους καταναλωτές
θα επεκτείνει το δικαίωμα αυτό στις
«δωρεάν» ψηφιακές υπηρεσίες για
τις οποίες οι καταναλωτές παρέχουν
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
τους αλλά δεν πληρώνουν με χρήματα.
Αυτό κατά κανόνα θα ισχύει για υπηρεσίες αποθήκευσης σε νέφος, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Εργαλεία στα χέρια των καταναλωτών, για να ασκούνται δικαιώματά τους και να λαμβάνουν
αποζημίωση.
Αντιπροσωπευτική αγωγή, κατά
τον ευρωπαϊκό τρόπο. Στο πλαίσιο της
νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές
θα είναι δυνατό ένας εξειδικευμένος
φορέας, π.χ. μια οργάνωση καταναλωτών, να ζητήσει επανόρθωση, όπως
αποζημίωση ή διόρθωση, για λογαριασμό ομάδας καταναλωτών που
έχουν υποστεί ζημία από παράνομες
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Αντιδράσεις

Η προστασία μας βελτιώνεται, αλλά όχι όσο θα έπρεπε
Η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), κ. Μονίκ Γκόγιενς, σχολίασε:»Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενδυναμώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Πολύ συχνά, οι καταναλωτές πληρώνουν το
λογαριασμό, από αθέμιτες πρακτικές εταιριών και ανακαλύπτουν ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους είναι αδύνατη αποστολή. Οι αυστηρότερες ποινές και η δυνατότητα
συλλογικής αποζημίωσης έχουν ήδη καθυστερήσει. Η νέα
συμφωνία για τους καταναλωτές είναι ευπρόσδεκτη. Για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι καταναλωτές δεν είχαν
την πρόσβαση, στη δικαιοσύνη, που άξιζαν, όταν ήταν
θύματα αθέμιτων, ή παράνομων εμπορικών πρακτικών.
Τώρα πλέον, θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις,
ομαδικά, σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι, βέβαια, ένα πρώτο
βήμα και όχι μια μορφή πλήρους συλλογικής αποζημίωσης,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαδικασία απαιτεί να λάβουν οι
διεκδικούντες αποζημίωση τελεσίδικη απόφαση αναλωτές
είτε να χάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, είτε το ενδιαφέρον

εμπορικές πρακτικές. Σε ορισμένα κράτη
μέλη η άσκηση συλλογικών αγωγών
σε δικαστήρια είναι ήδη εφικτή για
τους καταναλωτές, αλλά η επιλογή
αυτή θα καθιερωθεί πλέον σε όλες τις
χώρες της ΕΕ.
Για παράδειγμα, σε μια παρόμοια περίπτωση με το σκάνδαλο
«Dieselgate», τα θύματα αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών, όπως η παραπλανητική διαφήμιση από κατασκευαστές αυτοκινήτων οι οποίοι δεν
συμμορφώνονται με το ενωσιακό
ρυθμιστικό πλαίσιο για την έγκριση
τύπου οχημάτων ή με την περιβαλλοντική νομοθεσία, θα είναι σε θέση να
λάβουν επανόρθωση συλλογικά μέσω
αντιπροσωπευτικής αγωγής με βάση
την οδηγία αυτή. Τέτοιου είδους συλλογική επανόρθωση δεν προβλεπόταν

τους, για την υπόθεση.»
Η BEUC, επίσης, ανησυχεί ότι στα κράτη-μέλη δύνονται υπερβολικές αρμοδιότητες, για να αποφασίζουν ποιες
περιπτώσεις μπορούν να προχωρήσουν, σε συλλογική
αποζημίωση και ποιες δεν μπορούν.
Στα θετικά της πρότασης συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα των κρατών-μελών να επιβάλλουν πρόστιμα, σε
επιχειρήσεις, που παραβίασαν τη νομοθεσία σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, ύψους τουλάχιστον 4% του ετήσιου τζίρου τους. Η
BEUC και το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών)
υποστηρίζουμε δυνατά αυτήν την πρόταση. Οι εταιρίες,
που παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, μπορεί να
πληρώνουν πρόστιμα, στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά
αυτά τα πρόστιμα δεν είναι ούτε εναρμονισμένα αλλά και
χειρότερα δεν είναι αποτρεπτικά.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. θα συμμετέχει στη διαβούλευση και
διαπραγμάτευση, για την τελική μορφή, που θα λάβει η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθώντας,
δυναμικά, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

προηγουμένως δυνάμει του δικαίου
της Ένωσης.
Το πλαίσιο αυτό έχει ισχυρές εγγυήσεις και είναι σαφώς διαφορετικό από
τις συλλογικές αγωγές αμερικανικού
τύπου. Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές
δε θα είναι ανοικτές σε δικηγορικές
εταιρείες αλλά μόνο σε φορείς, όπως
οι οργανώσεις καταναλωτών που
είναι μη κερδοσκοπικές και πληρούν
αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας και
ελέγχονται από δημόσια αρχή.
Το νέα σύστημα θα διασφαλίσει ότι
οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν
να επωφελούνται πλήρως από τα
δικαιώματά τους και να λαμβάνουν
αποζημίωση, αποφεύγοντας παράλληλα τον κίνδυνο καταχρηστικών και
αδικαιολόγητων ένδικων διαφορών.
Καλύτερη προστασία από τις αθέ-

μιτες εμπορικές πρακτικές. Η νέα
συμφωνία για τους καταναλωτές θα
εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές όλων
των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα
να διεκδικήσουν ατομικά μέσα έννομης
προστασίας (π.χ. χρηματική αποζημίωση ή καταγγελία της σύμβασης),
όταν υπόκεινται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι επιθετικές ή
παραπλανητικές πρακτικές προώθησης.
Αυτή η μορφή προστασίας ποικίλλει
σε μεγάλο βαθμό επί του παρόντος
σε όλη την ΕΕ.
3. Θ έσπιση αποτελεσματικών
κυρώσεων για παραβιάσεις της
νομοθεσίας της ΕΕ για τους
καταναλωτές.
Οι αρχές της ΕΕ για τους καταναλωτές δεν είναι καλά εξοπλισμένες
για την τιμωρία πρακτικών οι οποίες
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δημιουργούν «περιπτώσεις συλλογικής ζημίας», που επηρεάζουν μεγάλο
αριθμό καταναλωτών σε όλη την ΕΕ.
Επί του παρόντος, το επίπεδο των
κυρώσεων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό
ανάλογα με το κράτος μέλος, και συχνά
είναι υπερβολικά χαμηλό, για να έχει
αποτρεπτικό χαρακτήρα, ιδίως για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε διασυνοριακό επίπεδο και σε μεγάλη κλίμακα. Με βάση την πρόταση οι
εθνικές αρχές καταναλωτών θα έχουν
την εξουσία να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις με συντονισμένο τρόπο. Για
εκτεταμένες παραβάσεις που θίγουν
τους καταναλωτές σε διάφορα κράτη
μέλη, το διαθέσιμο μέγιστο πρόστιμο
θα είναι το 4 % του ετήσιου κύκλου
εργασιών του εμπόρου σε κάθε αντίστοιχο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη
είναι ελεύθερα να θεσπίζουν υψηλότερα
μέγιστα πρόστιμα.
4. Αντιμετώπιση των καταναλωτικών προϊόντων δύο ποιοτήτων.
Σε συνέχεια των κατευθυντήριων
γραμμών της Επιτροπής από το Σεπτέμβριο του 2017, η νέα συμφωνία για
τους καταναλωτές θα επικαιροποιήσει
την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές, προκειμένου να καταστεί
σαφές ότι οι εθνικές αρχές μπορούν
να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν
παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές
που αφορούν την εμπορική προώθηση
προϊόντων σαν να είναι ίδια σε διάφορες χώρες της ΕΕ, αν η σύνθεση ή
τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν
σημαντικά.
5. Βελτιωμένοι όροι για τις επιχειρήσεις.
Η νέα συμφωνία θα εξαλείψει τα
περιττά βάρη για τις επιχειρήσεις,
μεταξύ άλλων με την κατάργηση υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις όσον
αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης
του καταναλωτή.
Για παράδειγμα, οι καταναλωτές
δε θα έχουν πλέον το δικαίωμα να
επιστρέφουν προϊόντα τα οποία έχουν
ήδη χρησιμοποιήσει αντί να τα έχουν
απλώς δοκιμάσει, και οι έμποροι δεν
θα χρειάζεται πλέον να επιστρέφουν
χρήματα στους καταναλωτές προτού
λάβουν πίσω τα επιστρεφόμενα αγαθά.
Οι νέοι κανόνες εισάγουν επίσης
περισσότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι μπορούν
να επικοινωνούν με τους καταναλωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν και τα ηλεκτρονικά
έντυπα ή τις διαδικτυακές συνομιλίες
αντί του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
υπό την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν
την επικοινωνία τους με τον έμπορο.
Οι προτάσεις της Επιτροπής θα
συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Ιστορικό. Η νέα συμφωνία για
τους καταναλωτές θα βασιστεί σε ό,τι
έχει ήδη επιτευχθεί από την Επιτροπή
Γιούνκερ για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία
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Η Νέα Συμφωνία κρύβει κινδύνους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Όπως σημειώνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε ανακοίνωσή
της, η αναθεώρηση ακολουθεί το νόμο
περί ελέγχου των καταναλωτικών και
εμπορικών πλαισίων και την παράλληλη αξιολόγηση της οδηγίας για τα
δικαιώματα των καταναλωτών, με
στόχο τον εντοπισμό υπερβολικών
κανονιστικών επιβαρύνσεων, αλληλοεπικαλύψεων και ασυνεπειών που
ενδέχεται να εμφανίστηκαν με την
πάροδο του χρόνου.
Το αποτέλεσμα κατέληξε σε μια
χαμένη ευκαιρία απλούστευσης του
κεκτημένου για την προστασία των
καταναλωτών και ότι υπερβολική
έμφαση δίνεται στην επιβολή της
νομοθεσίας, διότι, «παρόλο που κανείς
δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα
προστασίας των δικαιωμάτων των
καταναλωτών, η πρόταση ασχολείται
σχεδόν αποκλειστικά με την επιβολή
και τις κυρώσεις και λόγω της πολυπλοκότητας του δικαίου των καταναλωτών, ο κίνδυνος των ΜμΕ που δεν
έχουν νομική υπηρεσία και μπορεί να
υποπέσουν σε απρόβλεπτες παραβάσεις
είναι ιδιαίτερα υψηλός».

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η ΕΣΕΕ,
είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η
Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το αίτημά
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων (UEAPME) να μειωθούν
οι διατυπώσεις και να απλουστευθεί
το κεκτημένο, χωρίς καν να μειωθεί το
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
Για μια ακόμη φορά οι ΜμΕ θα
πληρώσουν για την κακή συμπεριφορά
ορισμένων μεγάλων παικτών, όπως
συνέβη με τη νομοθεσία περί γεωλογικής παρεμπόδισης και το GDPR.
Δηλαδή, Όπως δείχνουν διαφορετικές
αναφορές, η μη συμμόρφωση είναι τις
περισσότερες φορές για ορισμένους

και συγκεκριμένους τομείς
Επιπλέον εκτιμάται ότι, μολονότι
στόχος της Επιτροπής είναι να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες παραβάσεις
που πλήττουν τους καταναλωτές σε
πολλά κράτη μέλη, τα προτεινόμενα
κείμενα αφήνουν μεγάλα περιθώρια
ερμηνείας και μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Η ΕΣΕΕ ,επίσης, εξετάζει τη προτεινόμενη δυνατότητα των κρατών
μελών να περιορίζουν τις πωλήσεις
από πόρτα σε πόρτα. Δεν πρέπει να
κατηγοριοποιούνται ως «άδικα» ή
«παραπλανητικά» όλα αυτά μαζί. «Αφού
επιτύχει ένα πλήρως εναρμονισμένο

Η πρόταση
Επιπλέον, η πρόταση σχετικά με τις
αγωγές παραλείψεως / τη συλλογική
προσφυγή εγείρει πολλές ερωτήσεις.
Ενώ η ΕΣΕΕ δεν είναι αντίθετη με την
αρχή των συλλογικών δράσεων, όπως
αναφέρει, η πρόταση δεν είναι ισορροπημένη υπέρ των καταναλωτών και

λείπουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις.
Εν ολίγοις, η ΕΣΕΕ χαιρετίζει το
γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη
το αίτημα της UEAPME για την άρση
δύο ειδικών υποχρεώσεων για τους
εμπόρους όσον αφορά το δικαίωμα
υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων
ημερών, το οποίο αποδείχθηκε ότι
συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση. Οι
έμποροι δε θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να αποδέχονται το δικαίωμα
υπαναχώρησης, όταν ο καταναλωτής
έχει κάνει πραγματική χρήση ενός
παραγγελθέντος αγαθού αντί να το
δοκιμάζει μόνο. Επιπλέον, οι έμποροι
επίσης δε θα υποχρεωθούν να αποζημιώσουν τους καταναλωτές, πριν
λάβουν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα.
Ωστόσο, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά
περισσότερα για την απλοποίηση και
εντέλει την αποτελεσματικότητα του
συγκεκριμένου πλαισίου.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης
Κορκίδης δήλωσε: «Δεν υπάρχει
απλούστευση του κεκτημένου για
την προστασία των καταναλωτών, ενώ
αντίθετα δίνεται μεγάλη έμφαση στην
επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα των
κανόνων είναι ο βασικός λόγος για την
ακούσια μη συμμόρφωση, η μόνη λύση
ως φορέας των μικρομεσαίων είναι να
επενδύσουμε στην πρόληψη και να
ενημερώσουμε καλύτερα τους εμπόρους, για το.σχέδιο νόμου αναφορικά
με τη προστασία των καταναλωτών».
Επιχειρηματικά λόμπι έχουν επικρίνει τα σχέδια, τα οποία χρειάζονται
ακόμη την έγκριση των εθνικών κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προειδοποιούν για πληθώρα
αγωγών, λέγοντας ότι οι πολίτες της ΕΕ
απολαμβάνουν ήδη ορισμένους από
τους ισχυρότερους κανόνες προστασίας
του καταναλωτή στον κόσμο. Σε απάντηση, η Γιούροβα δήλωσε ότι οι νέοι
κανόνες δεν θα επιτρέψουν συλλογικές
αγωγές αμερικανικού τύπου για την
επιδίωξη κέρδους

αγορά, η Επιτροπή εφάρμοσε πολλές
πρωτοβουλίες που προσαρμόζουν τους
κανόνες προστασίας των καταναλωτών
στον διαδικτυακό κόσμο, δίνοντας,
για παράδειγμα, τέλος στις χρεώσεις
περιαγωγής ή στον αδικαιολόγητο
γεωγραφικό αποκλεισμό.
Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμένος κανονισμός συνεργασίας για την προστασία
των καταναλωτών, που εκδόθηκε το
2017, θα βελτιώσει τη δημόσια επιβολή
και τη διασυνοριακή συνεργασία των
αρχών προστασίας των καταναλωτών.
Ωστόσο, η αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των
καταναλωτών και οι πρόσφατες παραβιάσεις των κανόνων αυτών σε όλη την
ΕΕ την περασμένη χρονιά κατέδειξαν

ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για
την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.
Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές αποτελείται από δύο προτάσεις οδηγιών: α)Πρόταση για την
τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, της οδηγίας περί
της προστασίας των καταναλωτών
όσον αφορά την αναγραφή των τιμών
των προϊόντων που προσφέρονται
στους καταναλωτές, της οδηγίας για
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων και της οδηγίας σχετικά
με τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι

να διασφαλιστεί η καλύτερη επιβολή και
να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ιδίως υπό
το πρίσμα των ψηφιακών εξελίξεων· β)
Πρόταση για τις αντιπροσωπευτικές
αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
και την κατάργηση της οδηγίας περί
των αγωγών παραλείψεως 2009/22/
ΕΚ.Η πρόταση αυτή έχει στόχο να
βελτιώσει τα εργαλεία για την παύση
των παράνομων πρακτικών και τη
διευκόλυνση της επανόρθωσης για
τους καταναλωτές, σε περιπτώσεις που
πολλοί από αυτούς είναι θύματα της
ίδιας παραβίασης των δικαιωμάτων
τους, λόγω ομαδικής ζημίας.
Η συνοδευτική ανακοίνωση περι-

λαμβάνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση συντονισμένων
δράσεων επιβολής της νομοθεσίας
μεταξύ των αρχών και της διεθνούς
συνεργασίας τους με αρχές από τους
βασικούς εμπορικούς εταίρους.
Την ίδια μέρα δημοσιεύτηκε και
μια μελέτη σχετικά με τη διαφάνεια
στις διαδικτυακές πλατφόρμες, η
οποία υποστηρίζει τις προτάσεις της
νέας συμφωνίας για τα διαδικτυακά
καταστήματα.
Η μελέτη καταδεικνύει ότι η μεγαλύτερη διαδικτυακή διαφάνεια βοηθά
τους καταναλωτές να παίρνουν αποφάσεις και αυξάνει την εμπιστοσύνη
τους όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές.

Το αίτημα
νομικό πλαίσιο στον τομέα των αποκαλούμενων αθέμιτων πρακτικών,
η Επιτροπή επιθυμεί τώρα να γυρίσει το ρολόι προς τα πίσω και αυτό
έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της
εσωτερικής αγοράς και την αρχή της
αναλογικότητας».
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Επιμόλυνση των τροφίμων –
Τι είναι και πώς να την αποφύγουμε

Ε

πιμόλυνση των τροφίμων ονομάζεται η μεταφορά ή ανάμειξη
στοιχείων, άμεσα ή έμμεσα σε ένα
τρόφιμο, που πιθανό να προκαλέσει
ασθένειες ή ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Η
επιμόλυνση των τροφίμων θεωρείται
επικίνδυνη, αφού μπορεί να οδηγήσει
σε τροφική δηλητηρίαση ή τροφική
αλλεργία.
Τα άτομα με τροφική δυσανεξία
– όπως για παράδειγμα τα άτομα με
δυσανεξία στη λακτόζη - επηρεάζονται
αρνητικά από την επιμόλυνση των
τροφίμων, καθώς και οι πάσχοντες με
νοσήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες, όπως
η κοιλιοκάκη. Τα άτομα αυτά πρέπει
να προφυλάσσονται από πιθανές επιμολύνσεις των τροφίμων με γλουτένη,
αφού αυτό οδηγεί σε αφόρητο πόνο,
φουσκώματα, διάρροια κλπ. Για το λόγο
αυτό όσοι υποφέρουν από τροφικές
αλλεργίες ή δυσανεξίες χρειάζεται να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τόσο κατά
την αγορά τροφίμων όσο και κατά
την προετοιμασία των φαγητών στην
κουζίνα τους, ενώ είναι σημαντικό να
μάθουν να διαβάζουν τις επισημάνσεις
των τροφίμων ώστε να ανιχνεύουν
τυχόν ύπαρξη συστατικών (π.χ. γλουτένη, αλλεργιογόνες ουσίες).
Μερικές πρακτικές συμβουλές για
να αποφύγουμε τις επιμολύνσεις στο
σπίτι είναι οι ακόλουθες:
• Τα άτομα με κοιλιοκάκη επιβάλλεται
να χρησιμοποιούν ξεχωριστό πάγκο
ετοιμασίας των φαγητών τους, αφού
ακόμη και μερικοί κόκκοι γλουτένης
αρκούν για να προκαλέσουν ανεπιθύμητες συνέπειες.
• Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε καθαρά μαχαιροπήρουνα και σκεύη
στην κουζίνα, έτσι ώστε τα μαγειρεμένα
φαγητά να μην επιμολύνονται από
πιθανούς μικροοργανισμούς, που είναι
πιθανό να υπάρχουν σε ωμά τρόφιμα.
• Συστήνεται να χρησιμοποιούνται
πλαστικά σανίδια κοπής και όχι ξύλινα, αφού τα υπολείμματα τροφίμων
καθαρίζονται πιο δύσκολα σε τέτοιου
είδους σανίδια.
• Οι τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες
που βρίσκονται μέσα στο φαγητό, δεν
εξαφανίζονται ακόμα και με ικανοποιητικό μαγείρεμα. Γι’ αυτό είναι πολύ
σημαντικό, κατά την προετοιμασία του
φαγητού να μη χειριζόμαστε πιθανές
αλλεργιογόνες ουσίες στο χώρο παραγωγής.
• Μετά το τέλος του μαγειρέματος
καλό είναι να ακολουθούνται οι απαραίτητες πρακτικές, ώστε να διασφαλίζεται
ένα αποτελεσματικό καθάρισμα τόσο
του χώρου όσο και των σκευών που
χρησιμοποιήθηκαν.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται στις πετσέτες της κουζίνας.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι
ίδιες πετσέτες για το σκούπισμα των
σκευών ή των χεριών, ιδιαίτερα όταν
χειριζόμαστε στην ίδια κουζίνα αλλεργιογόνες και μη αλλεργιογόνες ουσίες.
• Πριν την ετοιμασία του φαγητού
αλλά και κατά τη διάρκεια παρασκευής
του, απαιτείται πλύσιμο των χεριών με
σαπούνι και ζεστό νερό.
• Τα ευπαθή και ευάλωτα τρόφιμα,

όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το
κοτόπουλο, τα ψάρια, το μαγειρεμένο
ρύζι κλπ., πρέπει να φυλάσσονται σε
σωστές θερμοκρασίες.
Μεγάλο ρόλο, στην αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών λόγω της επιμόλυνσης
των τροφίμων, παίζει το σωστό πλύσιμο
των φρούτων και των λαχανικών, τα
οποία πρέπει να πλένονται λίγο πριν
καταναλωθούν. Πριν τα πλύνουμε πρέπει
να έχουμε φροντίσει να πλύνουμε τα
χέρια μας. Στη συνέχεια τα πλένουμε
με άφθονο τρεχούμενο νερό, αποφεύγοντας το σαπούνι καθώς μπορεί να
απορροφηθεί από τους πόρους τους ή
να παραμείνει ως υπόλειμμα σε αυτά.
Τέλος, όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού, για να μειώσουμε την πιθανότητα
κατανάλωσης τροφής που περιέχει
συστατικά που προκαλούν δυσανεξία
ή αλλεργία πρέπει:
• Να διαβάζουμε πάντοτε τη σήμανση των τροφίμων που πρόκειται ν’
αγοράσουμε ή να καταναλώσουμε.
• Να διαβάζουμε προσεκτικά το
μενού των εστιατορίων, και σε περίπτωση που δεν γίνεται αναφορά σε
αλλεργιογόνες ουσίες, να ρωτάμε το
σερβιτόρο να μας ενημερώσει.
• Να πλένουμε τα χέρια πριν φάμε.
• Να μην τρώμε από τα πιάτα των

άλλων παρευρισκόμενων, αφού αυτά
μπορεί να περιέχουν γλουτένη ή οποιεσδήποτε αλλεργιογόνες ουσίες.
(Πηγή: www.stogiatro.gr)

Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά.
Πρέπει, πάνω απ’ όλα, να ελέγχουμε – όσο μπορούμε – τις οργανοληπτικές ιδιότητες ενός τροφίμου,
δηλαδή την αλλοίωση της υφής και
της οπτικής, όχι παραπλανητικής,
εμφάνισης ενός τροφίμου. Τα παραπάνω είναι σημαντικές ενδείξεις
για την ποιότητά του, εκτός των
εξειδικευμένων δυσανεξιών λόγω
συγκεκριμένων ουσιών.
Το ΠΑΚΟΕ, κάθε χρόνο, πραγματοποιεί έρευνες για τα κυκλοφορούντα τρόφιμα σε κυλικεία
σχολείων, σε νοσοκομεία και σε
καντίνες. Τα αποτελέσματα είναι
άκρως ανησυχητικά. Οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί είναι συνήθως «σχεδόν ανύπαρκτοι» με αποτέλεσμα
οι αετονύχηδες παραγωγοί και
διακινητές να βρίσκουν ευκαιρία
για «ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ».
Αίσχος, κύριοι του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων!
Ο ΕΦΕΤ τι κάνει; Τα παιδιά που
εξαιτίας της κακής τους διατροφής
αποκτούν «καρκίνους» τι φταίνε;

για το
Περιβάλλον
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Αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά

Α

υστηρότερους κανόνες για τα
βιολογικά ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, με σκοπό την υψηλή
ποιότητα των βιολογικών τροφίμων και
την εξασφάλιση της γνησιότητας τους.
Ο κανονισμός, μεταξύ άλλων προβλέπει αυστηρούς ελέγχους στην αλυσίδα εφοδιασμού, συμμόρφωση όλων
των εισαγόμενων τροφίμων με τα
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ μπαίνουν νέοι κανόνες κατά της
μόλυνσης βιολογικών τροφίμων με μη
εγκεκριμένες ουσίες.
Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με 466
ψήφους υπέρ, 124 κατά και 50 αποχές,
το νέο κανονισμό για τη βιολογική
παραγωγή και την επισήμανση των
βιολογικών προϊόντων, όπως αυτός
συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές του ΕΚ και τους υπουργούς
της ΕΕ στις 28 Ιουνίου 2017. Ο νέος
κανονισμός, εφόσον λάβει και την
επίσημη έγκριση του Συμβουλίου, θα
τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.
Οι κύριες διατάξεις του κανονισμού
προβλέπουν τα εξής:
1. Εξασφάλιση βιολογικών τροφίμων υψηλής ποιότητας. Αυτό θα
επιτυγχάνεται μέσω αυστηρών ελέγχων
που θα διενεργούνται σε όλους τους
φορείς εκμετάλλευσης, τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο

χρόνια, εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία
πρακτική εξαπάτησης τα τελευταία
τρία χρόνια. Επίσης τα εισαγόμενα
προϊόντα θα συμμορφώνονται με τα
πρότυπα της ΕΕ. Το ισχύον «καθεστώς
αναγνώρισης ισοδυναμίας», το οποίο
ουσιαστικά υποχρεώνει τις τρίτες
χώρες να συμμορφώνονται με παρόμοιους αλλά όχι με πανομοιότυπους
κανόνες, θα καταργηθεί ουσιαστικά
εντός πέντε ετών.
2. Ενίσχυση της παραγωγής
βιολογικών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτευχθεί
μέσω της αύξησης της προσφοράς
βιολογικών σπόρων και ζώων για

κάλυψη των αναγκών των παραγωγών
βιολογικών τροφίμων, μέσω μικτών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και
μέσω ευκολότερης πιστοποίησης για
μικροκαλλιεργητές όπου θα καθιερωθεί
το σύστημα της ομαδικής πιστοποίησης.
3. Αποφυγή της μόλυνσης των
βιολογικών προϊόντων με χημικά φυτοφάρμακα ή συνθετικά λιπάσματα.
Με μια σειρά προληπτικών μέτρων
θα υποχρεώνει τους γεωργούς και
άλλους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να εφαρμόσουν νέα
μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης των
προϊόντων τους. Εάν υπάρχει υποψία
ότι το προϊόν περιέχει κάποιο μη εγκε-

κριμένο φυτοφάρμακο ή λίπασμα, δεν
θα πρέπει να φέρει την επισήμανση
βιολογικού προϊόντος μέχρις ότου
διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν αποδειχθεί ότι η μόλυνση ήταν εσκεμμένη
ή ότι ο παραγωγός δεν εφάρμοσε τα
απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τότε
το προϊόν θα χάσει το καθεστώς βιολογικού προϊόντος.
Τα κράτη μέλη που σήμερα εφαρμόζουν κατώτατα επιτρεπόμενα όρια
για τις μη εγκεκριμένες ουσίες (π.χ.
φυτοφάρμακα) σε βιολογικά τρόφιμα, θα
μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν
τα ίδιο όρια, ωστόσο θα υποχρεούνται
να επιτρέπουν στα βιολογικά τρόφιμα
που παράγονται σε άλλες χώρες της
ΕΕ και συμμορφώνονται με τους γενικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, να έχουν
πρόσβαση στις αγορές τους.
(Πηγή: www.organiclife.gr)

Όταν το ΠΑΚΟΕ, το 1985, κατήγγειλε την ελληνική νομοθεσία της
διαχείρισης των βιολογικών προϊόντων, ήταν το «μαύρο πρόβατο».
Τώρα, δυστυχώς, αποδεικνύεται
αληθινό με το δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν προσδιορισθεί στη
νομοθεσία οι παράμετρες του περιβάλλοντος (αέρας, νερό, έδαφος)
και δεν έχει λειτουργήσει ακόμη
το Συμβούλιο για τα βιολογικά.
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Σε κίνδυνο η αγελαδοτροφία
και η αιγοπροβατοτροφία

Τ

ις έντονες ανησυχίες της για
όσα συμβαίνουν στο χώρο
του γάλακτος και του κρέατος,
εκφράζει με ανοιχτή επιστολή της
η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας
(ΕΦΧΕ). Η ΕΦΧΕ είναι οργάνωση
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται για τη γενετική βελτίωση, την εκτροφή και
την εν γένει πρόοδο και ανάπτυξη
της φυλής βοοειδών Χολστάιν, με
φανερή την υπεροχή της αγελάδας
αυτής απέναντι στις άλλες φυλές
ως προς τη γαλακτοπαραγωγή της.
Η ΕΦΧΕ κάνει λόγο για σκωτσέζικο ντους εταιριών προς τους
παραγωγούς, οι οποίοι τη μία εβδομάδα τους ζητούν ν’ αυξήσουν
την παραγωγή γάλακτος και την
επομένη τους ανακοινώνουν ότι
έχουν υπερπροσφορά. Εξηγεί πως
κινδυνεύει ολόκληρος ο κλάδος της
αγελαδοτροφίας και της αιγοπροβατοτροφίας και ζητεί τα συναρμόδια
υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Οικονομίας και οι εποπτευόμενοι
φορείς ν’ αναλάβουν το ρόλο τους,
αν μη τι άλλο στους ελεγκτικούς
μηχανισμούς. Καλεί, δε, και τους
καταναλωτές ν’ αντιληφθούν πως οι
παραγωγοί γάλακτος-κρέατος συμμετέχουν στο ΑΕΠ, δίνουν θέσεις
εργασίας (σε γεωργία, κτηνοτροφία,
βιομηχανία, μεταφορές, εμπόριο,
τουρισμό κ.ά.) αλλά και σ’ επίπεδο
ποιοτικών προϊόντων και ζητά να
στηριχθεί η ελληνική παραγωγή
γάλακτος – κρέατος, που παράγεται
κατά 100% στη χώρα μας.
Η ανοιχτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της ΕΦΧΕ,
Ηλία Κοτόπουλο, έχει ως εξής:
«Από τον Γενάρη – Φλεβάρη
άρχισε σταθερά πτώση τιμών από
τις γαλακτοβιομηχανίες στις τιμές
του παραγωγού η οποία συνεχίζεται αμείωτη μέχρι και σήμερα, με
αποτέλεσμα οι μονάδες, να έχουν
κατά μέσο όρο απώλεια στην τιμή
του λίτρου περίπου 3 - 4 λεπτά. Με
αφορμή αυτό το γεγονός αλλά και το
ότι τίθεται τελικά σε ισχύ ο νόμος
περί υποχρεωτικής αναγραφής της
χώρας προέλευσης της πρώτης
ύλης, θα θέλαμε να καταθέσουμε
τον προβληματισμό μας:
Α) Πώς είναι δυνατόν όλες οι
ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες να
λένε ότι «πνίγονται» στο γάλα και
ότι χατιρικά το παίρνουν από ορισμένους παραγωγούς τη στιγμή
που παράγουμε μόνο το 40% των
αναγκών μας; Από ποιο γάλα πνίγονται; Από αυτό που εισάγουν;
Β) Πότε θα σταματήσει η

παλινδρόμηση από το κρύο στη
ζέστη, ανάμεσα στις εταιρίες και
τους παραγωγούς, η οποία έχει
καταστροφικές συνέπειες για την
κτηνοτροφία; Πως είναι δυνατόν
τη μία εβδομάδα, να παροτρύνει
κάποιον παραγωγό της να αυξήσει
την γαλακτοπαραγωγή του και την
άλλη εβδομάδα να του λέει ότι
δεν χρειάζεται το γάλα του; Ποιος
πληρώνει το κόστος της επένδυσης
για την αύξηση του γάλακτος; Με
τι ψυχολογία ο παραγωγός μπορεί
να συνεχίσει να λειτουργεί και να
επενδύει; Ποιον μπορεί να εμπιστευθεί;
Γ) Τώρα που θα ισχύσει ο νόμος
για την υποχρεωτική αναγραφή,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης θα φροντίσουν για
την πλήρη εφαρμογή του και θα
επιβάλουν σκληρές ποινές στους
παραβάτες;
Δ) Θ’ αναλάβει τις ευθύνες που
του αναλογούν, ο Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων, όταν αποδέχτηκε
ελαφρά τη καρδία, στο νέο Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών το γιαούρτι
να γίνεται από συμπύκνωμα και
από οποιοδήποτε σχεδόν γάλα
εισαγωγής; Θα προστατέψει τον
καταναλωτή και τον παραγωγό
της χώρας;
Στον τομέα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας τα όμορα
κράτη αναπτύσσονται κι ακόμη και
η γειτονική Αλβανία έχει σχέδιο
για την ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγής. Αντίθετα, εμείς διαρκώς
υποχωρούμε και αν δεν παρθούν
μέτρα σοβαρά, η παραγωγή της
Ελλάδας θ’ απαξιωθεί εντελώς.
Ειλικρινά θα ήμασταν ευτυχείς,

αν μας υποδείκνυαν οι αρμόδιοι,
έστω και μια καινούρια μονάδα
γαλακτοπαραγωγής, που έγινε τα
τελευταία χρόνια, αφού με τη βαθμολόγηση και μόνο είναι αδύνατον
να ενταχθεί κάποιος σε σχέδιο
βελτίωσης.
Στο κρέας τα πράγματα είναι
ακόμα χειρότερα. Στην προβατοτροφία η κατάσταση είναι πολύ άσχημη
με την Φέτα να αποδομείται εκ των
έσω. Ένας τομέας που θα έπρεπε
να είναι χρυσοφόρος για τη χώρα
μας καταστρέφεται από διάφορους
πονηρούς κομπιναδόρους χωρίς
κανείς να παρεμβαίνει. Είναι καιρός
πλέον η πολιτεία να δει το θέμα
της κτηνοτροφίας συνολικά και
να παρθούν μέτρα. Μέτρα άμεσης
εφαρμογής, πριν να είναι αργά.
Καλούμε τους καταναλωτές να
στηρίξουν την ελληνική παραγωγή
και να ψωνίζουν τα γαλακτοκομικά
προϊόντα που αναγράφουν ότι είναι
από 100% ελληνικό γάλα. Τους
καλούμε να στηρίξουν έτσι την
Εθνική Οικονομία και την ελληνική
ύπαιθρο, ώστε ν’ αυξηθούν οι θέσεις
εργασίας στην κτηνοτροφία. Εκ
παραλλήλου είναι βέβαιο πως θα
διατρέφονται με καλύτερης ποιότητας προϊόντα, διότι προέρχονται
από φρέσκο ελληνικό γάλα, με καλές
συνθήκες παραγωγής. Ευελπιστούμε
ότι οι καταναλωτές της χώρας θ’
αναλογιστούν πως το κόστος των
υπέρογκων φόρων το πληρώνουμε
μόνοι μας και συνεπώς πρέπει να
στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».
(Πηγή: wwws.meatnews.gr)

Συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Όμως υπάρχει το ερώτημα.
Αυτά τα προϊόντα μπορεί να ….
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ;

για το
Περιβάλλον

Το ζώο άνθρωπος
καταδυναστεύει
άλλα…ζώα
Mέλη της οργάνωσης Avaaz μετά
τη δημοσιοποίηση εικόνων, που βιντεοσκόπησε ένας ακτιβιστής και οι
οποίες δείχνουν χιλιάδες πρόβατα να
βρίσκονται στοιβαγμένα σ’ ένα πλοίο
στην καυτή ζέστη, ζητούν με ηλεκτρονική εκστρατεία την απαγόρευση της
ακτοπλοϊκής μεταφοράς ζωντανών
ζώων που προορίζονται για σφαγή.
Στη Νέα Ζηλανδία απαγορεύτηκαν ήδη παρόμοιες εξαγωγές μετά
από δημόσια κατακραυγή και άλλες
χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, η
Βραζιλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
επανεξετάζουν τη σχετική εμπορική
νομοθεσία τους.
«Ως πολίτες από όλο τον κόσμο,
είμαστε σοκαρισμένοι από τις συνθήκες με τις οποίες εξάγονται ζωντανά
πρόβατα, αγελάδες και άλλα ζώα. Σας
καλούμε να συνεργαστείτε για τη
δημιουργία μιας κοινής πολιτικής
για τα δικαιώματα των ζώων που θα
βασίζεται στη συμπόνια και την κοινή
λογική και θα βάζει τέλος σε αυτά τα
βασανιστήρια. Μέχρι αυτή να τεθεί
σε εφαρμογή, οι εξαγωγές ζωντανών ζώων πρέπει να απαγορευτούν»,
αναφέρεται στο ψήφισμα του Avaaz
προς τους υπουργούς Γεωργίας και
τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές.
Το ΠΑΚΟΕ ψήφισε την καταγγελία του Avaaz, γιατί πιστεύουμε
ότι τα ζώα, που χάρη σ’ αυτά
επιβιώνουμε βιολογικά, πρέπει
να διαβιούν πάρα πολύ καλά.
Διαφορετικά, η κάκιστη μεταχείριση, που περιγράφεται πιο πάνω,
μεταφέρεται συνειδητά και στους
ανθρώπους.

για το
Περιβάλλον
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Μεταλλαγμένα: ΟΧΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

ενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (Γ.Τ.Ο.) είναι οι ζωντανοί οργανισμοί στους οποίους
παρεμβαίνοντας στο γενετικό υλικό
(DNA) εισάγεται τεχνητά - χωρίς ζευγάρωμα ή φυσικό ανασυνδυασμόένα ξένο γονίδιο ή διαγονίδιο, που
προσδίδει ένα νέο χαρακτηριστικό
στον οργανισμό π.χ. ανθεκτικότητα
σε παράσιτο.
Όταν ενσωματωθεί στο γενετικό
υλικό αυτό το κύτταρο τού γενετικά
τροποποιημένου οργανισμού, τα νέα
χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται στους
απογόνους του.
Γενετικά τροποποιημένοι σπόροι
πρώτης γενιάς -όπως η σόγια και το
καλαμπόκι- δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ,
με σκοπό το όφελος του καλλιεργητή.
Με άλλα λόγια, η τροποποίηση στο
DNA του φυτού γίνεται, ώστε αυτό
να είναι πιο ανθεκτικό σε παράγοντες
όπως τα ζιζάνια, τα έντομα, ακόμη και
οι καιρικές συνθήκες. Με αυτόν τον
τρόπο, θεωρείται ότι εξασφαλίζεται η
αύξηση της παραγωγής, μειώνεται η
ανάγκη των ψεκασμών και της χρήσης
λιπασμάτων και τα φυτά γίνονται πιο
ανθεκτικά. Σήμερα, οι κυριότερες κατηγορίες γενετικά τροποποιημένων φυτών
που παράγονται περιλαμβάνουν εκείνα
που έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα (π.χ.
βαμβάκι, καλαμπόκι, καπνός), οπότε
και δεν κινδυνεύουν να καταστραφούν
στη διάρκεια των ψεκασμών, καθώς
και εκείνα με ανθεκτικότητα σε ιούς
και έντομα (π.χ. ντομάτες, καλαμπόκι). Περισσότερα από 80 διαφορετικά
τρόφιμα έχουν τροποποιηθεί γενετικά
από το 1994. Τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει και καλλιέργεια ζαχαρότευτλου,
αλευριού, μελιτζάνας, παπάγιας, κανόλας, ντομάτας, φακής, πεπονιού και
αλφα-άλφας. Η ίδια διαδικασία έχει
λάβει χώρα σε εργαστήρια και για
ζωικά προϊόντα, τα οποία όμως δεν
έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά.

Θεωρούνται ασφαλή
Παρόλο που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα που διατίθενται στο εμπόριο έχουν περάσει όλες
τις σχετικές αναλύσεις κινδύνου και
θεωρούνται ασφαλή, εκφράζεται η
άποψη ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι
πλήρεις. Οι περισσότερες έρευνες
είναι διάρκειας 12-16 μηνών, ενώ
παραμένει αναπάντητο το ερώτημα
του τι μπορεί να συμβεί μετά από 10,
20 ή 30 χρόνια κατανάλωσης των
μεταλλαγμένων τροφίμων. Τα γενετικά
τροποποιημένα γονίδια των φυτών
θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν σε
κύτταρα του ανθρώπινου σώματος ή σε
βακτήρια του πεπτικού συστήματος (του
ανθρώπινου οργανισμού αλλά και των
ζώων που τρέφονται με μεταλλαγμένες

ζωοτροφές) με άγνωστες συνέπειες.
Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να
«μεταφερθούν» γονίδια ανθεκτικά σε
συγκεκριμένα αντιβιοτικά, τα οποία
θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη
γενικότερη εμφάνιση ανθεκτικότητας
σε αντιβιοτικά, γεγονός που μπορεί
να είναι επιζήμιο για την υγεία των
καταναλωτών αλλά και των ζώων
που εκτρέφονται με μεταλλαγμένες
ζωοτροφές.
Απειλή για τη βιοποικιλότητα
αποτελεί η μεταφορά των γενετικά
τροποποιημένων γονιδίων από τις
μεταλλαγμένες καλλιέργειες στις συμβατικές ή σε άγρια είδη φυτών. Έχουν
ήδη αναφερθεί τέτοιες περιπτώσεις σε
καλλιέργειες στις ΗΠΑ. Αν και για την
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου,
σήμερα υιοθετούνται μέτρα που αφορούν τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα
στα χωράφια, όπου καλλιεργούνται
γενετικά τροποποιημένα φυτά και σε
εκείνα με τα συμβατικά είναι δύσκολος ο περιορισμός της διασποράς της
γύρης των γενετικά τροποποιημένων
καλλιεργειών. Η γύρη μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και σε απόσταση δεκάδων
χιλιομέτρων. Μάλιστα, η γύρη του
γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού έχει κατηγορηθεί ότι μπορεί να
σκοτώσει τις πεταλούδες του είδους
«Μονάρχης» και να διαταράξει έτσι
την οικολογική ισορροπία.
Το 1994 ο FDA ενέκρινε μια αυξητική ορμόνη, την rBGH, που παρήγαγε
γνωστή εταιρεία γενετικής τροποποίησης, με σκοπό τη χρήση σε βοοειδή.
Οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει
ότι τυχόν χρήση αυτής της ουσίας
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
πρωτεΐνης IGF - 1, που δρα ως συνθε-

τική ορμόνη και θεωρείται υπεύθυνη
για την αύξηση έως και 400 - 500%
τύπων καρκίνου, όπως στήθους και
προστάτη, στον άνθρωπο.

Πειράματα
Πειράματα σε αρουραίους απέδειξαν την ορθότητα των επιστημονικών
ανησυχιών σχετικά με την απευθείας
έγχυση της αυξητικής ορμόνης rBGH,
αφού διαπιστώθηκε σημαντική αλλοίωση των εσωτερικών οργάνων του
αρουραίου. Σε πειράματα που έκανε
ο FDA διαπιστώθηκε επιπλέον μια
καθολική και απότομη αύξηση της
σπλήνας της τάξεως του 46%, που
έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη της
λευχαιμίας.
Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η συνθετική ορμόνη που θα παραγόταν, θα
καταστρεφόταν με την παστερίωση,
καθιστώντας το τρόφιμο ασφαλές,
όταν πλέον θα βρισκόταν στα χέρια
του καταναλωτή. Ωστόσο, σε περαιτέρω
έρευνες που έκαναν δύο επιστήμονες ( Ted Elasser και Brian McBride,
1995) της εταιρείας που παρήγαγε
την τροποποιημένη ορμόνη, μόνο το
19% βρέθηκε να διασπάται κατά την
παστερίωση, παρόλα που αυτή έγινε με
βρασμό επί 30 λεπτά) ενώ η συνήθης
παστερίωση του γάλακτος διαρκεί 30
δευτερόλεπτα.
Παρόλη την απαγόρευση της συγκεκριμένης ορμόνης σε Καναδά, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία και την άρνηση του Διεθνούς
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για
την ασφάλεια των τροφίμων ( UN’s
Codex Alimentarius ) να εγκρίνει την
ασφαλή χρήση της, η εταιρεία που την

παράγει εξακολουθεί να τη διακινεί
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την
Ευρώπη στις ετικέτες των τροφίμων
και των συμπληρωμάτων διατροφής,
διευκρινίζεται αν είναι ελεύθερα σε
γενετικά τροποποιημένες τροφές (GM,
GMO free). Καμία ελληνική εταιρία,
ωστόσο, δεν ανέφερε ότι χρησιμοποιεί
γενετικώς τροποποιημένα συστατικά
για την παραγωγή των προϊόντων τους
μέχρι πρόσφατα, που η χώρα μας ακολούθησε την οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έτσι, για ποσοστό μεγαλύτερου
του 0.9% σε μεταλλαγμένο προϊόν, η
εταιρία τροφίμων υποχρεούται πλέον να
το αναφέρει στη συσκευασία του προϊόντος. Συγκεκριμένα, θα αναγράφεται
“περιέχει ή προέρχεται από γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς” ή “αυτό
το προϊόν παράγεται από γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς”. Στην
Αμερική και τον Καναδά δεν υπάρχει
καμία επισήμανση.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο
φυσικοχημείας του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, το 25% των τροφίμων που
καταναλώνουμε περιέχει μεταλλαγμένο
καλαμπόκι. Στην Ελλάδα περισσότερο
από το 60% των συσκευασμένων τροφίμων περιέχουν μεταλλαγμένη σόγια και
καλαμπόκι. Δηλαδή περισσότερα από
30.000 τρόφιμα της αγοράς. Και όσον
αφορά το κρέας και τα γαλοκτομικά το
μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από
ζώα που τρέφονται με ΓΤΟ.
Άδειες και στην Ελλάδα για μεταλλαγμένα υπάρχουν αλλά όχι για καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων. Μέχρι τώρα
στην Ελλάδα έχουν δοθεί οι παρακάτω
άδειες πειραματισμού: α) ντομάτα με
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βελτιωμένα χαρακτηριστικά βιομηχανοποίησης (1997), β) βαμβάκι με
ανθεκτικότητα στο ρόδινο σκουλήκι
(1998), γ) βαμβάκι με ανθεκτικότητα
στο glyphosate (1998), δ) καλαμπόκι
με ανθεκτικότητα στο glufosinate
(1998), ε) καλαμπόκι με ανθεκτικότητα σε κάμπιες λεπιδοπτέρων
(1998). Το 1999 δεν δόθηκε καμία
άδεια, ενώ το 2000 και το 2001
δεν έγινε καμία αίτηση. Το 2002
απορρίφθηκε αίτηση του Εθνικού
Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για
γενετικώς τροποποιημένο ρύζι.

Σύγχρονη βιοτεχνολογία
Όσοι υποστηρίζουν τη σύγχρονη βιοτεχνολογία επικαλούνται
την εξελικτική διαδικασία τριών
δισεκατομμυρίων ετών στη Γη ως
απόδειξη ότι τα διαφορετικά είδη
δεν είναι στατικά και ότι η γενετική
τους σύνθεση αλλάζει με το χρόνο.
Επίσης, η αύξηση της διαθέσιμης
ποσότητας τροφής συνδέεται με μια
σειρά παραγόντων και όχι μόνο με
την αύξηση των αποδόσεων που θα
ήταν μια επανάληψη, με τη χρήση της
σύγχρονης βιοτεχνολογίας αυτήν τη
φορά, της πράσινης επανάστασης και
των ποικιλιών υψηλών αποδόσεων
που είχαν τότε επιτευχθεί με παραδοσιακές μεθόδους διασταύρωσης.
Άλλες εφαρμογές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς αυτήν
την κατεύθυνση είναι η δημιουργία
ποικιλιών με υψηλή ανθεκτικότητα,
ώστε να μπορούν να καλλιεργηθούν
σε εδάφη, όπου η καλλιέργεια σήμερα
είναι αδύνατη.
Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει
βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και ελάττωση της επιβάρυνσης
του περιβάλλοντος από γεωργικές

δραστηριότητες. Με τη χρήση της
σύγχρονης βιοτεχνολογίας είναι
δυνατή η παραγωγή τροφίμων -με
υψηλή διατροφική αξία. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν τρόφιμα
εμπλουτισμένα με βιταμίνες, πρωτεΐνες ή φυτικά έλαια, με μειωμένη
περιεκτικότητα σε κεκορεσμένα
λίπη, με βελτιωμένες ιδιότητες
συντήρησης, με περιεκτικότητα σε
φαρμακευτικές ουσίες.
Οι εφαρμογές αυτές θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ λειτουργικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι υποστηρικτές της εισαγωγής
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών σημειώνουν ότι οι παραγωγοί
θα επωφεληθούν μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής λόγω
των μειωμένων εισροών και της
ελάττωσης του κίνδυνου απώλειας
μεγάλου τμήματος της παραγωγής
από κάποια επιδημία. Παράλληλα,
οι ανθεκτικές στα ζιζάνια γενετικά
τροποποιημένες καλλιέργειες σόγιας
αποδίδουν «καθαρότερες» σοδειές
με λιγότερες ξένες προσμείξεις και
συνεπώς μεγαλύτερης αξίας.
Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία
σχετίζονται με τη βελτίωση στην
ποιότητα των τροφίμων και την
πτώση στις τιμές.
Η βελτίωση στην ποιότητα προέρχεται από τη μείωση της επιβάρυνσης σε γεωργικές εισροές, από
τις βελτιώσεις που είναι σε θέση να
επιφέρει η σύγχρονη βιοτεχνολογία
στο χρώμα, την υφή ή τη γεύση των
τροφίμων ενώ και οι τιμές αναμένεται να ακολουθήσουν πτωτική
πορεία αντιστρόφως ανάλογη με
την αύξηση της παραγωγικότητας.
Έτσι, οι βιοτεχνολογικές εταιρείες
υπόσχονται τρόφιμα πιο υγιεινά
και πιο οικονομικά.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΗΛΩΝΕΙ:
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Ο ΕΦΕΤ λειτουργεί
σε βάρος των
καταναλωτών

Ο

σύλλογος µόνιµων υπαλλήλων
στον ΕΦΕΤ καταλογίζει αδράνεια στις εκάστοτε πολιτικές
ηγεσίες, με αποτέλεσμα να βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος όσοι καλλιεργούν
τη σύγχυση, την ανοργανωσιά και τη
διάσπαση στον έλεγχο των τροφίμων,
επ’ωφελεία τυχοδιωκτών ή κοινών
εγκληματιών. Με επιστολή προς τους
υπουργούς Οικονοµίας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης ο σύλλογος αναφέρεται
στην υποστελέχωση του Οργανισμού
µε 260 άτο µα σε 9 Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις αντί των προβλεπόμενων
550 σε 13 ∆ιευθύνσεις.

Η ισχύουσα κατάσταση
- Επιτρέπει σε διάφορα υπουργεία
και υπηρεσίες να «τσαλαβουτούν»
αυτόνοµα και κατά το δοκούν , στον
έλεγχο, µε πλήρη έλλειψη συντονισµού
και αδυναµία συγκέντρωσης και συνολικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων
των ελέγχων,αγνοώντας τις ετησίως
επαναλαµβανόµενες συστάσεις της ΕΕ
για ενιαίο σύ-στηµα ελέγχων υπό το
συντονισµό ενός µόνο φορέα.
- Θεωρεί λογικό να υλοποιεί 50%
λιγότερους ελέγχους από αυτούς που
θα µπορούσε.
- Χρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ οριακά µε
τα έξοδα µισθοδοσίας και αναµένει τα
υπόλοιπα να τα αναζητήσει µέσω της
επιβολής προστίµων, διακυβεύοντας
την πιθανότητα ελαχιστοποίησης των
ελέγχων λόγω χαµηλής εισπραξιµότητας
εν µέσω οικονοµικής κρίσης.
- ∆ιατηρεί σε ισχύ το νόµο 4235/2014
για τα πρόστιµα, ο οποίος µετατρέπει
τους ελεγκτές σε συµβούλους, ενώ τα

πρόστιµα όταν τελικά επιβάλλονται
είναι αµελητέα.
Προς επίρρωση των όσων θίγει
ο σύλλογος, να θυμίσουμε ως ενδεικτικό της κατάστασης το περιστατικό
πολιτικών διαστάσεων του καλοκαιριού του 2011, οπότε αποπέμθηκε ο
προέδρος του Ενιαίου Φορέα, καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Γιώργος
Νυχάς, από τον τότε υπουργό Υγείας
Ανδρέα Λοβέρδο. Λίγες ημέρες νωρίτερα ο ΕΦΕΤ είχε ανακοινώσει την
απόσυρση κατεψυγμένων προϊόντων
κρέατος, μολυσμένων με το βακτήριο
Escherichia Coli, σε εγκαταστάσεις
του Lidl στη βόρεια Ελλάδα.
Η απόφαση της αποπομπής του
προέδρου του ΕΦΕΤ προκαλεί την
εντονότατη αντίδραση καταναλωτικών
οργανώσεων, των Οικολόγων Πρασίνων,
ενώ ο Νίκος Χουντής ως ευρωβουλευτής
τότε του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση
στην Κομισιόν. «Η ιστορία αυτή με
την ανίχνευση του E. Coli είχε προκαλέσει την καθαίρεση του προέδρου
του ΕΦΕΤ από την τότε κυβέρνηση, σε
μια επίδειξη υποταγής στα γερμανικά
επιχειρηματικά συμφέροντα και ενάντια
στο συμφέρον της κοινωνίας και δη
της δημόσιας υγείας».
Μετά τις καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ
στον ΕΦΕΤ και την επιπόλαια και
αλλοπρόσαλλη απάντησή του στις
καταγγελίες, το ΠΑΚΟΕ θα προχωρήσει στην παραπομπή του
ΕΦΕΤ για παράβαση καθήκοντος
στον Άρειο Πάγο και στους άλλους
φορείς που θα έχουν την ικανότητα να επιβάλλουν τις κατάλληλες
κυρώσεις.
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Τα Γ.Μ.Ο.
γίνονται…
εξωγήινα

Φρούτα και λαχανικά εποχής

Η

φύση έχει προβλέψει ποια εποχή
πρέπει να τρώμε το κάθε τρόφιμο, ωστόσο εμείς σήμερα δε
φαίνεται να το σεβόμαστε αυτό, καταναλώνοντας όλους τους μήνες το σύνολο
των φρούτων και των λαχανικών.
Επιλέγοντας φρούτα και λαχανικά
που είναι στην καλύτερή τους εποχή,
από τη μία καταναλώνουμε τροφές με
τη μέγιστη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες και από την άλλη δεν
προσλαμβάνουμε τις χημικές ουσίες
τις οποίες τα τρόφιμα αυτά ενδέχεται
να περιέχουν, λόγω μη εποχικής διαθεσιμότητας, με καθαρά προ-οξειδωτικό
χαρακτήρα, όπως χημικά, φυτοφάρμακα
και ορμόνες.
Για να φτάσει στο πιάτο μας το
χειμώνα, για παράδειγμα, ένα φρούτο,ενώ η εποχή του είναι το καλοκαίρι,
χημικά λιπάσματα καταναλώνονται σε
απίστευτες ποσότητες παγκοσμίως
και ιδιαίτερα στην Ελλάδα (2.000.000
τόνους τον χρόνο), επιφέροντας τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία μας αλλά
και στο περιβάλλον.
Το περιβάλλον αντιμετωπίζει τον
τοξικό πόλεμο από τα φυτοφάρμακα,
με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η
ισορροπία του.
Αυτό έχει ως επακόλουθο την
αρνητική επίδραση στην υγεία του
ανθρώπου και φυσικά στην ποιότητα
της ζωής του. Η υπερβολική χρήση
των φυτοφαρμάκων διαταράσσει τη
χλωρίδα και την πανίδα. Ένα μέρος
των φαρμάκων καταλήγει στη γη και
μεταφέρεται στα υπόγεια νερά, τα οποία
φυσικά ρυπαίνονται. Οι ψεκασμοί
μολύνουν την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα
όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στα
ζώα καθώς και στα φυτά.
Αυτήν την εποχή ευδοκιμούν:
ΜΑΙΟΣ: Φρούτα: Βερίκοκο, κεράσια, μούρα, μούσμουλα, πορτοκάλια,

Επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα
στις ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια
υπογράφηκε νόμος για την επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα.
Κατόπιν εσκεμμένης καθυστέρησης σχετιζόμενης και με την
αλλαγή κυβέρνησης εκδόθηκε ο
πολυσυζητημένος κανονισμός για
τη βιομηχανία τροφίμων, όμως
δεν προβλέπεται ο όρος «γενετικά
τροποποιημένος οργανισμός», που
είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά
ο όρος «τρόφιμα βιο-μηχανικής
παραγωγής».
Σύμφωνα με άρθρο του «The
New Food Economy» οι δύο όροι
δε συμπίπτουν, καθότι ως «βιομηχανικής» θεωρούνται μόνο τα
διαγονιδιακά γεωργικά προϊόντα,
δηλαδή αυτά στα οποία έχει τροποποιηθεί το γενετικό υλικό με
εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμά του.
Και εγείρονται ενστάσεις για
την ακρίβεια του όρου, καθότι είναι
περιοριστικός και η επεξεργασία
των γονιδίων έχει εξελιχθεί με
εργαλεία όπως το CRISP. Παραμένει
ασαφές αν προϊόντα που έχουν
προέλθει από αυτές τις τεχνολογικές
μεθόδους θα φέρουν τη συγκεκριμένη επισήμανση ,παρόλο που ήδη
χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
Λαμβάνοντας υπόψη και μη
κυβερνητικές οργανώσεις σύμφωνα
με τις οποίες κατόπιν κάθε είδους
γενετικής επεξεργασίας σε τρόφιμα
πρέπει αυτά να θεωρούνται ως
γενετικά τροποποιημένα, η επισήμανση «χωρίς ΓΤΟ» αποδίδει
ένα μεγαλύτερο φάσμα.
Στις 29 Ιουλίου που λήγει η
προθεσμία διαμόρφωσης του κανονισμού το αμερικανικό υπουργείο
Γεωργίας καλείται να έχει δώσει
απάντηση και σε άλλα ζητήματα,
όπως είναι το όριο περιεκτικότητας
γενετικά τροποποιημένων συστατικών σε ένα τρόφιμο, προκειμένου
να φέρει αυτό επισήμανση.
(Πηγή «Ύπαιθρος Χώρα»11/5/2018)

φράουλες, Λαχανικά: Αντίδια, αγγούρι,
αρακάς, βλήτα, κολοκυθάκια, μαρούλι,
παντζάρι, ραδίκια, ραπανάκια, σέσκουλο, σπανάκι, σπαράγγια, φασολάκια,
μανιτάρια, κρεμμυδάκια φρέσκα.
ΙΟΥΝΙΟΣ: Φρούτα: Αχλάδια, βερίκοκο, βύσσινα, καρπούζια, κεράσια,
μούσμουλα, πεπόνια, ροδάκινα, φράουλες, δαμάσκηνα, κορόμηλα, Λαχανικά:
Αρακάς, βλίτα, καρότα, κολοκυθάκια,
μελιτζάνα, πιπεριά, τομάτες, φασολάκια, αγγούρια.
Όλο το χρόνο έχουμε: Άνηθο, κρεμ-

μύδι, σκόρδο, δενδρολίβανο, μαϊντανό,
σέλινο.
Όλες αυτές οι χρηστικές πληροφορίες βοηθούν στη διαχείριση των
εποχικών συστατικών στη διατροφή
μας ΑΛΛΑ το κατά πόσο αυτά είναι
απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα
και λιπάσματα αποδεικνύεται από
τις κατά καιρούς αναλύσεις που
έχει πραγματοποιήσει το ΠΑΚΟΕ.
Έτσι, όλα αυτά είναι χρήσιμα,
μόνο όταν κάποιος ξέρει τη γραμμή
παραγωγής τους.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα
έχει ασχοληθεί με το θέμα των
μεταλλαγμένων προϊόντων αλλά
δυστυχώς αυτά πολλαπλασιάζονται, δεν ελέγχονται και καθημερινά δημιουργούν προβλήματα
στις κοινωνίες και στις επόμενες
γενιές. Η παγκοσμιοποίηση, ο
αχαλίνωτος και ανεξέλεγκτος
καπιταλισμός δημιουργούν
ένα status quo που δυστυχώς
γίνεται ανεξέλεγκτο.
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Βρώμικα κυκλώματα στο σύστημα
διαχείρισης πρώτων φυτικών υλών

Ψ

ήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου
προωθεί τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. καθότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πάσχει από σοβαρό έλλειμμα σε
φυτικές πρωτεΐνες λόγω των αναγκών
του κτηνοτροφικού της τομέα, ο οποίος
εξαρτάται από τις εισαγόμενες από τρίτες
χώρες ζωοτροφές και συγκεκριμένα,
φυτικές πρωτεϊνες (κυρίως σόγιας)
από τη Νότια Αμερική.
Είναι ζωτικής σημασίας να μειωθεί
η τεράστια εξάρτηση της Ένωσης από
αυτές τις εισαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο στις περιοχές που παράγουν
σόγια, η παρούσα κατάσταση ενέχει
σημαντικούς κινδύνους ιδίως για τον
κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ, δεδομένου
ότι η αστάθεια των τιμών στις διεθνείς
αγορές έχει αυξηθεί σημαντικά και οι
κτηνοτροφικοί τομείς στην Ένωση είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην αστάθεια
των τιμών και στη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, εξαρτώμενοι από τις
εισαγωγές οικονομικά προσιτής και
υψηλής ποιότητας φυτικής πρωτεΐνης.
Υπενθυμίζεται ότι ως απόρροια
της κρίσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών επιβλήθηκε
μια δικαιολογημένη τότε απαγόρευση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο της χρήσης
ζωικών αλεύρων στις ζωοτροφές , η
οποία ωστόσο οδήγησε σε ισχυρή
αύξηση των εισαγωγών σόγιας από
τη Λατινική Αμερική.

Πράσινη Ενίσχυση
Μόνο το 3% της καλλιεργήσιμης
γης αφιερώνει η Ε.Ε. στην καλλιέργεια
πρωτεϊνούχων φυτών και εισάγει ποσοστό άνω του 75 % των προμηθειών
της σε φυτικές πρωτεΐνες κυρίως από
τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις
Ηνωμένες Πολιτείες .Αυτό συμβαίνει, διότι οι καλλιέργειες δε δίνουν
οικονομικά κίνητρα με τη μορφή των
ενισχύσεων της ΚΑΠ στους παραγωγούς. Συνεπώς, η Κομισιόν πρέπει να
εντάξει τις καλλιέργειες οσπρίων στις
περιοχές οικολογικής εστίασης και
στα συστήματα αμειψισποράς, ώστε
οι παραγωγοί τους να μπορούν να
παίρνουν την Πράσινη Ενίσχυση. και
στη σόγια που εισάγεται στην Ευρώπη
δεν επιβάλλονται δασμοί.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά
ότι είναι καιρός να τεθεί σε εφαρμογή
ένα εκτενές ευρωπαϊκό στρατηγικό
σχέδιο παραγωγής και εφοδιασμού με
φυτικές πρωτεΐνες, το οποίο θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των
καλλιεργειών που υπάρχουν σε όλη την
Ένωση. Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται τη
σημαντική τροποποίηση των συστημάτων παραγωγής μας, ώστε να ανταπο-

κρίνονται στις βιοποριστικές ανάγκες
των γεωργών και στις απαιτήσεις της
κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης
γεωργικής παραγωγής. Γι΄αυτό καλεί
την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα,
ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μείωση
των σημερινών επιπέδων παραγωγής
πρωτεϊνούχων φυτών.
Οι καλλιέργειες ψυχανθών μπορούν
να ωφελήσουν το περιβάλλον χάρη
στην δυνατότητά τους να δεσμεύουν το
άζωτο από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Στα
οφέλη αυτά περιλαμβάνονται η μείωση
της χρήσης λιπασμάτων από ορυκτά
καύσιμα, η βελτίωση της ποιότητας του
εδάφους και της γονιμότητας και, με την
αμειψισπορά, η μείωση των επιπέδων
των ασθενειών που οφείλονται στη
συνεχή μονοκαλλιέργεια και η προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας.
Ακόμη η βιολογική αζωτοδεσμευτική
ικανότητα αυτών των φυτών μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση του κόστους
εισροών και των πιθανών αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
υπερβολική χρήση λιπασμάτων.
Προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικεντρωθούμε σε όλες
τις πηγές φυτικών πρωτεϊνών, δηλαδή
σε φυτά χρησιμοποιούμενα τόσο για
ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για
ζωοτροφές, ωστόσο συνυπολογίζει πως
η παραγωγή σόγιας στη Νότιο Αμερική
αποτελεί σημαντικό παράγοντα αλλαγής
της χρήσης γης και προκαλεί πολλά
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως τη
ρύπανση των υπόγειων υδάτων από
τα φυτοφάρμακα, τη διάβρωση του
εδάφους, την εξάντληση των υδάτινων
πόρων και την αποψίλωση των δασών,
με αποτέλεσμα μια καταστροφική απώ-

λεια βιοποικιλότητας. Η παραγωγή
σόγιας έχει αρνητικές κοινωνικές και
υγειονομικές επιπτώσεις στις χώρες
παραγωγούς, επιδεινούμενες από τα
αδύναμα δικαιώματα γαιοκτησίας,
την αρπαγή γαιών, τις αναγκαστικές
εξώσεις και άλλες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αύξηση της βιοποικιλότητας
Το σχέδιο πρέπει να αποβλέπει στη
μεγιστοποίηση της βιώσιμης παραγωγής
βιομάζας στις πρόσφορες γεωργικές
εκτάσεις με την ανάπτυξη μόνιμης
φυτικής κάλυψης, της οποίας ένα μέρος
πρέπει να αφιερωθεί στην προμήθεια
πρωτεϊνών.
Στα συστήματα αμειψισποράς που
περιλαμβάνουν καλλιέργειες ψυχανθών,
οι αναπαραγωγικοί κύκλοι των επιβλαβών και των παθογόνων οργανισμών
διακόπτονται και, κατά συνέπεια, μειώνονται τα επίπεδα φυτικών ασθενειών
και η ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων.
Ένα ακόμη όφελος συνίσταται στην
αύξηση της βιοποικιλότητας μέσω
της διακοπής των μονοκαλλιεργειών
σε ετήσια βάση.
Χρειάζεται να υποστηριχθεί η καλλιέργεια σόγιας στην ΕΕ, καθιστάμενη
κερδοφόρα και ανταγωνιστική, καθώς
νέες ποικιλίες διανοίγουν νέες δυνατότητες για κάποιες περιοχές, όπου το
φυτό μπορεί να προσαρμοστεί, χωρίς
όμως τούτο να επισκιάσει την καλλιέργεια άλλων πρωτεϊνούχων σπόρων
(λούπινα, κουκιά, μπιζέλια, ρεβίθια,
αραχίδες, φάβα κ.λπ.).Αυτή η μεγάλη
ποικιλία ειδών καθιστά δυνατή τη μεγιστοποίηση της παραγωγής πρωτεϊνών

σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης
ανάλογα με τις τοπικές γεωκλιματικές
συνθήκες. Μάλιστα, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση των
καλλιεργειών χόρτου και τριφυλλιού,
λόγω των σημαντικών εκτάσεων που
αυτά καταλαμβάνουν, ενισχύεται σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών των
ζωοτροφών σε πρωτεΐνες (μόνο για
μηρυκαστικά).
Ταυτόχρονα, απαιτείται προώθηση
της παραγωγής ποιοτικών ποικιλιών
φυτικών πρωτεϊνών χωρίς ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών) με
πλήρη ανιχνευσιμότητα και σήμανση
(τόσο ως προς τον τόπο παραγωγής
όσο και ως προς τις μεθόδους), ως
απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον
των Ευρωπαίων καταναλωτών για
προϊόντα χωρίς ΓΤΟ (ενώ το μεγαλύτερο μέρος της σόγιας που εισάγεται,
κυρίως από την Αμερικανική ήπειρο,
προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες και οι Ευρωπαίοι
καταναλωτές δεν εμπιστεύονται την
τεχνολογία αυτή).
Στην υλοποίηση του σχεδίου θα
συμβάλλουν μεγάλες επενδύσεις στην
έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στις ποικιλίες, ώστε να βελτιωθεί
η γεωργική απόδοση αυτών των καλλιεργειών, να καταστούν οικονομικώς
ελκυστικά τα πρωτεϊνούχα φυτά, που
πιθανόν πάσχουν όταν συγκρίνονται
με τα περιθώρια κέρδους άλλων καλλιεργειών.
Οι έρευνες υπάρχουν αλλά δυστυχώς δε συμφέρει τα “lobby” να
αναδειχθούν. Το κουκούλωμα είναι
η λύση, για να αισχροκερδούν σε
βάρος της υγείας των λαών.
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Καρκινογόνες ουσίες στο πιάτο μας

Τ

ο ακρυλαμίδιο είναι μια ουσία
καρκινογόνος και παράγεται
όταν αμυλούχες τροφές, όπως
το ψωμί και οι πατάτες, ψήνονται ή
τηγανίζονται για πολλή ώρα σε υψηλές
θερμοκρασίες.
Από τις 11 Απριλίου τέθηκε σε
εφαρμογή ευρωπαϊκός κανονισμός
(2017/2158 της 20ης Νοεμβρίου) και
προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες
για τις εταιρείες τροφίμων, καθώς και
συστάσεις για τους καταναλωτές και
όσους μαγειρεύουν στο σπίτι τους.
Όπως αναφέρει ο ΕΦΕΤ, σε έρευνα
του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης
σε συνεργασία με το Σουηδικό Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων μετρήθηκαν πολύ
υψηλές ποσότητες ακρυλαμιδίου (2503900 μg ανά kg τροφίμου) σε δείγματα
τροφίμων πλουσίων σε υδατάνθρακες,
τα οποία και θεωρούνται ευρείας κατανάλωσης και είχαν υποστεί υψηλή
θερμική επεξεργασία (τηγάνισμα ή
ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία για
μεγάλο χρονικό διάστημα). Οι ποσότητες αυτές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες
από το ανώτατο ημερήσιο ανεκτό
όριο, το οποίο δύναται να προσλάβει ο άνθρωπος (κατά μέσο όρο οι
ποσότητες αυτές είναι της τάξης των
15-50 μικρογραμμαρίων (μg=10-6 g)
την ημέρα αναλόγως με το σωματικό
βάρος του κάθε ανθρώπου).Ο Ε.Φ.Ε.Τ., σε
συνεργασία με το Γ.Χ.Κ., παρακολουθεί
τη συγκέντρωση του ακρυλαμιδίου σε
55 είδη των τροφίμων .
Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται
φυσικά ήδη από το 2010 να μετρούν
την περιεκτικότητα σε ακρυλαμίδιο στα
τρόφιμα σε τακτά χρονικά διαστήματα
και να υποβάλουν τα δεδομένα στην
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων (Efsa). Με βάση τα
δεδομένα αυτά, οι επιστήμονες ανέπτυξαν στρατηγικές για τη μείωση των
επιπέδων ακρυλαμιδίου στην παραγωγή και τη μεταποίηση τροφίμων,
οι οποίες είναι πλέον υποχρεωτικές
για όλες τις εταιρείες τροφίμων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μέτρα
Τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στην υπάρχουσα
επιστημονική και τεχνική γνώση και
έχει αποδειχτεί ότι οδηγούν σε χαμηλότερα επίπεδα ακρυλαμιδίου χωρίς
να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα
και τη μικροβιακή ασφάλεια του προϊόντος. Τα εν λόγω μέτρα άμβλυνσης
του κινδύνου έχουν θεσπιστεί κατόπιν
εκτενών διαβουλεύσεων με οργανισμούς που εκπροσωπούν θιγόμενους
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων,
καταναλωτές και εμπειρογνώμονες από
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Όταν τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου
περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσθετων

τροφίμων και άλλων ουσιών, τα πρόσθετα τροφίμων και οι άλλες ουσίες θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με την άδεια χρήσης τους.
Τα τρόφιμα που αναφέρονται
για την παραγωγή ακρυλαμιδίου
είναι τα εξής:
α) τηγανητές πατάτες, άλλα τεμαχισμένα (τηγανισμένα σε φριτέζα)
προϊόντα και πατατάκια κομμένα σε
φέτες από φρέσκιες πατάτες·
β) πατατάκια, πρόχειρα φαγητά,
κράκερς και άλλα προϊόντα πατάτας
από ζύμη πατάτας·
γ) ψωμί·
δ) δημητριακά προγεύματος (εξαιρουμένου του χυλού βρώμης)·
ε) εκλεκτά αρτοσκευάσματα: μπισκό-

τα, βουτήματα, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, scones, χωνάκια, γκοφρέτες,
τηγανίτες και ψωμί πιπερόριζας, καθώς
και κράκερς, ψωμί τύπου φρυγανιάς
και υποκατάστατα ψωμιού. Στην εν
λόγω κατηγορία ως κράκερ νοείται το
ξηρό μπισκότο (ένα ψημένο προϊόν με
βάση το αλεύρι δημητριακών)·
στ) καφές:
i) καβουρδισμένος καφές·
ii) στιγμιαίος (διαλυτός) καφές·
ζ) υποκατάστατα καφέ·
η) παιδικές τροφές και μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά
που προορίζονται για βρέφη και μικρά
παιδιά.
Σχετικά με τις πατάτες συστήνεται
α) η αποθήκευση να γίνεται σε

θερμοκρασία κατάλληλη και άνω των
6°C (να μη διατηρούνται στο ψυγείο)
β) στην προετοιμασία καλό είναι οι
πατάτες να πλένονται και να μένουν
σε κρύο νερό 30 λεπτά έως 2 ώρες (ή
για λίγα λεπτά σε ζεστό νερό)
γ) κατά το μαγείρεμα να διατηρούν
τη θερμοκρασία τηγανίσματος μεταξύ
160 και 175°C και ψησίματος μεταξύ
180 και 220°C. Χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να χρησιμοποιείται, όταν
λειτουργεί ανεμιστήρας. Να προθερμαίνουν τη συσκευή μαγειρέματος
(π.χ. φούρνος, φριτέζα αέρος), ώστε να
διορθώνουν τη θερμοκρασία μεταξύ
180 και 220°C, σύμφωνα με τις οδηγίες
μαγειρέματος επί της συσκευασίας
και ανάλογα με τις προδιαγραφές του
προϊόντος και τις τοπικές απαιτήσεις. Να μαγειρεύουν τις πατάτες,
έως ότου αποκτήσουν χρυσοκίτρινη
απόχρωση. Να μην υπερβαίνουν το
χρόνο μαγειρέματος και να γυρνάνε τα
προϊόντα φούρνου μετά από χρόνο 10
λεπτών ή το μισό του συνολικού χρόνου μαγειρέματος. Κατά το μαγείρεμα
ποσοτήτων πατάτας μικρότερων από
την ποσότητα που υποδεικνύεται στη
συσκευασία, να μειώνουν τον χρόνο
μαγειρέματος, ώστε να αποφεύγεται το
υπερβολικό καφέτιασμα του προϊόντος.
Να μην υπερπληρώνουν το καλάθι
τηγανίσματος· να γεμίζουν το καλάθι
έως την ένδειξη της μέσης, ώστε να
αποφεύγεται η υπερβολική απορρόφηση
λαδιού λόγω παρατεταμένου χρόνου
τηγανίσματος.
ΕΦΕΤ, το μεγαλείο σου! Πώς
προστατεύουμε την υγεία των παιδιών μας, κύριοι της εξουσίας;
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Εμφιαλωμένα νερά και παγωτά καθημερινές
απολαύσεις με ελλοχεύοντες κινδύνους

Π

άνω από το 90% των μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού
περιέχουν μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, που ο καταναλωτής
καταπίνει εν αγνοία του, όπως απέδειξε πρόσφατη διεθνής έρευνα του
Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης, με επικεφαλής την καθηγήτρια
χημείας Σέρι Μέισον.
Στη χώρα μας τον προβληματισμό
των καταναλωτών για την ποιότητα
του εμφιαλωμένου νερού εντείνει η
παραδοχή των αρμόδιων κρατικών
ελεγκτικών μηχανισμών για την απουσία διαδικασίας εντοπισμού μικροπλαστικών.
Πολλοί , άλλωστε, θυμούνται την
ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου σε
εμφιαλωμένα νερά τριών εταιρειών
προ τριετίας στη χώρα μας. Μάλιστα, σε μία εξ αυτών η συγκέντρωση
εξασθενούς χρωμίου ήταν κατά πολύ
υψηλότερη από το στόχο ασφαλείας
για την ανθρώπινη υγεία. Ο ΕΦΕΤ είχε
δηλώσει πως δεν ενεργεί ελέγχους για
τον εντοπισμό εξασθενούς χρωμίου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε αναζητήθηκε η πληρότητα της
ενημέρωσης των καταναλωτών και
η εμπιστοσύνη τους στην ποιότητα
τόσο για τα εμφιαλωμένα όσο και για
το νερό της βρύσης.

Εμφιαλωμένο νερό
Ερωτήματα:
1. Γιατί αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό;
2. Πώς κρίνετε το νερό της ΕΥΔΑΠ;
3. Πιστεύετε ότι η αποθήκευση των
πλαστικών είναι η ενδεδειγμένη;
4. Γιατί δε χρησιμοποιείτε γυάλινη
συσκευασία;
Απαντήσεις:
1. α. Το αγοράζω, διότι με διευκολύνει
η συσκευασία.
β. Δε γνωρίζω αν είναι ασφαλές αλλά
πιστεύω ότι γίνεται έλεγχος.
γ. Δε νομίζω ότι τα πλαστικά μπουκάλια είναι ασφαλή για την ποιότητα
του νερού
δ. Το γυάλινο μπουκάλι μπορεί να
σπάσει κατά τη μεταφορά του.
2. α. Αγοράζω ανθρακούχο για τη
χώνευση (το πίνω άπαξ την ημέρα,
το απόγευμα).
β. Δε γνωρίζω για την ποιότητα του
νερού της ΕΥΔΑΠ, ωστόσο η γεύση
δεν έχει κάτι το περίεργο .Άλλωστε,
την έχουμε συνηθίσει.
γ. Δεν είναι σωστή η χρήση πλαστικού
για την εμφιάλωση.
δ. Αγοράζω γυάλινη συσκευασία
3. α. Με διευκολύνει το συσκευασμένο,
για να το παίρνω μαζί μου.
β. Δεν έχω διαπιστώσει κάτι ιδιαίτερο
στη γεύση του νερού.

γ. Πιστεύω ότι τα εμφιαλωμένα νερά
ελέγχονται για την καταλληλότητά τους.
δ. Η γυάλινη συσκευασία είναι πιο
βαριά.
4. α. Είναι καλύτερο για την υγεία μου.
Λόγω αρτηριακής πίεσης επιλέγω νερό
που δεν έχει πολύ νάτριο.
β. Δε γνωρίζω αν οι έλεγχοι στο νερό
της ΕΥΔΑΠ είναι επαρκείς.
γ. Πιστεύω ότι το πλαστικό δεν επηρεάζει την ποιότητα του νερού, αν
φυλάσσεται σωστά.
δ. Γνωρίζω ότι το γυαλί είναι καλύτερο
για το περιβάλλον αλλά είναι πιο βαριά
η συσκευασία.
5. α. Το προτιμώ για τη γεύση του.
Επίσης, είναι πιο ασφαλές.
β. Δε νομίζω ότι γίνονται επαρκείς
έλεγχοι στο νερό της ΕΥΔΑΠ.
γ. Το πλαστικό κρύβει κινδύνους, για
να εμφιαλωθεί το νερό.
δ. Επιλέγω τη γυάλινη συσκευασία.
6. α. Προτιμώ τη γεύση του.
β. Δεν είμαι ευχαριστημένη από την
ποιότητά του.
γ. Το πλαστικό θεωρώ ότι ελέγχεται για
το κατά πόσο επηρεάζει την ποιότητα
του νερού.
δ. Είναι πιο βολική η συσκευασία σε
πλαστικό. Στη συνέχεια κάνω ανακύκλωση.
Από τις απαντήσεις των καταναλωτών διαπιστώνεται ότι υπάρχει
σύγχυση και έλλειψη ενημέρωσης,
αφού το 1/3 των ερωτηθέντων δεν
εμπιστεύεται το νερό της ΕΥΔΑΠ,

επίσης 1/3 εξ αυτών φαίνεται να το
εμπιστεύεται και το υπόλοιπο 1/3 δεν
έχει άποψη για το θέμα. Εξάλλου, το ίδιο
ισχύει και για το ερώτημα σχετικά με
τα πλαστικά μπουκάλια του εμφιαλωμένου με τους μισούς να θεωρούν ότι
δεν είναι ασφαλή τα εμφιαλωμένα για
την υγεία και με τους άλλους μισούς
να τα εμπιστεύονται.

Παγωτά
Για την παραγωγή ενός παγωτού
χρησιμοποιούνται κάθε είδους πρώτες ύλες, άλλες εκ των οποίων είναι
φρέσκες και καλής ποιότητος (όπως
γάλα, αυγά, κακάο, φρούτα κ.τ.λ.) και
άλλες μειωμένης ή κακής θρεπτικής
αξίας (όπως η σκόνη γάλακτος ή τα
διατροφικά λίπη που έχουν τρανς
λιπαρά (συνήθως τα διατροφικά λίπη
στα παγωτά έχουν πολλά κορεσμένα
λιπαρά, όπως π.χ. το φοινικέλαιο, διότι
αυτό τους χαρίζει σταθερότητα και
τριπλάσια κέρδη).
Προσοχή στις συσκευασίες και
στην αλλοίωσή τους! Τα παγωτά διακρίνονται σε τυποποιημένα και χύμα.
Οι καταψύκτες που φυλάσσονται δεν
πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο,
δεν πρέπει να είναι υπερβολικά γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέχουν άλλα
προϊόντα, εκτός από παγωτά. Πρέπει
να είναι σχολαστικά καθαροί και να
έχουν θερμοκρασία, κάτω από -18οC.
Δεν πρέπει να αγοράζουμε παγω-

τά, όταν:
• Δεν έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα
• Το χαρτί της συσκευασίας είναι
υγρό ή κολλημένο πάνω στο παγωτό,
ή σχισμένο
Προσοχή!
Το χρώμα στα παγωτά είναι συνήθως αποτέλεσμα χρωστικών ουσιών.
Προσοχή, λοιπόν, στα έντονα χρώματα,
γιατί οι χρωστικές ουσίες είναι χημικά.
Για το παγωτό δεν υπάρχει ρυθμιστική νομοθεσία με αποτέλεσμα
οι καταναλωτές να μη γνωρίζουν τι
ακριβώς αγοράζουν.
Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε
οι καταναλωτές εμφανίζονται δύσπιστοι
για την ποιότητα των προϊόντων αυτών.
Ερωτήσεις:
1.Πιστεύετε ότι τα παγωτά είναι υγιεινά;
2.Τα χύμα παγωτά είναι πιο ασφαλή
από τα βιομηχανοποιημένα;
3. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν
πιστεύετε ότι είναι ποιοτικά καλές;
Απαντήσεις:
1. α. Αν δεν τρώμε σε καθημερινή
βάση αλλά για παράδειγμα μία φορά
την εβδομάδα, δε βλάπτουν την υγεία.
β. Τα χύμα από συγκεκριμένες εταιρείες
και καταστήματα είναι πιο ασφαλή
από τα βιομηχανοποιημένα.
γ. (όπως στο β.)
2.α. Θεωρώ ότι είναι ανθυγιεινά και
λόγω της ζάχαρης και λόγω των υλικών
τους και λόγω της κακής συντήρησής
τους.
β. Οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς και
στις δύο περιπτώσεις.
γ. (όπως στο α.)
3. α. Είναι ανθυγιεινά και παχαίνουν.
β. Δεν εμπιστεύομαι ούτε τα χύμα
ούτε τα βιομηχανοποιημένα.
γ. (όπως το β.) γι’ αυτό αγοράζω από
καταστήματα που εμπιστεύομαι για
τον τρόπο που τα συντηρούν.
4.α. Βλάπτουν αλλά τελικά και πολλά
άλλα είδη διατροφής βλάπτουν
β. Δεν εμπιστεύομαι περισσότερο
κάποιον από τους δυο τύπους.
γ. Κάποιες εξαιρέσεις χύμα παγωτού
υπάρχουν ως προς την καλή τους
ποιότητα.
5. α. Βλάπτουν λόγω ζάχαρης.
β. Τα βιομηχανοποιημένα νομίζω
ότι ελέγχονται περισσότερο. Ωστόσο,
υπάρχουν προβλήματα συντήρησης
στα μαγαζιά και στα περίπτερα.
Από τις απαντήσεις αυτές διαπιστώνεται:
1. Έλλειψη εμπιστοσύνης στους
ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2. Συνήθειες που προκύπτουν από
την υπερδιαφήμιση, ώστε να κερδίζουν
συνεχώς τα ΜΜΕ.
3. Η έλλειψη σωστής συντήρησης
των προϊόντων στα σημεία πώλησης.
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Αυξήσεις στις πολεμικές δαπάνες,
μειώσεις στην σωστή διατροφή

Τ

ον προϋπολογισμό της ΕΕ για
την επταετία 2021-2027, ύψους
1,135 τρισ., Ευρώ πρότεινε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται σκληρή διαπραγμάτευση με τα
κράτη-μέλη μέχρι τη διαμόρφωση
της συμφωνίας το Μάιο του 2019,
καθότι απαιτείται ομοφωνία και τα
συμφέροντα είναι αντιτιθέμενα.
Αγκάθι αποτελεί η απώλεια της
καθαρής ετήσιας συμβολής του ύψους
10 δισ. Ευρώ μετά την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
«Η ΚΑΠ, δυσανάλογα, φαίνεται ότι θα
σηκώσει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου
που προκύπτει από το Brexit και τις νέες
προτεραιότητες (Άμυνα, Μεταναστευτικό,
Φύλαξη συνόρων κλπ) που τίθενται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό
προκύπτουν μειώσεις στις άμεσες ενισχύσεις» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου,
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων.
Παρουσιάζοντας την πρόταση της
Επιτροπής για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ τόνισε ότι πρόκειται για ένα
«ρεαλιστικό σχέδιο για το πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με
λιγότερους πόρους», επισημαίνοντας
ότι οι καλές οικονομικές προοπτικές
μάς δίνουν μια «ανάσα», αλλά «δεν
μας απαλλάσσουν από την υποχρέωση να εξοικονομήσουμε πόρους σε
ορισμένους τομείς». Ο Ζ.Κ. Γιούνκερ
τόνισε ότι τη σκυτάλη παίρνουν τώρα
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.

«Στρατιωτική
κινητικότητα»
Προτείνεται τριπλασιασμός των
δαπανών για τη μετανάστευση, το
άσυλο και τη διαχείριση εξωτερικών
συνόρων και τη δημιουργία ενός ειδικού Ταμείου για την Άμυνα και συγκεκριμένα άνοδος στα 33 δισεκατομμύρια
ευρώ από τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ
του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενώ
για την ασφάλεια, η αύξηση των επενδύσεων είναι της τάξης του 40% και
προβλέπεται η δημιουργία ενός ταμείου
άμυνας, ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα επενδύσεις
ύψους 6,5 δισ. ευρώ για τη λεγόμενη
«στρατιωτική κινητικότητα» στην ΕΕ.
Ενισχύεται η χρηματοδότηση της
εξωτερικής δράσης κατά 26%, η οποία
θα φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ,
με ιδιαίτερη έμφαση στη «γειτονιά»
της Ευρώπης και τη διατήρηση ενός
ειδικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως

Προτείνεται τριπλασιασμός των δαπανών για τη μετανάστευση, το άσυλο και τη διαχείριση εξωτερικών συνόρων
π.χ. της μετανάστευσης.
Για να γίνουν αυτές οι αυξήσεις, η
Επιτροπή προτείνει μείωση της χρηματοδότησης για την κοινή γεωργική
πολιτική και την πολιτική συνοχή
κατά 5% αντίστοιχα. Παρουσιάζοντας
την πρόταση της Επιτροπής για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ τόνισε ότι
πρόκειται για ένα «ρεαλιστικό σχέδιο
για το πώς μπορούμε να κάνουμε
περισσότερα με λιγότερους πόρους»,
επισημαίνοντας ότι οι καλές οικονομικές προοπτικές μάς δίνουν μια
«ανάσα», αλλά «δε μας απαλλάσσουν
από την υποχρέωση να εξοικονομήσουμε πόρους σε ορισμένους τομείς».
Ο Ζ.Κ. Γιούνκερ τόνισε ότι τη σκυτάλη
παίρνουν τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η γαλλική κυβέρνηση έκρινε ως
«απαράδεκτη» την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον

προϋπολογισμό της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, στον οποίο προβλέπεται
μείωση σε ποσοστό περίπου 5% των
πόρων που θα διατεθούν για την
περίοδο 2021-27.
Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση Κουρτς της Αυστρίας, στην
οποία συμμετέχει και η Ακροδεξιά,
διεμήνυσε ότι αποκλείεται να δεχθεί
μεγαλύτερο προϋπολογισμό, κάτι που
σημαίνει και αυξημένες εισφορές από
την πλευρά της, σε μια μικρότερη
Ε.Ε. Στο πλευρό της αναμένεται να
ταχθούν, επίσης, και άλλοι σημαντικοί
«αιμοδότες» των κοινοτικών ταμείων,
όπως η Ολλανδία, οι τρεις χώρες της
Σκανδιναβίας και οι ισάριθμες της
Βαλτικής, πιθανότατα και η Ιρλανδία.
Για τη μείωση της χρηματοδότησης
της περιφερειακής ανάπτυξης και της
ΚΑΠ η Πανελλήνια Ένωση Νέων
Αγροτών εκφράζει τη ρητή αντίρρησή της στις μεθοδεύσεις της Ε.Ε.
που αφορούν όλη την ευρωπαϊκή

κοινωνία και την ευρωπαϊκή ύπαιθρο και καλεί την Ε.Ε και την ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων να μην προχωρήσουν
σε αποδοχή του σχεδίου μείωσης
των δαπανών της ΚΑΠ. Ιδίως στην
Ελλάδα, οι μειώσεις του νέου σχεδίου
αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες λόγω
σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων
και έλλειψης κονδυλίων για την εθνική
συγχρηματοδότηση των μέτρων της
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Είναι εύκολο οι ηγεσίες των
κρατών να στοχεύουν στην ανάπτυξη των αμυντικών “lobby”
προσβλέποντας σε ανταλλάγματα
ψηφοθηρικά και πολύ δύσκολο ν’
αντιμετωπίσουν την «κοινή» - ο
Θεός να την κάνει κοινή- αγροτική
πολιτική. Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι
η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαών δίνει προοπτική
για την ισόρροπη ανάπτυξη των
ανθροπογενών οικοσυστημάτων.
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Νομοσχέδιο για τη σπατάλη τροφίμων

Ν

ομοσχέδιο που θα εμπνέεται
από τις διατάξεις του αντίστοιχου γαλλικού νόμου, σχετικά
με τη μείωση της σπατάλης τροφίμων,
εξήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα
τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις, καθώς εκτιμάται πως κάθε χρόνο
πετιούνται 1,3 δις τόνοι τρόφιμα, ενώ
ταυτόχρονα περισσότερο από 1 δις
άνθρωποι υποσιτίζονται και άλλο 1
δις δεν καλύπτουν τις βασικές διατροφικές ανάγκες τους. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
υπολογίζει ότι το κόστος αυτής της
σπατάλης ανέρχεται σε 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία το 1
τρις. αφορά οικονομικές απώλειες, τα
700 δις. κοινωνικό κόστος και τα 900
δις. περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η
σπατάλη τροφίμων ευθύνεται επίσης
για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου ενώ προκαλεί
σοβαρές πιέσεις στο 30% περίπου των
καλλιεργήσιμων εκτάσεων παγκοσμίως.
Βέβαια, ενώ το μέτρο που στοχεύει
στον περιορισμό της σπατάλης σε εθνικό
επίπεδο είναι μια καλοδεχούμενη πράξη,
κινδυνεύει να μείνει κενό περιεχομένου
και να ακυρωθεί στην πράξη εάν δεν
ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχεδιασμό
και δεν λάβει υπόψη μια σειρά από
παραμέτρους.

Διάθεση σε κοινωφελείς
οργανισμούς
Στη Γαλλία π.χ., της οποίας ο νόμος
θα αποτελέσει τη βάση του ελληνικού
νομοσχεδίου, επιβάλλεται σε σούπερ
μάρκετ μεγαλύτερα των 400 τ.μ., να μην
πετούν τρόφιμα που δεν πωλούνται αλλά
να τα διαθέτουν σε κοινωφελείς οργανισμούς, να τα δίνουν για ζωοτροφές ή
να τα κομποστοποιούν. Επίσης, ο νόμος
προβλέπει τη σύναψη συμφωνιών των
καταστημάτων με τράπεζες τροφίμων,
κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια κλπ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, τα καταστήματα τιμωρούνται με
ποινές από 3.750 έως 75.000 ευρώ, ή
δύο χρόνια φυλάκιση.
Όμως, η εμπειρία από την εφαρμογή
του νόμου, δείχνει πως υπάρχουν πολλά
προβλήματα. Καταρχήν, ο νόμος αφορά
μόνο μεγάλα καταστήματα τροφίμων
και αγνοεί τα μικρότερα, που κι αυτά
συμβάλλουν στο πρόβλημα. Επίσης,
υπάρχει δυσκολία στο μηχανισμό διανομής των τροφίμων, καθώς η έγκαιρη
συγκέντρωση, διανομή και παράδοσή
τους, απαιτεί ένα διαχειριστικό σύστημα
που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και
καθώς δεν έχουν οριστεί στόχοι για τον
περιορισμό της σπατάλης, εγείρονται
ζητήματα σχετικά με τις ποσότητες
τροφίμων που θα μπορούσαν πραγματικά να σωθούν πριν πεταχτούν στα
σκουπίδια.

Βέβαια, εδώ κάποιος μπορεί να αντιτάξει, πως καλύτερα να υπάρχει ένας
νόμος με ατέλειες παρά να μην υπάρχει
καθόλου. Στην περίπτωση της σπατάλης,
κάτι τέτοιο ισχύει. Σίγουρα όμως ένας
νόμος δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν
απουσιάζουν άλλες ρυθμίσεις.
Παραδείγματος χάριν, στη Γαλλία,
ο νόμος για τη σπατάλη δεν είναι η
μοναδική ενέργεια που έχει γίνει, αλλά
είναι ένα από τα 36 μέτρα πολιτικής στα
οποία έχουν καταλήξει τα υπουργεία
Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ύστερα
από διαβουλεύσεις με περισσότερους
από 130 φορείς και ειδικούς. Γι’ αυτό
άλλωστε η Γαλλία – εξαιτίας των δράσεων της για τον περιορισμό της σπατάλης - βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ
34 χωρών, στην ετήσια έκθεση “Food
Sustainability Index” που εκπόνησε η
ομάδα μελετών του Economist, με τη

χώρα μας να καταλαμβάνει την 29η
θέση, χαμηλότερη ακόμη και από την
Ινδία και την Αίγυπτο.
Επομένως, το επερχόμενο νομοσχέδιο για τη σπατάλη τροφίμων
θα πρέπει να είναι καλά δομημένο.
Λαμβάνοντας υπόψη πως στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
λειτουργεί εδώ κι ένα χρόνο η ομάδα
εργασίας για τις τροφικές απώλειες, θα μπορούσε αυτή η ομάδα
να στελεχωθεί και να αποτελέσει
το βασικό όχημα κυβερνητικών
παρεμβάσεων κατά της σπατάλης
τροφίμων.
Επιπλέον θα μπορούσε να εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο για τη
μείωση της σπατάλης τροφίμων
με έμφαση στην πρόληψη και όχι
μόνο στη διαχείρισή της.
(Πηγή: Η Αυγή 4/4/18)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ!!!

Είναι σίγουρο ότι όλοι μας θέλουμε να κολυμπάμε σε καθαρές θάλασσες.
Το ΠΑΚΟΕ, 40 χρόνια συνεχώς, σε ενημερώνει υπεύθυνα και αντικειμενικά για τις περιοχές που μπορείς να κολυμπήσεις άφοβα, ιδιαίτερα για τα μικρά
κορίτσια και αγόρια. Φέτος, το ΠΑΚΟΕ, αποφάσισε να επεκτείνει τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Γι’ αυτό ζητάει από
όλους εσάς που πιστεύετε στην αντικειμενική και τεκμηριωμένη ενημέρωσή του, να ενισχύσετε οικονομικά την εθελοντική προσπάθειά του, συμμετέχοντας στην αγορά των αναλωσίμων υλικών, μιας και οι δειγματολήπτες – αναλυτές, βιολόγοι – χημικοί, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.
Κατέθεσε στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: IBAN: GR1001106570000065748000521,
όποιο ποσό μπορείς, από 5 έως 100 €.

Το ΠΑΚΟΕ οφείλει να σε ενημερώνει. Εσύ οφείλεις να το βοηθάς

για το
Περιβάλλον
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Πώς να προστατευτείτε από τα κουνούπια

Τ

α κουνούπια, που έχουν ήδη κάνει
την εμφάνισή τους λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών, εκτός από
την ανεπιθύμητη φαγούρα, ευθύνονται
για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών,
όπως είναι η ελονοσία.
Όπως τονίζει ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Διευθυντής της Ε’ Παθολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού»,
Αθανάσιος Σκουτέλης, πολλές φορές
τα κουνούπια είναι ενδιάμεσοι φορείς
διάφορων μεταδοτικών ασθενειών,
δηλαδή τσιμπάνε κάποιον που είναι
μολυσμένος και το ίδιο κουνούπι τσιμπάει κάποιον άλλο, και με τον τρόπο
αυτό μεταδίδεται το μικρόβιο ή ο ιός
στο άτομο το οποίο τσιμπάει. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν κάποιες λοιμώδεις
ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται με
αυτόν τον τρόπο, όπως η ελονοσία.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν
υπάρχει άλλος τρόπος για να μεταδοθεί, και ας μη ξεχνάμε ότι περίπου
πριν τον πόλεμο, η ελονοσία μάστιζε
την Ελλάδα, ειδικά τη νότια. Μετά την
αποξήρανση της λίμνης Κωπαϊδας, η
ελονοσία σχεδόν εξαφανίστηκε. από
την περιοχή. Αυτό σημαίνει πως όταν
εξαφανιστούν οι φορείς εξαφανίζονται
και μερικές από τις ασθένειες οι οποίες
μεταδίδονται με τα κουνούπια.

Καινούργιες
μεταδιδόμενες νόσοι
Γι’ αυτό και τώρα τελευταία υπάρχουν εστίες ελονοσίας σε μερικές περιοχές της χώρας, όπως επίσης υπάρχουν
και μερικές καινούργιες μεταδιδόμενες
νόσοι, όπως είναι ο ιός του Δυτικού
Νείλου, αρκετά κρούσματα του οποίου έχουν παρατηρηθεί. Βέβαια, κατά
κανόνα είναι καλοήθης νόσος εκτός
από ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί
να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα.
Μια που δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, σύμφωνα με τον κ. Σκουτέλη, είναι
η εξαφάνιση των ενδιάμεσων φορέων,
δηλαδή των κουνουπιών. Οπότε το
πρόγραμμα μιας καλής απεντόμωσης,
όσον αφορά τα κουνούπια, είναι πολύ
βασικό για την εξέλιξη αυτών των
νόσων. Η απεντόμωση πρέπει να γίνεται
έγκαιρα, πριν το καλοκαίρι, έτσι ώστε
να εξολοθρευτούν αυτοί οι δυνητικοί
φορείς των ιών ή των παρασίτων.
Ο καθηγητής ανέφερε ένα άλλο
παράδειγμα, τον ιό Τσικουνγκούγια,
ο οποίος δεν είναι πολύ συχνός στην
Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν
μερικά κρούσματα παλιότερα και ουσιαστικά οφειλόταν σε κουνούπια τα
οποία φώλιαζαν σε παλιά λάστιχα αυτοκινήτων που ήταν εγκαταλελειμμένα
και είχαν κρατήσει λίγο νερό, κι αυτό
καθιστούσε δύσκολο να εντοπιστούν
και να γίνει ψεκασμός.
Όσον αφορά τα συμπτώματα που
πρέπει να θεωρηθούν ανησυχητικά,

ζουμε το νερό από τα πιατάκια κάτω
από τις γλάστρες. Έτσι, περιορίζουμε
τα κουνούπια, ενώ με τη χρήση συγκεκριμένων φυτών, τα απωθούμε. Τέτοια
φυτά είναι ο βασιλικός, το μελισσόχορτο, η μέντα και η αρμπαρόρριζα,
ο κατηφές και η σιτρονέλλα.

Αντικουνουπική προστασία
Εκτός από τα εντομοκτόνα χώρου
και τα εντομοαπωθητικά σώματος που
πωλούνται στο εμπόριο, μπορούμε
να δημιουργήσουμε αντικουνουπική
προστασία στο σπίτι μας και στο σώμα,
χρησιμοποιώντας φυσικά συστατικά. Η
ανάμειξη ελαίου ευκαλύπτου με έλαιο
λεμονιού είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ίδιες ιδιότητες έχει και το έλαιο
μέντας που μπορεί να εφαρμοστεί στο
σώμα ή να ψεκαστεί στο χώρο, όπως
επίσης και το σκόρδο αφού βραστεί
σε λιωμένο νερό.
(Πηγή: www.stogiatro.gr)

σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι κυρίως
τοπικές αντιδράσεις, όπως ερύθημα ή
πυρετός. Ο πυρετός δεν εμφανίζεται
αμέσως μετά το τσίμπημα, καθώς
χρειάζεται χρόνος επώασης, αλλά σαν
ιστορικό πρέπει να το αναφέρουμε
στο γιατρό, ότι δηλαδή ήμασταν σε
περιοχή που υπάρχουν κουνούπια
ή ότι μας τσίμπησε κουνούπι. Δεν
σημαίνει φυσικά πως κάθε φορά που
μας τσιμπάει ένα κουνούπι θα μας
μεταδίδει κάποια αρρώστια.

Η δραστηριότητα των κουνουπιών
είναι μεγαλύτερη από το σούρουπο
έως την αυγή, σε θαμνώδεις περιοχές
και κοντά σε λιμνάζοντα νερά. Όπως
τονίζει ο γεωπόνος, Νίκος Θυμάκης,
μια σημαντική αιτία που τα κουνούπια είναι περισσότερα στους κήπους
ή στις βεράντες, αποτελεί η ύπαρξη
στάσιμων νερών.
Για το λόγο αυτό, ειδικά αν έχουμε
γκαζόν, προσέχουμε να μη λιμνάζει το
νερό. Στη βεράντα, πρέπει να αδειά-

Πολλά χρόνια πέρασαν για ν’
αντιμετωπιστεί η «κατάρα» της
ελονοσίας. Τώρα όμως δεν ξέρω
εάν οι «εξουσίες» αντιμετωπίζουν
σοβαρά το πρόβλημα της μετάλλαξης πολλών … κουνουπιών σε πιο
ανθεκτικές ποικιλίες.
Κύριοι του Υπουργείου Υγείας,
τι θα κάνετε; Γιατροσόφια δεν
βλέπουμε. Αυτό που διαπίστωσε το
ΠΑΚΟΕ, είναι οι «χρυσές δουλειές»
των παραγωγών σκευασμάτων τα
οποία δεν έχουν … αποτέλεσμα!
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Ευρωπαϊκή εβδομάδα μελανώματος

H

Ελληνική Δερματολογική Εταιρία
στα πλαίσια της ευρωπαϊκής
εβδομάδας μελανώματος διοργανώνει κάθε χρόνο μια εκστρατεία
για την πρόληψη και τη διάγνωση
του καρκίνου του δέρματος. Εθελοντές
δερματολόγοι σε όλη την Ελλάδα εξετάζουν δωρεάν τους ενδιαφερόμενους
κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας
και τους παρέχουν συμβουλές. Πάνω
από 5.000 ενδιαφερόμενοι εξετάζονται
εντελώς δωρεάν. Φέτος η εκστρατεία
πραγματοποιήθηκε 7-11 Μαΐου 2018.
Ο πιο κοινός καρκίνος είναι καρκίνος
του δέρματος και το μελάνωμα είναι η
τρίτη συχνότερη και η πιο επικίνδυνη
μορφή του. Από το 1980 μέχρι σήμερα
ο αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου
του δέρματος έχει τριπλασιαστεί.
Το μελάνωμα σπάνια χτυπά χωρίς
προειδοποίηση και υπάρχουν σχεδόν πάντα σημάδια, γι’ αυτό, όταν
διαγιγνώσκεται νωρίς, είναι σχεδόν
πάντα ιάσιμο. Αν εξαπλωθεί (δώσει
μεταστάσεις) στα εσωτερικά όργανα,
μπορεί να αποβεί απειλητικό για τη
ζωή, γιατί δίνει εύκολα μεταστάσεις σε
άλλα όργανα του σώματος, μέσω του
λεμφικού συστήματος ( ομάδες από
λεμφαδένες βρίσκονται κυρίως στις
μασχάλες, το λαιμό, τους βουβώνες
και τη κοιλιά). Το μελάνωμα μπορεί
επίσης να δώσει μεταστάσεις και μέσω
του αίματος (αιματογενής διασπορά).

Τα αίτια του μελανώματος:
Η εντατική, διαλείπουσα έκθεση
στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία του
ήλιου -αυτός ο τύπος της ακτινοβολίας
προκαλεί το μαύρισμα (γι’ αυτό σε περιοχές με αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία,
ο κίνδυνος αυξάνεται, με την Αυστραλία να έχει σε παγκόσμιο επίπεδο τα
μεγαλύτερα ποσοστά μελανώματος).
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ατομικό
αναμνηστικό σοβαρών ηλιοκαυμάτων
στην παιδική ηλικία.
Τα άτομα που αναφέρουν στο ιστορικό τους τουλάχιστον ένα σοβαρό ηλιακό
έγκαυμα -με εμφάνιση παρατεταμένης
κοκκινίλας ή φυσαλίδων- ιδιαίτερα ως
παιδιά ή έφηβοι, έχουν αυξημένο κινδύνο για την ανάπτυξη μελανώματος.
Βέβαια, αυτό ίσχυε πάντοτε αλλά ο
αριθμός των περιπτώσεων μελανώματος έχει υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια, επειδή οι άνθρωποι
ασχολούνται τώρα με περισσότερες
εξωτερικές δραστηριότητες σε σχέση
με το παρελθόν, ενώ συχνά φορούν
λιγότερα ρούχα.
Σε περιοχές με αυξημένη ηλιακή
ακτινοβολία, ο κίνδυνος αυξάνεται. Έτσι,
σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μεγαλύτερα
ποσοστά μελανώματος βρίσκονται στην
Αυστραλία. Επιπλέον, περισσότερο από
ένα εκατομμύριο αμερικανοί επισκέπτονται καθημερινά σαλόνια τεχνητού
μαυρίσματος και οι υπεριώδεις Α και

Β ακτίνες που εκπέμπονται από τις
λάμπες είναι εξαιρετικά βλαβερές.
Τα άτομα της λευκής φυλής με
ανοιχτόχρωμο δέρμα που ροδίζει έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν μελάνωμα παρά της μαύρης.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι
μαύροι αναπτύσσουν μελάνωμα στα
ολιγότερο χρωματισμένα σημεία του
σώματος τους που είναι οι παλάμες
και τα πέλματα.
Επίσης, άτομα που είναι άνω των
πενήντα ετών και έχουν πάνω από
πενήντα σπίλους είναι πιο επιρρεπή
στην εμφάνιση μελανώματος..
Η κληρονομικότητα παίζει τόσο
σπουδαίο ρόλο στο μελάνωμα, ώστε να
επινοηθεί ο όρος “οικογένεια μελανώματος”. Ο κίνδυνος είναι μέγιστος αν
ένας στενός συγγενής (μητέρα, πατέρας,
αδέλφια ή παιδιά) είχε μελάνωμα.

Πώς εμφανίζεται
το μελάνωμα;
Η πρώτη ένδειξη για το μελάνωμα
είναι αλλαγή στο μέγεθος, σχήμα ή
χρώμα ενός σπίλου (ελιάς). Οι σπίλοι
είναι συνήθως μικροί, μικρότεροι από
0,5 εκατοστό. Ένας σπίλος μπορεί να
υπάρχει από τη γέννηση ή μπορεί
να εμφανιστεί αργότερα, συνήθως τα
πρώτα 10 χρόνια της ζωής. Πολλοί από
τους σπίλους εξαφανίζονται σε μεγάλες
ηλικίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι
έχουν 10-30 σπίλους στο δέρμα τους.
Η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς είναι
τελείως ακίνδυνοι. Μια αλλαγή πάντως
σε ένα σπίλο κυρίως σε περιοχές του

σώματος που συνήθως καλύπτονται
από ενδυμασία και εκτίθενται στην
υπεριώδη ακτινοβολία ασυνεχώς τις
καλοκαιρινές διακοπές είναι σημάδι
ότι θα πρέπει να επισκεφτείτε το δερματολόγο σας. Φυσικά το μελάνωμα
μπορεί να εμφανιστεί και ως ένας
καινούριος σπίλος. Το μελάνωμα στους
άνδρες εμφανίζεται συχνότερα στον
κορμό, στο κεφάλι και στο λαιμό. Στις
γυναίκες εμφανίζεται συνήθως στους
βραχίονες και στις κνήμες. Είναι πιο
συχνό στα ανοιχτόχρωμα δέρματα. Στη
μαύρη φυλή και σε πολύ μελαχρινά
άτομα, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί
στις παλάμες και στα πέλματα.

Πρόληψη
Απαιτείται προστασία από τον ήλιο
με τα ενδύματα, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ένα καπέλο με ευρύ
γείσο, γυαλιά ηλίου και αντιηλιακή
προστασία με δείκτη 15 και πάνω.
Αναζήτηση σκιάς και παραμονή εκτός
ηλιακής έκθεσης όσο το δυνατόν περισ-

σότερο μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ.
Οι μισοί από το σύνολο των ασθενών με μελάνωμα έχουν ασυνήθους
μορφολογίας άτυπους σπίλους (ονομάζονται επίσης δυσπλαστικοί σπίλοι).
Είναι αναγκαίο να μην παραλείπεται
η δερματολογική εξέταση, αν ανήκει
κάποιος σε μία οικογένεια με κρούσματα
μελανώματος, αν έχει άτυπους σπίλους
(ελιές) ή αν έχει ιστορικό μελανώματος.
Τα παιδιά σε οικογένειες με μελάνωμα
πρέπει να ελέγχονται από γιατρό από
την ηλικία των 10 ετών και άνω.

Ποια είναι η θεραπεία;
Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι
ο κύριος τρόπος θεραπείας του μελανώματος. Ο γιατρός χρησιμοποιεί
ένα νυστέρι και αφαιρεί το σύνολο
της βλάβης εξασφαλίζοντας υγιή όρια
του περιβάλλοντος δέρματος. Η τομή
συγκλείεται και το παρασκεύασμα αποστέλλεται στο εργαστήριο, προκειμένου
να πιστοποιηθεί ότι όλα τα καρκινικά
κύτταρα έχουν αφαιρεθεί.
Σε προχωρημένους καρκίνους
εφαρμόζονται η χημειοθεραπεία, η
ακτινοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία
(φάρμακα που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα). Αυτές οι θεραπείες
μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη
της νόσου αλλά τα προχωρημένου
σταδίου μελανώματα είναι δύσκολο
να αναχαιτιστούν.
Για μια Ελλάδα χωρίς μελάνωμα
τηλεφωνήστε στο 215 215 85 23 ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
euromelanoma-greece.gr
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Ανοιξιάτικες αλλεργίες και ομοιοπαθητική

Κ

αθώς η άνοιξη έχει μπει για
τα καλά κι ενώ αρκετοί από
εμάς νιώθουμε ευεξία, κάποιοι
συμπολίτες μας βιώνουν τον εφιάλτη
των αλλεργιών. Σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία, 1 στους 4 ευρωπαίους ταλαιπωρείται από τις αλλεργίες της άνοιξης
οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν στο
δέρμα, στα μάτια (επιπεφυκυτίδα), στο
ανώτερο αναπνευστικό (αλλεργικές ρινίτιδες, φαρυγγίτιδες) και στο κατώτερο
αναπνευστικό με αλλεργικές βρογχίτιδες
ή αλλεργικό άσθμα, που αποτελεί και
τη δυσκολότερη περίπτωση.
• Οι κυριότερες αιτίες των ανοιξιάτικων αλλεργιών είναι:
• Η γύρη των δέντρων, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να προκαλούνται
από την ανθοφορία της ελιάς, της λεύκας, της καρυδιάς και του πλατάνου.
• Τα ακάρεα της σκόνης στο σπίτι,
τα οποία πολλαπλασιάζονται αυτήν
την εποχή, γι’ αυτό και παρατηρείται
έξαρση στις αναπνευστικές αλλεργίες
που οφείλονται στην οικιακή σκόνη.
• Η γύρη από τα φυτά και τα ζιζάνια
που φύονται αυτήν την εποχή, με το
μεγαλύτερο ρόλο να παίζει το γρασίδι.
• Στις πηγές των αλλεργιών κατατάσσονται και τα κατοικίδια (τρίχωμα
του σκύλου ή αλλεργιογόνες ουσίες
της γάτας).
Η ομοιοπαθητική αποτελεί έναν
τρόπο με τον οποίον μπορούμε να
κατευνάσουμε τα συμπτώματα και να
απαλλαγούμε από τις αλλεργίες.

Η ομοιοπαθητική στοχεύει
στη θεραπεία του ασθενούς
Η ομοιοπαθητική δεν καταπολεμά
μόνον τη συγκεκριμένη πάθηση, αλλά
αντιμετωπίζει συνολικά τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ στοχεύει στη
θεραπεία του ασθενούς και όχι μόνον
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Επιχειρεί να θεραπεύσει, όχι απλά τα
επιφανειακά συμπτώματα, αλλά κυρίως
τις βαθύτερες αιτίες που εξασθένισαν
τον οργανισμό και επέτρεψαν την
εμφάνιση ασθενειών.
Γι’ αυτό, όσο νωρίτερα απευθυνθεί
ο ασθενής στον ομοιοπαθητικό, τόσο
ευκολότερη θα είναι και η θεραπεία
του. Στην περίπτωση των αλλεργιών,
το ιδανικό είναι ο ασθενής να αρχίσει τη θεραπεία από το χειμώνα, έτσι
ώστε με τον ερχομό της άνοιξης, το
ανοσοποιητικό σύστημα και η άμυνα
του οργανισμού να είναι ήδη ενισχυμένη και ισχυρή, με αποτέλεσμα την

αποτελεσματικότερη θεραπεία της
αλλεργίας.
Η ομοιοπαθητική έχει πολύ καλά
αποτελέσματα σε αλλεργίες που εμφανίστηκαν πρόσφατα, ενώ γίνεται δυσκολότερη σε περιπτώσεις που κάποιος
υποφέρει χρόνια από αυτές και ειδικά
εάν για πολλά χρόνια χρησιμοποιεί
κορτιζονούχα φάρμακα.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται
στην ομοιοπαθητική, είναι φυσικά
υπερ-αραιωμένα σκευάσματα χωρίς
παρενέργειες, τα οποία στοχεύουν στη
γενικότερη ενδυνάμωση του οργανισμού. Συνήθως, για τη θεραπεία

της αλλεργίας με αυτήν τη μέθοδο,
χρειάζονται 2-5 χρόνια, όμως από
την αρχή ο ασθενής θα είναι σε θέση
να παρατηρήσει πως τα συμπτώματα
είναι πιο ήπια, χωρίς να απαιτείται η
χρήση των κορτιζονούχων φαρμάκων
που συστήνει η κλασσική ιατρική.
(Πηγή: www.organiclife.gr)

Χρόνια τώρα η ομοιοπαθητική προσπαθεί να βελτιώσει την
ποιότητα της ζωής μας. Όμως η
συμβατική ιατρική την προσπερνά.
Όλα αυτά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης
προπαγάνδας και διαπλοκής των
…. ιατρών με τους πελάτες-πολίτες.
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Προσοχή... στα κινητά μας

Κ

άποιοι από εσάς, σίγουρα είστε
προβληματισμένοι για την ακτινοβολία που εκπέμπει το κινητό
σας, και κατά πόσο είναι επικίνδυνη η
χρήση του. Δυστυχώς, η ακτινοβολία
SAR δεν είναι από τα πρώτα χαρακτηριστικά που κοιτάμε οι περισσότεροι
όταν πάμε να αγοράσουμε ένα νέο
smartphone. H μέτρηση της ακτινοβολίας γίνεται με μια ιδιαίτερη μονάδα
μέτρησης, το SAR (Specific Absorption
Rate/Ρυθμός ειδικής απορρόφησης).
Οι περισσότερες εταιρίες βάζουν την
ακτινοβολία SAR στα "ψιλά γράμματα"
στα χαρακτηριστικά των συσκευών τους.
To SAR είναι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από
το ανθρώπινο σώμα. Οι μετρήσεις
γίνονται σε όλο το σώμα ή σε ένα
δείγμα ιστού ή στο κεφάλι, επειδή είναι
πάντα μεγαλύτερη η ακτινοβολία που
εκπέμπει η συσκευή όταν μιλάμε με
τον συνομιλητή μας αλλά και επειδή
η απόσταση της συσκευής και του
κεφαλιού μας είναι πάρα πολύ μικρή.
Για να προσδιοριστεί η μονάδα
μέτρησης SAR, η μέτρηση ενός κινητού
δοκιμάζεται στα υψηλότερα δυνατά
επίπεδα ακτινοβολίας που μπορεί να
εκπέμψει η συσκευή και στις χειρότερες
συνθήκες. Γίνονται μετρήσεις ακόμα
και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως πως το κρατάει ο καθένας
το κινητό του (στάση, απόσταση) και
καταγράφεται η οποιαδήποτε μέτρηση.
Οι μετρήσεις αυτές στέλνονται στις
αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες εγκρίνουν ή απορρίπτουν τη συσκευή. Να
γνωρίζετε όμως, πως στον καταναλωτή
αναφέρονται μόνο οι μέγιστες μετρήσεις
της συσκευής. Αλλά ένα smartphone
δεν εκπέμπει συνέχεια τη μέγιστη
ακτινοβολία.

Eπίπεδό SAR
Για να είναι ένα κινητό μέσα στα
προβλεπόμενα όρια, πρέπει το μέγιστο
SAR επίπεδό του να είναι λιγότερο
από 1.6W/kg (watts ανά κιλό σε 1g
ιστού στην Αμερική και 2W/kg σε 10g
ιστού στην Ευρώπη). Το ανώτατο όριο

οι επιστήμονες δεν μπορούν να πουν
100% ότι προκαλεί προβλήματα υγείας.
Μια νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Public Health and
Environment, διαπιστώνει πως η χρήση
κινητών τηλεφώνων από ανθρώπους
με καρκίνο του εγκεφάλου, διπλασιάζει
τα ποσοστά των νεοπλασιών.
Οι επιστήμονες από την ομάδα της
Ιατρικής Πρωτοβουλίας για την Ακτινοβολία και το Περιβάλλον (Physicians’
Health Initiative for Radiation and
Environment, PHIRE) λένε ότι η χρήση
κινητών και ασύρματων τηλεφώνων
μπορεί να προκαλεί την ανάπτυξη γλοιωμάτων. Και περιμένουμε ακόμα πολλές
νέες κλινικές μελέτες και έρευνες τα
επόμενα χρόνια. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
τηλεόρασης και ραδιοφώνου εκπέμπουν
σε kiloWatts και MegaWatts, ενώ της
κινητής τηλεφωνίας σε Watts, δηλαδή
από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση
επιβαρυνόμαστε περισσότερο από όλες
τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας μαζί!
Βέβαια δεν υπάρχει κάποια έρευνα
που να το αποδεικνύει αυτό 100%.

Προσεκτικοί στην επιλογή
ακτινοβολίας που έχει τεθεί διεθνώς
είναι 2 Watt ανά κιλό όμως, με τη
γερμανική πιστοποίηση προστασίας
του περιβάλλοντος και των καταναλωτών Der Blaue Engel, τα μοντέλα δε
θα πρέπει να ξεπερνούν τα 0,60 Watt
ανά κιλό. Οι τιμές που αναφέρουμε δεν
μπορούμε να τις συγκρίνουμε γιατί
το 2W/kg δεν είναι χειρότερο από
το 1.6W/kg εφόσον αναφέρονται σε
διαφορετική ποσότητα ιστού.
Για παράδειγμα αν έχουμε ένα
κινητό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα
με SAR 1 και ένα αμερικάνικο με SAR
0,7 το ευρωπαϊκό δεν εκπέμπει περισσότερη ακτινοβολία από το αμερικάνικο κινητό. Δηλαδή η σύγκριση των
συσκευών θα πρέπει πάντα να γίνεται
με ρυθμούς ειδικής απορρόφησης που
μετρήθηκαν ως προς την ίδια μάζα.
Ακόμη, το κινητό εκπέμπει περισσότερη

ακτινοβολία όταν βρίσκεται μακριά από
την κεραία κινητής τηλεφωνίας, είτε
έχει χαμηλό SAR ή υψηλό. Εξαρτάται
δηλαδή από τις συνθήκες στις οποίες
βρίσκετε η συσκευή μας. Όσο ποιο
κοντά βρίσκεται στην κεραία κινητής
τηλεφωνίας, τόσο πιο δυνατό σήμα
έχει ένα κινητό, άρα λιγότερο ρυθμό
απορρόφησης SAR, γιατί το κινητό δεν
"ζορίζεται" και έχουμε και χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας από πλευράς
μπαταρίας, αφού δεν χρειάζεται να
δίνει περισσότερη ενέργεια και να
εκπέμψει σήμα, δηλαδή να ζοριστεί.

Τιμές SAR
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
βρούμε το SAR στη συσκευή μας (στη
συσκευασία, στο εγχειρίδιο χρήσης, στο
Google πληκτρολογώντας τη μάρκα
και το μοντέλο και τις λέξεις “SAR
value”, κλπ.)
Καλό είναι, επίσης, να ψάχνετε
κινητά με όσο το δυνατόν πιο χαμηλό
δείκτη SAR. Παρακάτω φαίνονται οι
τιμές ταξινομημένες από τις χαμηλές
έως τις υπερβολικά υψηλές:
Για 1 γραμμάριο ιστού ισχύουν τα
ακόλουθα:
• Πολύ χαμηλό : SAR μικρότερο του 0,38
• Χαμηλό : SAR 0,39-0,5
• Μέτριο : SAR 0,51-0,7
• Υψηλό : SAR 0,71-0,9
• Πολύ υψηλό : SAR 0,91-1,1
• Υπερβολικά υψηλό: μεγαλύτερο του 1,1
Στο ερώτημα εάν – τελικά - κάνει
κακό στην υγεία μας ο υψηλός δείκτης
SAR και η συνεχόμενη ακτινοβολία,

Παρόλα αυτά ας είμαστε και εμείς
λίγο πιο προσεκτικοί στην επιλογή της
συσκευής μας και στον τρόπο που την
χρησιμοποιούμε. Και κάτι που ακούγεται πολύ συχνά είναι ότι τα κινέζικα
μοντέλα κινητών εκπέμπουν πολύ
υψηλότερο δείκτη SAR και δεν περνάνε
από ελέγχους κτλ. από τα υπόλοιπα.
Όχι, τα κινέζικα μοντέλα των κινητών
δεν εκπέμπουν υψηλότερο δείκτη
SAR από τα υπόλοιπα και αυτό γιατί,
για να εγκριθεί ένα κινέζικο μοντέλο
μέσα στα προβλεπόμενα όρια και να
κυκλοφορήσει διεθνώς ,έχουν περάσει
από πολλές και διάφορες μετρήσεις
από αρμόδιους οργανισμούς.
Κάποια προληπτικά πράγματα που
πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε ανοιχτή ακρόαση, να κρατάμε το
κινητό λίγα εκατοστά πιο μακριά από το
αυτί ή να χρησιμοποιούμε handsdfree,
καθώς επίσης να μη χρησιμοποιούμε
το κινητό σε μέρη με χαμηλή ποιότητα
σήματος. Ακόμη να μη χρησιμοποιούμε
το κινητό μας όταν οδηγούμε γιατί,
πέρα από τη δική μας ασφάλεια και
των υπολοίπων, η συνεχής αναζήτηση
σήματος αυξάνει την ακτινοβολία ενώ
βρισκόμαστε σε κίνηση.
(Πηγή:TechNewsinGreek.blogspot.gr )

Χρόνια τώρα το ΠΑΚΟΕ ήταν ο
πρώτος επιστημονικός φορέας που
με μετρήσεις, αφενός στις κεραίες
κινητής τηλεφωνίας, απέδειξε από
το 1980 ότι όντως οι ακτινοβολίες
τους ήταν 3-5 φορές πάνω από τα
τότε υφιστάμενα όρια και αφετέρου, το SAR δεν είναι στιγμιαίος
«παράγοντας», ενώ δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι λειτουργεί αθροιστικά.
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ΕΜΒΟΛΙΑ: Από το θρίαμβο της ιατρικής
στη σύγχρονη αμφισβήτησή τους

Κ

άθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, γιορτάζεται
η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμών που υποστηρίζεται από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από
τη Unicef.
Η ανακάλυψη του εμβολίου θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα του
περασμένου αιώνα και ένα από τα
σημαντικότερα έως τώρα στην Ιστορία
της Ιατρικής. Με την εφαρμογή του
εμβουλιασμού προλαμβάνονται ετησίως
2 με 3 εκατομμύρια θάνατοι. Παρ’ όλα
αυτά, στις μέρες μας, εκτιμάται πως
22 εκατομμύρια βρέφη παγκοσμίως, δεν εμβολιάζονται πλήρως με τα
προτεινόμενα εμβόλια ενώ πάνω από
1,5 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5
ετών, πεθαίνουν από αρρώστιες που
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.
Με τη χρήση των εμβολίων εξαφανίστηκαν από τον πλανήτη μας
θανατηφόρες ασθένειες όπως π.χ.
η πανώλη, η ευλογιά, ο επιδημικός
τύφος και ο άνθρακας. Η ευλογιά έχει
εξαφανιστεί από το 1978, ενώ άλλες
ασθένειες, όπως ο τύφος, ο τυφοειδής
πυρετός, η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης, η
πολιομυελίτιδα, ο τέτανος και η λύσσα,
βρίσκονται υπό έλεγχο και κάθε χρόνο
δηλώνονται ελάχιστα περιστατικά.
Κι ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης
των εμβολίων στη διάρκεια των δυο
τελευταίων αιώνων είναι εντυπωσιακά και αποτελούν νίκη της Ιατρικής
απέναντι σε θανατηφόρα νοσήματα,
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η
εμφάνιση ενός «κινήματος» που εναντιώνεται σε αυτήν την αποδεδειγμένη
εδώ και χρόνια πρακτική. Το κίνημα
αυτό στράφηκε σε άλλες επουσιώδεις
αναζητήσεις γύρω από τα εμβόλια, όπως
είναι οι παρενέργειές τους, δίνοντας
μάλιστα τόσο μεγάλη σημασία σ’ αυτές,
που δημιουργήθηκαν δυσανάλογα
πλαστές εντυπώσεις οι οποίες, λόγω
της ύπαρξης του ίντερνετ, διαδόθηκαν
παντού.
Αποτέλεσμα αυτού του κινήματος είναι:
• 1.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως,
αρνούνται να εμβολιαστούν.
• Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος των Υπουργών Υγείας, από το 2014 ασχολήθηκε
με το θέμα αυτό.
• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
εξέδωσε, για πρώτη φορά τον Αύγουστο
του 2015, ανακοίνωση στην επίσημη
ιστοσελίδα του, επισημαίνοντας τη
σοβαρότητα της κατάστασης.
• Σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο
ιατρικό περιοδικό “Ebio Medicine, ένας
στους τέσσερις Έλληνες θεωρούν ότι τα
εμβόλια δεν είναι ασφαλή. Το ποσοστό
αυτό (25%) είναι υπερδιπλάσιο από

το μέσο όρο παγκοσμίως (12%) των
ανθρώπων που είναι επιφυλακτικοί
με τα εμβόλια.
Οι λόγοι που δημιούργησαν το
αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι:
• Το ότι δεν βιώνουμε σήμερα τα
θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα από
τα οποία προστατεύουν τα εμβόλια,
μας δίνει τη ψευδαίσθηση ότι πλέον
δεν κινδυνεύουμε από αυτά.
• Η διάδοση, κυρίως μέσω ίντερνετ,
αφιλτράριστων και ατεκμηρίωτων
πληροφοριών για τις παρενέργειες
των εμβολίων, τις οποίες οι γονείς τις
επεξεργάζονται όχι με τη λογικά αλλά
με το συναίσθημα.
• Για τον γονιό είναι δύσκολο να έχει
πρόσβαση στην ιατρική επίσημη πληροφορία, αρθρογραφία και επιστημονική
βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσει την
αλήθεια αυτών που διαβάζει. Έτσι, σαν
αποτέλεσμα μένει με την αμφιβολία.
Επίσης, η προσπάθεια - από μη ειδικούς
- της ερμηνείας των αφιλτράριστων και
αγνώστου ταυτότητας και προέλευσης
πληροφορίων, κυρίως του διαδικτύου,
είναι αδύνατη χωρίς ιατρικές γνώσεις.
Ας σημειωθεί δε, πως η ψυχολογία
της αρνητικής είδησης έχει μεγάλη
απήχηση και χρειάζεται χρόνο και
πολλαπλάσια επιχειρηματολογία για να
αποχρωματιστεί, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η κακή είδηση διαδίδεται γρήγορα.
• Στη συντήρηση της αντιεμβολιαστικής τάσης εμπλέκονται κινήματα που
έχουν να κάνουν με την εναλλακτική
Ιατρική, την Ομοιοπαθητική καθώς
και θεωρίες σχετικές με την επιστροφή
στη Φύση και τη φυσική ίαση.
• Θεωρίες συνομοσιωλογίας, καθώς
στη ψυχοδιαστρωμάτωση του πληθυσμού υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι,
σε επίπεδο διαδικτύου ειδικά, παράγουν
τη δική τους παραπληροφόρηση.
• «Ενεσοφοβία», ο φόβος της ένεσης
προκαλεί δέος και αίσθημα φόβου.

• Φοβία οικονομικής εκμετάλλευσης
από τις φαρμακευτικές εταιρίες.
Η αποκορύφωση του σύγχρονου
αντιεμβολιαστικού κινήματος, έχει
μια συγκεκριμένη χρονική αρχή, με
το εμβόλιο MMR (ιλαράς – ερυθράς –
παρωτίτιδας) και το συσχετισμό του
με τον αυτισμό. Η ιστορία ξεκίνησε το
1998, όταν ο Άγγλος γαστρεντερολόγος,
Andrew Wakefield, δημοσίευσε μια
μελέτη που συνέδεε τον αυτισμό με
το εμβόλιο. Όπως ήταν αναμενόμενο,
προκλήθηκε σάλος, ενώ ο γιατρός με
την ομάδα του ξεκίνησε παράλληλα,
καμπάνια ενημέρωσης από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Μετά το
σάλο που προκλήθηκε, οι επιστήμονες
άρχισαν να αναρωτιούνται κατά πόσο
συνδέεται το εμβόλιο με τον αυτισμό,
και ξεκίνησαν να εκπονούνται και
να δημοσιεύονται αμέτρητες μελέτες
από διαφορετικά ερευνητικά κέντρα
σε όλον τον κόσμο. Καμία από αυτές
δεν επιβεβαίωσε τα αρχικά δεδομένα. Όπως αποκαλύφτηκε αργότερα,
επρόκειτο για μια καλοστημένη απάτη πίσω από την οποία κρυβόταν η
χρηματοδότηση από ένα δικηγόρο, ο
οποίος απέβλεπε στο οικονομικό του
όφελος από τις άπειρες αγωγές που θα
προέκυπταν για τα αυτιστικά παιδιά.
Ο γιατρός, ομολογώντας ο ίδιος αλλά
και οι συνεργάτες του, καταδικάστηκε
από την αγγλική δικαιοσύνη και έχασε
την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Σήμερα ζει έκπτωτος στην Αμερική,
έχοντας δικό του ερευνητικό κέντρο και
συνεχίζοντας να δημοσιεύει μελέτες υπογεγραμμένες από τον ίδιο ή τους
συνεργάτες του – βάζοντας τις βάσεις
στη διόγκωση του αντιεμβολιαστικού
κινήματος με τη σημερινή του μορφή.
Μεταξύ των οπαδών του βρίσκονται και
διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Robero
de Niro, o Jim Carrey αλλά και ο ίδιος
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.

Ας δούμε όμως τί απαντάει η Επιστήμη σε ορισμένα από τα συχνότερα
θέματα που προβάλλει αυτό το «κίνημα»
και αφορούν στις παρενέργειες από τα
συστατικά των εμβολίων:
Ως προς το θέμα πως τα εμβόλια
περιέχον υδράργυρο, η επιστήμη απαντά πως ο υδράργυρος είναι συστατικό
μιας ουσίας που λέγεται θειομερσάλη και έχει καταργηθεί από το 2001.
Παραμένει μόνο σε κάποια αντιγριπικά
εμβόλια που δεν κυκλοφορούν στην
Ευρώπη.
Σχετικά με το ότι τα εμβόλια περιέχουν αλουμίνιο, η επιστήμη απαντά
πως το αλουμίνιο περιέχεται παντού,
στο νερό, στα φρούτα και λαχανικά, ακόμη και στο μητρικό γάλα. Το
αλουμίνιο χρησιμοποιείται για να
ενισχύσει την απάντηση του εμβολίου
στον οργανισμό. Η ποσότητα που θα
πάρει ένα παιδί από το εμβόλιο είναι
πολύ λιγότερο για παράδειγμα, από το
μητρικό γάλο που θηλάζει καθημερινά
ένα μωρό.
Τέλος, όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη
που είναι συντηρητικό στα συστατικά
του εμβολίου, η ποσότητα που περιέχεται είναι δεκάδες φορές λιγότερη
από αυτή που φυσιολογικά περιέχεται
στο σώμα μας ή σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως τα χαλιά και οι
χαρτοπετσέτες.
Οι επιστήμονες κατανοούν πως οι
άνθρωποι που ζουν στις προηγμένες
κοινωνίες του δυτικού κόσμου, δεν
βλέπουν τις φοβερές επιδημίες από
ασθένειες που αντιμετωπίζουν ακόμη
σε άλλα μέρη του κόσμου, με αποτέλεσμα να υποτιμούν την κατάκτηση
από την εφαρμογή των εμβολίων.
Προειδοποιούν όμως πως η εξάλειψη
ορισμένων ασθενειών όπως η πολιομυελίτιδα, η διφθερίτιδα, η ιλαρά και
τόσες άλλες δεν είναι αυτονόητο ότι
θα συνεχίσει να υφίσταται και στο
μέλλον χωρίς τα εμβόλια. Απόδειξη
της ανησυχίας των επιστημόνων, είναι
η επιδημία ιλαράς που μαστίζει αυτή
τη στιγμή την Ευρώπη αλλά και τη
χώρα μας, μετρώντας ήδη 3 νεκρούς
στην Ελλάδα, και μερικές δεκάδες
στην Ευρώπη, σαν αποτέλεσμα της
επιλογής ορισμένων γονέων να μην
εμβολιάσουν τα παιδιά τους.
(Πηγή: www.stogiatro.gr)

Πρέπει να σκεφτεί το υπουργείο
Υγείας και να τοποθετηθεί στο
παραπάνω κείμενο. Τα εμβόλια –
ορισμένα – είναι απαραίτητα για
την ανθρώπινη επιβίωση αλλά
χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην
καταγραφή όλων των στοιχείων
και την εκτίμησή τους. Το ΠΑΚΟΕ
αρχίζει έρευνα για όλα αυτά, από
το Νοέμβριο του 2018.
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Τριμερής σύνοδος κορυφής
για τον αγωγό φυσικού αερίου

Σ

τις τριμερείς συνομιλίες του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
με τον πρόεδρο της Κύπρου
Νίκου Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν
Νετανιάχου, στη Λευκωσία τα θέματα
που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν
η ενεργειακή και τηλεπικοινωνιακή
διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας
και οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή.
Οι τρεις ηγέτες δεσμεύτηκαν να
συνεργαστούν, έχοντας ως κοινό στόχο
την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας
μέσα στο 2018, για τον αγωγό EastMed,
ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο
από το Ισραήλ και την Κύπρο προς
την Ελλάδα, με τελικό προορισμό την
Ιταλία και τις αγορές της Κεντρικής
Ευρώπης.
Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον
αγωγό EastMed ως ένα εμβληματικό
ενεργειακό πρότζεκτ ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας που θα συμβάλει
στην ενεργειακή διαφοροποίηση της
Ευρώπης.
Παράλληλα με τον EastMed σχεδιάζεται η ηλεκτρική διασύνδεση των
τριών χωρών (EuroAsia Interconnector)
καθώς και η βύθιση καλωδίου οπτικών ινών. Παράλληλα, εξέφρασε την
ανησυχία του για την ένταση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις τον τελευταίο
καιρό, τις προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην κυπριακή
ΑΟΖ, ενώ υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται τα κυριαρχικά
δικαιώματα των γειτόνων της, όπως
αυτά πηγάζουν από τις διεθνείς συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο, ζήτησε
να ενταθεί η συνεργασία των τριών

χωρών ώστε όλες οι γειτονικές χώρες
να μπουν σε μια λογική σεβασμού του
Διεθνούς Δικαίου αλλά και της καλής
γειτονίας.
Σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα, ο
Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι εξέφρασαν
τη στήριξή τους στις προσπάθειες του
Νίκου Αναστασιάδη για μια δίκαιη και
βιώσιμη λύση, προς όφελος όλου του
κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, που θα βασίζεται στις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ και θα συνάδει με την ιδιότητα

της Κύπρου ως κράτους μέλους της
Ε.Ε. με κατάργηση των εγγυήσεων και
αποχώρηση του κατοχικού στρατού.
Ο Πρόεδρος της Κύπρου, δήλωσε ότι
η χώρα του είναι έτοιμη να ξεκινήσει
πάλι τις συνομιλίες, ενώ ζήτησε να
σταματήσει η Τουρκία τις προκλητικές
ενέργειες. Ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του Ισραήλ
για τη θέση τους στο Κυπριακό και την
αλληλεγγύη τους προς την κυπριακή
κυβέρνηση απέναντι στις τουρκικές
ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Σχετικά με την κατάσταση στη
Μέση Ανατολή, ο Αλέξης Τσίπρας
επέμεινε στην επανέναρξη συνομιλιών
και διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να
βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει
την ειρήνη και την ασφάλεια ανάμεσα
στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, ενώ συμμερίστηκε τις ανησυχίες
του Ισραηλινού ηγέτη σχετικά με τις
δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων από
το Ιράν.
Πριν από τις δηλώσεις των τριών
ηγετών υπογράφηκαν μνημόνια συναντίληψης από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκο Παππά, και τον
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος,
Σωκράτη Φάμελλο, στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής,
της διαστημικής τεχνολογίας και της
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, υπέγραψε με τους
ομολόγους του μνημόνιο συνεργασίας.
Η επόμενη τριμερής σύνοδος κορυφής θα γίνει στην πόλη Μπερσέμπα
του Ισραήλ.
(Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών, 9/5/2018)

Όλα αυτά είναι θετικά … μακροπρόθεσμα βήματα. Εδώ, ο Φάμελλος
έχει στα συρτάρια του μελέτη του
ΠΑΚΟΕ – εδώ κι ένα χρόνο – για τη
μετατροπή των πετρελαϊκών κινητήρων στα ΤΑΞΙ σε φυσικό αέριο,
και δεν τα ανοίγει. Τον ρωτάμε
γιατί; Απάντηση δεν παίρνουμε!
Τι λέτε κύριε Υπουργέ γι’ αυτό;

για το
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Διάτρητο το νομοσχέδιο για την κάνναβη
χωρίς μηχανισμούς ελέγχου

Κ

άνναβη: Ένα θέμα που, εάν ουσιαστικά εφαρμοστούν οι ψηφισθέντες νόμοι, θα δημιουργεί πολλά
προβλήματα.
Ψηφίστηκε την 1η Μαρτίου 2018
από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο
«Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών
Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης».
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συζήτησε το σχέδιο νόμου σε
δύο συνεδριάσεις της και διοργάνωσε
στη Βουλή ακρόαση με συμμετοχή οργανώσεων ασθενών, υπεύθυνων υπηρεσιών για θέματα φαρμάκων, φορέων της
επιστημονικής κοινότητας, γεωργικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανισμούς παροχής υπηρεσιών σε χρήστες
και εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες
άτομα και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών. Στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου
διεξήχθη διεξοδική συζήτηση η οποία
έκλεισε με την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Η πλειοψηφία της βουλής ψήφισε υπέρ
του νομοσχεδίου.
Η αιτιολογική έκθεση αρχίζει με τη
διαπίστωση ότι «σύγχρονες μελέτες σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποδέχονται τις θεραπευτικές ιδιότητες της
κάνναβης» και ότι «Σε αυτό το πλαίσιο,
διακρίνεται σαφώς η τάση θεσμοθέτησης
της πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα
φαρμακευτικής κάνναβης και ο διάλογος
για τη ρύθμιση του πεδίου της παραγωγής
των τελικών προϊόντων…». Τα δύο αυτά
βασικά σημεία δεν τα καλύπτει η διατύπωση του τίτλου. Οι διατάξεις του σχεδίου
επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά
στην παραγωγή. Ο νόμος, όπως έχει
κατατεθεί στη βουλή, είναι μονομερής και
δεν καλύπτει ουσιαστικά το κύριο αντικείμενο στο οποίο θα έπρεπε να αναφέρεται,
δηλαδή στην εξυπηρέτηση των αναγκών
των ασθενών αλλά κυριαρχείται από την
επιδίωξη εμπορικών συμφερόντων και
οικονομικού κέρδους.

Η συνθήκη
Η Ελλάδα έχει υπογράψει και επικυρώσει την Ενιαία Συνθήκη του ΟΗΕ
του 1961 για τα ναρκωτικά όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1972.
Το σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται στην
εν λόγω συνθήκη. Η συνθήκη επιτρέπει
την καλλιέργεια κάνναβης υπό ορισμένες
προϋποθέσεις. Το άρθρο 28 της συνθήκης
αναφέρει ότι «Εάν ένα μέρος επιτρέπει
την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης
για την παραγωγή κάνναβης ή ρητίνης,
θα πρέπει να εφαρμόσει προς τούτο το
σύστημα ελέγχου όπως καθορίζεται στο
άρθρο 23 το οποίο ισχύει για τον έλεγχο
της παπαρούνας οπίου». Το άρθρο 23
καθορίζει ότι «Μέρος (της συνθήκης)
το οποίο επιτρέπει την καλλιέργεια της
παπαρούνας οπίου για την παραγωγή

οπίου θα πρέπει να συστήσει, εάν δεν
το έχει ήδη κάνει, και να διατηρήσει
μία ή περισσότερες κρατικές υπηρεσίες
(government agencies) (στο εξής αναφέρεται ως υπηρεσίες (agencies), για να
εκτελέσει τις λειτουργίες που απαιτούνται
βάσει αυτού του άρθρου». Τα επόμενα
δύο άρθρα αναφέρονται στις αρμοδιότητες της κρατικής υπηρεσίας η οποία θα
καθορίζει τις περιοχές καλλιέργειας και
τη χορήγηση αδειών.

Οι καλλιεργητές
Οι καλλιεργητές υποχρεούνται να
παραδώσουν τη συνολική συγκομιδή στην
κρατική υπηρεσία. Η εν λόγω υπηρεσία θα
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εισαγωγής,
εξαγωγής, χονδρικής πώλησης και διατήρησης αποθεμάτων. Στο σχέδιο νόμου
έχει επιλεγεί ένα διαφορετικό σύστημα.
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι «με
την παράγραφο 1 της προτεινόμενης
διάταξης του άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74), δίνεται σε
μεταποιητικές μονάδες η δυνατότητα
καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας
σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω

του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και
λειτουργία μεταποιητικής μονάδας κατεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης. Τα τελευταία
αυτά προϊόντα είτε θα διατίθενται στο
κρατικό μονοπώλιο για ιατρικούς σκοπούς,
είτε θα εξάγονται».
Οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να
εξηγήσουν γιατί προτείνουν αυτήν τη
διάταξη, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί
ως παραβίαση της Ενιαίας Σύμβασης,
ενώ στόχος είναι η θεσμοθέτηση της
πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα
φαρμακευτικής κάνναβης.
Το γεγονός ότι η φαρμακευτική κάνναβη επιτρέπεται να καλλιεργείται για φαρμακευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς
είναι ένα δεδομένο το οποίο δε θα πρέπει
να συγχυστεί με την καλλιέργεια κάνναβης
για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η τελευταία
πρόταση του άρθρου «Τα τελευταία αυτά
προϊόντα είτε θα διατίθενται στο κρατικό
μονοπώλιο για ιατρικούς σκοπούς είτε
θα εξάγονται» αποτελεί βασικό σημείο
του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αλλά
δημιουργεί και ερωτήματα.
Το σημείο αυτό δίνει τη δυνατότητα
στις «μεταποιητικές μονάδες» να επιλέξουν μεταξύ του κρατικού μονοπωλίου

Ανεπιθύμητες παρενέργειες

Να σημειωθεί ότι οι κύριες Ανεπιθύμητες παρενέργειες της χρήσης κανναβινοειδών και ιδιαίτερα της κάνναβης αφορούν σε καταστολή, υπνηλία, ενίσχυση της όρεξης,
ταχυκαρδία, γνωστική αποδιοργάνωση και υποθερμία. Αξίζει να τονιστεί ότι η χρήση της
συνοδεύεται από εξάρτηση. Η κάνναβη επίσης μπορεί να προκαλέσει βραχύ ψυχωσικό
επεισόδιο το οποίο αποδράμει αλλά η μακροχρόνια πορεία των ατόμων που εμφάνισαν
ένα τέτοιο επεισόδιο (~8 έτη) δείχνει ότι περί το 50% των ατόμων χωρίς ψυχιατρικό
αναμνηστικό εμφανίζουν ψύχωση του σχιζοφρενικού φάσματος και το ποσοστό αυτό
αυξάνει σε 75%, αν υπολογισθούν οι ψυχωτικού τύπου γενικά διαταραχές. Σε χρόνια
χορήγηση (ένας όρος δύσκολος να καθοριστεί ως προς τη διάρκεια και τη ποσότητα
λήψης) μπορεί να προκαλέσει απόσυρση και γνωστική δυσλειτουργία. Είναι σημαντικό
εδώ, επίσης, να αναφερθεί ότι η συχνή χρήση κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε
τετραυδροκανναβινόλη (γεγονός που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια
στους χρήστες/λήπτες) σχετίζεται με διαταραχή της μικρο-οργάνωσης του μεσολοβίου
σε άτομα με αλλά και χωρίς ψύχωση, ενώ η χρήση κάνναβης, ιδίως σε νεαρή ηλικία
αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης σχιζοφρένειας.

ή να εξάγουν αυτόνομα το προϊόν. Το
αποκλειστικό δικαίωμα της κρατικής
υπηρεσίας που ορίζει η Διεθνής Συνθήκη
δεν καλύπτεται από την εν λόγω διάταξη.
Η σύσταση ειδικής υπηρεσίας, όπως
ορίζει η διεθνής συνθήκη με τις δικαιοδοσίες που περιγράφονται στο άρθρο 23
της διεθνούς συνθήκης, είναι μια δομή
που θα βοηθήσει τους ασθενείς και τους
ενδιαφερόμενους καλλιεργητές φαρμακευτικής κάνναβης, αφού θα αποτελεί
την εξειδικευμένη υπηρεσία για όλες τις
όψεις του θέματος συνολικά.
Το σύστημα που προτείνεται με το
σχέδιο νόμου για την παραγωγή και
διάθεση φαρμακευτικής κάνναβης δε
θα βοηθήσει άμεσα τους ασθενείς. Το
γεγονός ότι ακόμη δεν έγινε το εύκολο
βήμα πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης από το
εξωτερικό είναι ενδεικτικό των δυσκολιών
που υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό
για τη λήψη αποφάσεων.
Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας ενημέρωσε ότι μπορεί
να παραγγείλει ένα φάρμακο, το οποίο δε
διατίθεται στην Ελλάδα αλλά η παραγγελία
θα κατατεθεί στο τμήμα ναρκωτικών του
Υπουργείου Υγείας.
Αν το υπουργείο δεν την εγκρίνει,
δεν μπορεί να γίνει παραγγελία. Από
το τμήμα ναρκωτικών του Υπουργείου
Υγείας στη συνέχεια ειπώθηκε : «δεν
μπορούμε να σας απαντήσουμε ποια
σκευάσματα μπορούμε να εγκρίνουμε,
προετοιμάζουμε το νόμο, όταν εγκριθεί,
θα πάρετε απάντηση».
Ο νόμος έχει κατατεθεί αλλά δεν αναφέρεται σε κάποια ρύθμιση που θα δώσει
απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί να
γίνει παραγγελία και για ποιες ποικιλίες
φαρμακευτικής κάνναβης που είναι διαθέσιμες σε άλλες χώρες. Ένα πρόσθετο
άρθρο με μια τροπολογία θα μπορούσε
να δώσει απάντηση σε αυτό το θέμα.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ψυχιάτρου κ. Παπαθεοδώρου σε συνέντευξη τύπου του Ελληνικού Συλλόγου
Θεραπευτικής Κάνναβης του οποίου
είναι και ο ίδιος μέλος οι ασθένειες για
τις οποίες έχει ενημερωθεί από την κ.
Αντωνίου, την Πρόεδρο του ΕΟΦ, ότι
μπορεί να συνταγογραφεί κάνναβη είναι:
Χρόνιος Πόνος, Χρόνιος Νευροπαθητικός Πόνος, Ημικρανίες, Αντιεμετική
Δράση ως παρενέργεια χημειοθεραπειών
για νεοπλασματικές νόσους, Σωρευτική
Κεφαλαλγία, Πόνος εκ Σπαστικότητας
στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.
Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα είναι
προβληματισμένο για το θέμα αυτό.
Εάν πίστευε ότι η πλήρης εφαρμογή
των υφιστάμενων νόμων ήταν εφικτή
και ουσιαστική, τότε αναπόφευκτα
θα ήταν υπέρ της καλλιέργειας και
διακίνησης για φαρμακευτικούς σκο
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Πιθανόν να ξεσπάσει πόλεμος, αν οι Η.Π.Α
φύγουν από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν
Ποτέ δεν πρέπει η Ευρώπη και οι Η.Π.Α. να υποτιμούν το Ιράν

Α

ξιωματούχοι του Λευκού Οίκου
δήλωσαν ότι ο πρόεδρος των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει
πρακτικά αποφασίσει, σύμφωνα και
με τις προεκλογικές του εξαγγελίες, να
αποσύρει τη χώρα του από τη διεθνή
συμφωνία του 2015 με το Ιράν για το
πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής
Δημοκρατίας αλλά δεν είναι σαφές το
πώς θα το κάνει. Ο Υπουργός Άμυνας,
Τζιμ Μάτις, και ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Τζόζεφ Ντάνφορντ,
αντιτίθενται στο ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμφωνία. Μικρή είναι
η πιθανότητα ο Τραμπ μέχρι τη 12η
Μαΐου να μην εγκαταλείψει τη συμφωνία, παραμένοντας στη συμμαχία
με τη Γαλλία, ο πρόεδρος της οποίας,
Εμμανουέλ Μακρόν, σε συνάντησή
τους στην Ουάσιγκτον στα τέλη του
Απριλίου τον συμβούλεψε να τηρεί το
Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης
(ΚΟΣΔ).
Η συμφωνία προέβλεπε δραστική
αποκλιμάκωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος για τα επόμενα 15
χρόνια, υπό αυστηρή διεθνή επίβλεψη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μεγάλες
δυτικές δυνάμεις, που υποπτεύονται
ενδεχόμενες στρατιωτικές εφαρμογές
του προγράμματος, διασφαλίζουν ότι
το Ιράν δε θα βρεθεί, για μίαν τουλάχιστον δεκαετία, κοντά στο κατώφλι
της ικανότητας κατασκευής ατομικής
βόμβας.

Κυρώσεις
Σε αντάλλαγμα, θα αίροντο σταδιακά
οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο
Ιράκ, οι οποίες είχαν συρρικνώσει την
πετρελαϊκή παραγωγή και μειώσει το
εθνικό εισόδημα κατά 20%, σύμφωνα με
επενδυτικούς παράγοντες. Αμερικανικοί
κύκλοι εκτιμούν ότι με την άρση των
κυρώσεων το Ιράν θα είχε πρόσβαση
σε περιουσιακά στοιχεία που είχαν
παγώσει στο εξωτερικό, ύψους περίπου
100 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, οι κυρώσεις
θα μπορούν να επανενεργοποιηθούν,
εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις από
ιρανικής πλευράς.
Το πρακτορείο Ρόιτερς, επικαλούμενο ανώτατο ισραηλινό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου είχε,
από τις 5 Μαρτίου, θέσει υπόψιν του
Τραμπ τα στοιχεία για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν που απέσπασαν
οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του
και με τη σύμφωνη γνώμη εκείνου τα
παρουσίασε.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι «ακόμη και μετά τη συμφωνία
το Ιράν συνέχισε να διατηρεί και να

επεκτείνει την τεχνογνωσία του σε ό,τι
αφορά τα πυρηνικά όπλα για μελλοντική χρήση. Γιατί ένα τρομοκρατικό
καθεστώς να κρύβει και να ταξινομεί
σχολαστικά τα μυστικά πυρηνικά του
αρχεία, αν όχι, για να τα χρησιμοποιήσει αργότερα;»
Όμως, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής
Ενέργειας επανέλαβε την 1η Μαΐου ότι
«ουδεμία αξιόπιστη ένδειξη έχει για
δραστηριότητες στο Ιράν που έχουν
σχέση με την ανάπτυξη πυρηνικού
όπλου μετά το 2009».Και άλλοι ειδικοί
εκφράζουν την ίδια θέση,όπως ο Τζέφρι
Λιούις του Ινστιτούτου Middlebury, που
θεωρεί πως σ’ αυτά τα ντοκουμέντα
υπάχουν ήδη γνωστά πράγματα.
Κάπου-κάπου με περισσότερες
λεπτομέρειες -που για έναν ειδικό
έχουν ενδιαφέρον. Κατ’ ουσίαν, όμως,
όλο αυτό ισοδυναμεί με διαφημιστικό
της συμφωνίας, υπέρ του να διατηρηθεί, διότι είναι αυτό ακριβώς το
πρόγραμμα πυρηνικών όπλων που, αν
καταργηθούν οι έλεγχοι και οι άλλες
προβλέψεις της συμφωνίας, το Ιράν
μπορεί να το ξαναρχίσει άμεσα.
Ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να
βρει έναν τρόπο να παραμείνει στη
συμφωνία ανάμεσα στην Ισλαμική
Δημοκρατία και τις έξι παγκόσμιες
δυνάμεις: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία και ΗΠΑ. Η Βρετανία,
η Γαλλία και η Γερμανία παραμένουν
δεσμευμένες στη συμφωνία αλλά, σε

μια προσπάθεια να παραμείνουν και
οι ΗΠΑ, επιθυμούν το διάλογο με το
Ιράν για το βαλλιστικό πυραυλικό του
σύστημα, τις πυρηνικές του δραστηριότητες πέραν του 2025, όταν θα
λήξουν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν
βάσει της συμφωνίας, καθώς και για
το ρόλο της Τεχεράνης σε κρίσεις στη
Μέση Ανατολή, όπως στη Συρία και
στην Υεμένη.

Θα αντισταθεί λυσσαλέα
Ο ιρανός πρόεδρος, Χασάν Ροχανί, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα το
μετανιώσουν, αν αποχωρήσουν από τη
συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν. «Αν θέλουν να
επιβεβαιώσουν ότι δεν επιδιώκουμε να
δημιουργήσουμε μία πυρηνική βόμβα,
το έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν
το κάνουμε και δε θα το κάνουμε…
αλλά, αν θέλουν να αποδυναμώσουν
το Ιράν και να μειώσουν την επιρροή
του στην περιοχή παγκοσμίως, το
Ιράν θα αντισταθεί λυσσαλέα», είπε
χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος σε
ομιλία του, που μεταδόθηκε ζωντανά
από την κρατική τηλεόραση.
Μάλιστα, είχε ανακοινώσει ότι
εδώ και μήνες έχει δοθεί εντολή στην
Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του Ιράν
να είναι πανέτοιμη για δράσεις που
τις αναμένουν αλλά και για δράσεις
που δεν τις αναμένουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε
και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν,
Τζαβάντ Ζαρίφ, προειδοποιώντας πως
η αντίδραση της Τεχεράνης σε μία
παραβίαση της πυρηνικής συμφωνίας που έχει συναφθεί με τις μεγάλες
δυνάμεις, δε θα είναι ευχάριστη για
την Αμερική. «Ούτε θα αναθέσουμε
σε τρίτους την ασφάλειά μας, ούτε θα
επαναδιαπραγματευτούμε ή θα εντάξουμε προσθήκες σε μια συμφωνία που
έχουμε ήδη εφαρμόσει με καλή πίστη.
To Ιράν δε χαμπαριάζει από μάταιες
προσπάθειες εκφοβισμού. Αλλά, αν
οι ΗΠΑ εξακολουθήσουν να παραβιάζουν τη συμφωνία ή αποσυρθούν
εντελώς, θα ασκήσουμε το δικαίωμά
μας να απαντήσουμε με τρόπο που
θα επιλέξουμε».
Σημαντικό για τις εξελίξεις θα είναι
το εάν αποσυρόμενες οι ΗΠΑ από
τη συμφωνία εμποδίσουν ή όχι τους
Ευρωπαίους να συνεχίσουν τις εμπορικές τους σχέσεις με την Τεχεράνη. Αν
δεν τους εμποδίσουν, ίσως τελικώς το
Ιράν πειστεί να συνεχίσει τη συμφωνία με τους υπολοίπους. Σε αντίθετη
περίπτωση, η Τεχεράνη δεν αποκλείεται να αποσυρθεί και από την ΝΡΤ,
δηλαδή τη συνθήκη του 1970 για τη
Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.
Το δίδυμο της αντίστασης, Ιράν
και Ρωσία, στον αντίποδα των
Η.Π.Α.
Πολύ σοβαρή η κατάσταση.
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ΣτΕ: Ελεύθερα θα κινούνται
οι πρόσφυγες που έχουν ζητήσει άσυλο

Ο

ι πρόσφυγες που είναι σε περιοριστικό καθεστώς κυκλοφορίας, από τις 20 Μαρτίου 2016,
στα νησιά Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λέρο,
Ρόδο και Κω, θα εξακολουθήσουν να
παραμένουν στο καθεστώς αυτό, ενώ
όσοι πρόσφυγες έρθουν από εδώ και
στο εξής, δεν θα υπαχθούν στο παραπάνω καθεστώς κυκλοφορίας και θα
κυκλοφορούν ελεύθερα.
Αυτό αποφάνθηκε το Συμβούλιο
της Επικρατείας, μετά από προσφυγή
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες στο Ανώτατο Ακυρωτικό
Δικαστήριο, ζητώντας να ακυρωθεί η
υπ’ αριθμ. 10464/31.5.2016 απόφαση
της διευθύντριας της υπηρεσίας ασύλου, με την οποία τέθηκε περιορισμός
στην κυκλοφορία των - αιτούντων
διεθνή προστασία – προσφύγων στα
6 επίμαχα νησιά. Κατόπιν αυτού, το
Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, δημοσίευε την υπ’
αριθμ. 805/2018 απόφασή του η οποία
ακυρώνει την επίμαχη απόφαση της
διευθύντριας της υπηρεσίας ασύλου.
Το ΣτΕ έκρινε, κατά πλειοψηφία, πως
ο επίμαχος περιορισμός της κυκλοφορίας δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα
ή από άλλη διάταξη υπερνομοθετικής
ισχύος, αλλά πρέπει όμως για να επιβληθεί ο περιορισμός, να προκύπτουν
οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε
το περιοριστικό αυτό μέτρο.
Όπως αναφέρεται στην δικαστική
απόφαση, ο περιορισμός στην κυκλοφορία που επιβλήθηκε στα άτομα
που αιτούνται διεθνή προστασία, έχει
ως συνέπεια τον μη επιμερισμό των
προσώπων αυτών σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια, αλλά αντιθέτως
την άνιση συγκέντρωση τους σε ορι-

σμένες μόνο Περιφέρειες, κάτι που
επιφέρει σημαντική επιβάρυνση και
υποβάθμισή τους σε σχέση με τις
άλλες περιοχές της χώρας. Τα 6 αυτά
νησιά, σύμφωνα με την απόφαση του
ΣτΕ, καλούνται να διαχειριστούν και
να αντιμετωπίσουν με τις υπάρχουσες υποδομές και μάλιστα εν μέσω
της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης
που διέρχεται η χώρα, την είσοδο
και παραμονή σε αυτές σημαντικού
αριθμού προσώπων που αιτούνται
διεθνή προστασία, με συνέπεια να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος προκλήσεων
κοινωνικών εντάσεων, με επιπτώσεις
στη δημόσια τάξη και την οικονομική

ζωή των επίμαχων Περιφερειών, οι
οποίες αποτελούν και τουριστικούς
περιορισμούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι εφόσον δεν
προκύπτουν σοβαροί και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και
μεταναστευτικής πολιτικής, που θα
μπορούσαν να δικαιολογήσουν την
επιβολή του περιορισμού κυκλοφορίας
των αιτούντων διεθνή προστασία που
εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια
μετά την 20η Μαρτίου 2016, πρέπει να
ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.
Από την άλλη μεριά, η μειοψηφία
του ΣτΕ υποστήριξε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νόμιμη, καθώς

1) απαιτείται χρόνος για την εξέταση
των αιτήσεων και
2) λόγω της κοινής δήλωσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία
για σχέδιο δράσης ενίσχυσης της
συνεργασίας στον τομέα στήριξης των
Σύριων υπηκόων.
(Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, 17-4-2018)

Όλα αυτά είναι νομικά κείμενα που το ΠΑΚΟΕ απεχθάνεται…
Όμως, στον ανήθικο πόλεμο στη
Συρία, δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες…! Οι Έλληνες έχουν αποδείξει
ότι σέβονται την ανθρωπιστική
βοήθεια που τη χρειάζονται οι …
πρόσφυγες.
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Πέντε παράγοντες που θα κρίνουν
την ημερομηνία των εκλογών

Αλέξης Τσίπρας δέχεται πολλές
εισηγήσεις αναφορικά με το
χρόνο διεξαγωγής των εκλογών,
ενώ και ο ίδιος έκανε μια αναφορά
στην τελευταία Πολιτική Γραμματεία
του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η αναφορά του
Πρωθυπουργού, που έγινε κάτι τη
διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το
χρόνο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών,
αφορούσε μια σκέψη και όχι τελεσίδικη
απόφαση.
Τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν
και μετά να αποφασίσει η κυβέρνηση
για την ημερομηνία των εκλογών, όπως
απάντησε υψηλόβαθμο κυβερνητικό
στέλεχος σε ερώτηση του CNN Greece
σχετικά με το αν έχουν «κλειδώσει» οι
εκλογές, είναι τα ακόλουθα:
• Πρώτο και σημαντικότερο είναι
ο τρόπος με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τον Αύγουστο του
2018. Πόσες αξιολογήσεις θα έχει η
ελληνική οικονομία μετά τον Αύγουστο;
Θα είναι αυξημένη επιτροπεία ή θα
ακολουθηθεί το ίδιο σύστημα με όλες
τις υπόλοιπες χώρες που ολοκλήρωσαν
προγράμματα στήριξης; Στην πρώτη
περίπτωση η κυβέρνηση θα βρεθεί
σε δύσκολη θέση ενώ στη δεύτερη,
θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει
αποφάσεις και να σχεδιάσει τις εκλογές
σε καλύτερο για αυτήν πολιτικό χρόνο.
• Ένας από τους μεγαλύτερους
πονοκεφάλους της κυβέρνησης είναι οι
περικοπές συντάξεων από την πρώτη
ημέρα του 2019. Το «δεν μπορούμε να
πάμε σε εκλογές με κομμένες συντάξεις»
ακούγεται ολοένα και περισσότερο
στα γρεφεία και στη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι περικοπές
συντάξεων είναι ένα από τα ζητήματα
που αναμένεται να μπουν έντονα το
επόμενο διάστημα στις διαπραγμα-

Ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί διακαώς να
συνδέσει την κυβερνητική του θητεία
με μια λύση στο Σκοπιανό. Πιστεύει
ακράδαντα ότι έφτασε η ώρα οι δύο
χώρες να λύσουν τα προβλήματά τους
αλλά και πως πιθανή λύση θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα. Επιπλέον,
τυχόν εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο θα
προκαλέσουν πολιτικές πιέσεις τόσο στη
Νέα Δημοκρατία όσο και στο Κίνημα
Αλλαγής και πιθανό να επισπεύσουν
την ημερομηνία των εκλογών. Τέλος,
από την εξίσωση δεν πρέπει να βγαίνει
ο αστάθμητος παράγοντας Ερντογάν,
του οποίου οι κινήσεις αμέσως μετά
τις εκλογές στην Τουρκία είναι πιθανόν
να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις
και στην Ελλάδα.
(Πηγή: www.cnn.gr)

τεύσεις με τους δανειστές. Η ελληνική
κυβέρνηση θα προβάλει το επιχείρημα
της υπερκάλυψης του στόχου των
πλεονασμάτων προκειμένου να πείσει
ότι δεν χρειάζονται νέες περικοπές
στις συντάξεις.
• Παραμονή ή όχι του ΔΝΤ στο
πρόγραμμα: Πρόκειται για ζήτημα
ικανό να καθορίσει τις εξελίξεις αλλά
και θέμα που έχει δημιουργήσει διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στην
κυβέρνηση. Η παραμονή του Ταμείου
στο πρόγραμμα συνεπάγεται γενναίες
ρυθμίσεις ελάφρυνσης του χρέους,
γεγονός που μπορεί να αποτελέσει
ισχυρό πολιτικό και επικοινωνιακό
χαρτί για την ελληνική κυβέρνηση. Από
την άλλη, αν το ΔΝΤ παραμείνει στο
πρόγραμμα δύσκολα θα αποφευχθεί
η περικοπή συντάξεων.
• Πολιτικές συμμαχίες: Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ έχει ημερομηνία

λήξης. Ίδια με αυτήν της προκήρυξης
των επόμενων εκλογών. Το μήνυμα
είναι σαφές και έχει φτάσει και στους
τελευταίους βουλευτές των κομμάτων
οι οποίοι το τελευταίο διάστημα ολοένα
και περισσότερο επιδίδονται σε τηλεοπτικές ενδοκυβερνητικές αψιμαχίες.
Το ζητούμενο από δω και πέρα είναι τι
γίνεται στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
«Η μόνη πολιτική βιώσιμη λύση είναι
κυβερνήσεις προγραμματικής συνεργασίας με προοδευτικό ή συντηρητικό
προσανατολισμό. Το Κίνημα Αλλαγής
πρέπει να επιλέξει», απάντησε ο Νίκος
Φίλης σε σχετική ερώτηση της «Κυριακάτικης Καθημερινής». Στο ίδιο μήκος
κύματος κινήθηκε πρόσφατα και ο
Πάνος Σκουρλέτης. Όσο η Χαριλάου
Τρικούπη δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο
τόσο δυσκολεύεται η κυβέρνηση να
πάει σε εκλογές.
• Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής:

Αυτές οι θέσεις του CNN Greece
δεν απηχούν τις εκτιμήσεις του
ΠΑΚΟΕ διότι:
1. Τα χρέη των Ελλήνων, με τις
ευνοϊκότερες εκτιμήσεις, θα αποσβεσθούν το 2060, δηλαδή μέχρι
τότε θα πληρώνουμε….. θα πληρώνουμε……. και θα …..χρωστάμε!
2. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι
τέτοιοι που οι εκτιμήσεις διεθνών
οργανισμών (ΟΟΣΑ, Ε.Ε., Διεθνής
Τράπεζα Επενδύσεων κ.α.) που
με τις καλλίτερες προϋποθέσεις
θα ξεκινήσουν, ουσιαστικά, μετά
την εξισορρόπηση του ΑΕΠ, που
προβλέπεται το 2030.
3. Με την εφαρμογή της 4ης
αξιολόγησης, οι μισθοί και οι συντάξεις θα επανέλθουν στα επίπεδα
του 2012-2014 μετά το 2035.
Όλα αυτά είναι σταγόνα στους
τρεις μεγαλύτερους ωκεανούς στον
πλανήτη, από τον προσδιορισμό
της ημερομηνίας των εκλογών!

για το
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Η καταδίωξη των Παλαιστινίων
είναι ο βούρκος που βουλιάζουν
οι πανανθρώπινες ηθικές αξίες

Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε στις 15 Μαϊου η διπλωματική αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα καταλογίζει
την πλήρη ευθύνη στο Ισραήλ για τη
σοβαρή, όπως αναφέρει, κλιμάκωση
στη Λωρίδα της Γάζας.
Τονίζει ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 60 δολοφονίες, άοπλων αμάχων,
ενώ «περισσότεροι από 2700 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων οκτώ
παιδιών και εννέα δημοσιογράφων».
Όπως αναφέρει η πρεσβεία της Παλαιστινιακής Αρχής, «αυτή η δυσανάλογη
και παράνομη χρήση «θανάσιμης
βίας» εναντίον άοπλων πολιτικών
διαδηλωτών είναι εγκληματική. Η
διεθνής κοινότητα έχει νομική και
ηθική υποχρέωση να διασφαλίζει την
υπευθυνότητα για αυτά τα μη ελεγχόμενα εγκλήματα που το Ισραήλ εκτελεί
ατιμώρητα λόγω της ενθάρρυνσης ορισμένων χωρών, συμπεριλαμβανομένης
της κυβέρνησης των ΗΠΑ».
Επιπλέον, τονίζει πως ο πρεσβευτής της Παλαιστινιακής Αρχής στην
Ελλάδα, Μαρβάν Τούμπασι, δήλωσε:
«Αυτή είναι άλλη μια μαύρη μέρα για
τους Παλαιστίνιους. Καταδικάζουμε
αυτή τη συνεχιζόμενη σφαγή που

διαπράττουν με ψυχρό αίμα οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εναντίον
αθώων Παλαιστινίων πολιτών. Το
Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για
αυτά τα εγκλήματα».
Το κράτος της Παλαιστίνης επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία
δημιουργία ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με αυτήν την επίθεση, τονίζοντας πως πρέπει να έχει συνέπειες:«Η
αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος
εξαρτάται από τη διασφάλιση της
λογοδοσίας».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η
κλιμάκωση ενισχύθηκε περαιτέρω
από την κίνηση της κυβέρνησης των
ΗΠΑ να εγκαινιάσει την αμερικανική
πρεσβεία στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ. Αυτά τα εγκαίνια είναι μια πράξη
εχθρότητας κατά των παλαιστινιακών
εθνικών δικαιωμάτων και του διεθνούς
δικαίου. Πρόκειται για επίθεση κατά
της ακεραιότητας της διεθνούς τάξης,
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων
Εθνών. Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει η
αιώνια πρωτεύουσα της Παλαιστίνης».

Στην ανακοίνωση ο πρέσβης Τούμπασι ευχαρίστησε και την Ελλάδα
για τη στάση της: «Είμαστε ειλικρινά
ευγνώμονες για την Ελλάδα και όλα τα
κράτη για τη μη συμμετοχή τους στα
εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην
κατεχόμενη Ιερουσαλήμ χθες και για
τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν το
διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα
και τα παλαιστινιακά δικαιώματα».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι
σοβαρές προκλήσεις δε μετέβαλαν τη
δέσμευσή μας στη λύση δύο κρατών,
στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης, του
διεθνούς δικαίου και των υφιστάμενων
ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Μοναδική
λύση για την εξασφάλιση της ειρήνης,
της σταθερότητας και της ανάπτυξης
στην περιοχή, αποτελεί η ίδρυση του
ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους
της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967
με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσα».
Τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι σφαγές στη Γάζα
είναι ιδιαίτερα σοβαρές πολιτικές
επιπλοκές της αστάθειας στη Μέση
Ανατολή.

Ασυνόδευτος ανήλικος από τη Συρία μιλά με φωτογραφίες για τη ζωή του
Φωτογραφίες του Μουσταφά Ομάρ θα παρουσιαστούν στην έκθεση με τίτλο «Chios Land» που
θα πραγματοποιηθεί από τη ΜΕΤΑδραση στη
Χίο, στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος». Η
εκδήλωση για τα εγκαίνια της έκθεσης ετοιμάζεται
με ενθουσιασμό από όλα τα παιδιά και το προσωπικό της δομής της ΜΕΤΑδρασης και θα γίνει την
Παρασκευή 11 Μαΐου, στις 19:30.
Ο Μουσταφά Ομάρ, ένα 17χρονο ασυνόδευτο
αγόρι, μιλά για την πρώτη του επαφή με τη μεγάλη
του αγάπη, τη φωτογραφία: «Όταν ήμουν στην
πατρίδα μου, τη Συρία, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος,
έβλεπα φωτογραφίες για την ομορφιά της φύσης
κι έλεγα στον εαυτό μου ότι αυτές απεικονίζουν
τον Παράδεισο στη γη. Κι αναρωτιόμουν: “Πώς
βγαίνουν αυτές οι φωτογραφίες; Πού μπορώ να δω
τέτοιες εικόνες;” Επειδή στην πατρίδα μου έβλεπα
μόνο λάσπες, σκόνες και ερείπια...».
Και συνεχίζει : «Υπέφερα πολύ στο ταξίδι μου,
μέχρι να φτάσω στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά
που έβλεπα θάλασσα και τότε για πρώτη φορά
ξεκίνησα να τραβάω φωτογραφίες με το κινητό
μου. Η πρώτη φωτογραφία μου ήταν η θάλασσα
της Σούδας, γύρω από το καμπ. Για ένα μήνα,
κάθε φορά που έβγαζα φωτογραφίες, τις έβλεπα
στη σκηνή που έμενα και χαιρόμουν ιδιαίτερα.
Κατόπιν, ξεκίνησα να βγάζω φωτογραφίες με τους

πρόσφυγες, ώστε να καταγράψω τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες ζούσαν».
Ζώντας τελευταίους 14 μήνες στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης
στη Χίο αποτυπώνει τα βάσανα των προσφύγων με
το φωτογραφικό του φακό: «Όταν πήγα στη Δομή
της ΜΕΤΑδρασης, με επισκέφτηκε ένας φίλος που
μου δάνεισε τη δική του φωτογραφική μηχανή…
άρχισα να βγαίνω βόλτες καθημερινά και να βγάζω
φωτογραφίες διάφορα μέρη του νησιού. Μέρα με
τη μέρα, άρχισα να αποκτώ μεγαλύτερη εμπειρία,
και αυτό αποτυπωνόταν στις φωτογραφίες μου.
Ξεκίνησα να φτιάχνω ένα φάκελο με όλα μου τα
έργα για τους πρόσφυγες, μικρούς και μεγάλους
σε ηλικία, τον τρόπο που ζουν, προκειμένου να
βλέπει ο κόσμος την ταλαιπωρία τους, μήπως
βρεθεί λύση για το πρόβλημά τους, καθώς και τους
πολέμους, που έχουν φάει εκατομμύρια ψυχές και
συνεχίζονται ως σήμερα….»
Η πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης, Λώρα Παππά,
δηλώνει: «Χαιρόμαστε που μπορούμε να δώσουμε στο Μουσταφά την ευκαιρία να παρουσιάσει
τις εικόνες του και μέσα από αυτές να μοιραστεί
στιγμές από τη ζωή του». Με τη στήριξη του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την αλληλεγγύη
της τοπικής κοινωνίας, η δομή της ΜΕΤΑδρασης
στη Χίο συνεχίζει να λειτουργεί και να φιλοξενεί

ασυνόδευτους ανηλίκους και να τους προσφέρει
ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. «Στόχος
μας για τα παιδιά αυτά είναι είτε η μεταφορά τους
σε πιο μόνιμες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα,
είτε η επανένωσή τους με συγγενείς τους σε άλλη
χώρα της Ευρώπης, όπως στην περίπτωση του
Μουσταφά, ο οποίος ελπίζουμε σύντομα να ταξιδέψει προς χώρα της Ε.Ε., για να ζήσει με μέλη της
οικογένειάς του».
Με τη στήριξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χίου
Σπυριδούλας Σταυράτη, της Φωτογραφικής Λέσχης
Χίου και της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Χίου καθώς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«Μαρία Τσάκος», όπου εκτίθενται οι φωτογραφίες,
μπόρεσε να συνομιλήσει ο Μουσταφά με το κοινό
μέ4σα από τις φωτογραφίες του . Οι εκτυπώσεις
των έργων έγιναν με ευγενική προσφορά του
Demertzis Digital, ενώ ο επαγγελματίας φωτογράφος, Ορέστης Σεφέρογλου, έδωσε πολύτιμες
συμβουλές στο νεαρό φωτογράφο.
Πληροφορίες: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία
Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας
και Παράδοσης, Μιχαήλ Λιβανού 51, Χίος, τηλ.:
22710-82777.
Διάρκεια έκθεσης: 11-20 Μαΐου, καθημερινές
9:00-14:00, σαββατοκύριακα: 18:00-20:30.
Μπράβο στην προσπάθεια!
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Υποχρέωση της «πολιτείας», η διαύγεια στη διάχυση
των στοιχείων για καλύτερη ποιότητα ζωής

Μ

ε βάση το γενικό κανονισμό για την προστασία των
δεδομένων, που θα αρχίσει
να ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σειρά
μέτρων για την αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων στην ΕΕ, για να
μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και
οι επιχειρήσεις να καρπωθούν τα
οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη
και να αποφύγουν τις αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών) σε Δελτίο
Τύπου που εξέδωσε στις 15 Μαϊου
επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναβάλλει τις δύσκολες αποφάσεις για
την τεχνητή νοημοσύνη.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «θα έπρεπε να περιλαμβάνει κανόνες, που θα
θέσπιζαν την υποχρέωση διαφάνειας,
ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πότε
χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες,
που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία
των αλγορίθμων, που εμπλέκονται και
το δικαίωμα των καταναλωτών, να
εναντιωθούν, σε αυτοματοποιημένες
αποφάσεις. Επίσης, θα έπρεπε να
περιλαμβάνει ειδικά πρότυπα ασφάλειας, για όλα τα προϊόντα τεχνητής
νοημοσύνης και να δίνονται επαρκείς
αρμοδιότητες, στις αρχές εποπτείας της
αγοράς, έτσι ώστε μη ασφαλή προϊόντα
και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης
να μη διατίθενται, στη ο αγορά.
Τέλος, θα έπρεπε να περιλαμβάνει
επικαιροποιημένους κανόνες, για την
ευθύνη παραγωγών, προμηθευτών,

κατασκευαστών κ.λπ., ώστε να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές είναι καλύτερα προστατευμένοι, εάν υποστούν
ζημία ή βλάβη, εξ αιτίας προϊόντων,
που λειτουργούν, με βάση την τεχνητή
νοημοσύνη.»

Tεχνητή νοημοσύνη
Η Γενική Διευθύντρια της BEUC
(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων
Καταναλωτών), κ. Μονίκ Γκόγιενς,
σχολίασε: «Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη,
για να αποφύγουν τις ευθύνες τους,
όταν δημιουργούνται προβλήματα.
Αυτοί, που κατασκευάζουν αυτόματα αυτοκίνητα, πρέπει να φέρουν
την ευθύνη, όταν ένα αυτοκίνητό
τους προκαλέσει ατύχημα, ή όταν ένα
οικιακό ρομπότ προκαλέσει ζημιά. Οι
σημερινοί κανόνες, για την ασφάλεια
δεν επαρκούν και δεν είναι αρκετά
ξεκάθαροι, για τη νέα εποχή. Πρέπει
να εκμοντερνιστούν."
Υπενθυμίζουμε ότι με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επιχειρείται να διασφαλιστούν
τα εξής:
• Καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα
του δημόσιου τομέα και δυνατότητα
περαιτέρω χρήσης τους: Ένα αναθεωρημένο νομοθέτημα για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα καλύπτει
τα δεδομένα που βρίσκονται στην
κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα
στους τομείς των μεταφορών και των

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Επίσης,
διευκολύνουν τη δυνατότητα περαιτέρω
χρήσης ανοικτών ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από δημόσια
χρηματοδότηση και υποχρεώνουν τα
κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές
ανοικτής πρόσβασης.
• Ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων το 2018: Οι συστάσεις παρέχουν
καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή
των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης
σύμφωνα με τους στόχους για την
ανοικτή επιστήμη, τα δεδομένα έρευνας και τη διαχείριση δεδομένων, τη
δημιουργία ευρωπαϊκού ανοικτού
υπολογιστικού νέφους, και την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Επίσης,
τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης
κινήτρων, επιβραβεύσεων, δεξιοτήτων
και κατάλληλων δεικτών μέτρησης
για τη νέα εποχή της δικτυωμένης
έρευνας.
• Ανταλλαγή δεδομένων του ιδιωτικού τομέα μεταξύ επιχειρήσεων και
μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας
διοίκησης: Μια νέα ανακοίνωση με
τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό
χώρο δεδομένων» παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ σχετικά με τις
νομικές και τις τεχνολογικές αρχές που
θα πρέπει να διέπουν τη συνεργασία
στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων
στον ιδιωτικό τομέα.
• Ασφάλεια των δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών με
παράλληλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας: με την εξασφάλιση της

πρόσβασης των πολιτών στα δεδομένα
υγείας τους και την καθιέρωση της
δυνατότητας διασυνοριακής ανταλλαγής των δεδομένων τους με τη χρήση
μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων για
πιο εξατομικευμένη διάγνωση και
θεραπευτική αγωγή και την καλύτερη
πρόληψη επιδημιών και με την προαγωγή των κατάλληλων ψηφιακών
εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση οι
δημόσιες αρχές να κάνουν καλύτερη
χρήση των δεδομένων υγείας για
σκοπούς έρευνας και μεταρρύθμισης
των συστημάτων υγείας.
Η σημερινή πρόταση καλύπτει
επίσης τη διαλειτουργικότητα των
ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, καθώς
και έναν μηχανισμό για τον οικειοθελή
συντονισμό στον τομέα της ανταλλαγής
δεδομένων —συμπεριλαμβανομένων
των γονιδιωματικών δεδομένων— για
την πρόληψη των ασθενειών και την
έρευνα.
Η αξία της ευρωπαϊκής οικονομίας
δεδομένων ανερχόταν σε 300 δισ. ευρώ
το 2016. Εάν τεθούν σε εφαρμογή τα
κατάλληλα νομοθετικά μέτρα και μέτρα
πολιτικής, η αξία αυτή θα μπορούσε
να αυξηθεί στα 739 δισ. ευρώ το 2020,
ήτοι στο 4 % του ΑΕΠ της ΕΕ.
Το ΠΑΚΟΕ αγωνίζεται 40 χρόνια
για τα προαναφερόμενα, δίχως την
ηθική και οικονομική βοήθεια των
πολιτικών και πολιτειακών «εξουσιών». Στηρίζεται στους συνδρομητές,
τους υπεύθυνους «χορηγούς» του
και στην τεκμηριωμένη και αποτελεσματική δουλειά που κάνει.
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Nα ισχύσουν οι ίδιες ρήτρες και για τους
προμηθευτές από τρίτες χώρες στις εξαγωγές

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο για την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρώπης, που αφορά τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων. Στη συνεδρίαση
στο Λουξεμβούργο στις 16 Απριλίου
2018, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας
της ΕΕ ασχολήθηκε με τις αθέμιτες
πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων και η
συγκεκριμένη πρόταση, αφού εγκριθεί
η Οδηγία, πρέπει να μεταφερθεί στην
εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους
σε μιαν κοινή μέγιστη περίοδο δύο
ετών από τη δημοσίευση της.
Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις
για τη συγκεκριμένη πρόταση της
Ε.Ε. από παράγοντες της αγοράς. Η
νομοθεσία της Ε.Ε. θα πρέπει να καλύπτει όλους τους φορείς στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων χωρών που
έχουν συνάψει συμφωνίες ελευθέρων
συναλλαγών με την Ένωση. «Θα πρέπει
να ισχύσουν οι ίδιες ρήτρες και για
τους προμηθευτές από τρίτες χώρες
(π.χ. Μαρόκο κ.α.). Στο κείμενο δεν
υπάρχει ρητή δεσμευτική διάταξη για
τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που υπογράφουν συμβόλαια με προμηθευτές από
το εξωτερικό (χώρες εκτός ΕΕ). Κάτι
τέτοιο θα ευνοεί τις εισαγωγές από
τρίτες χώρες», τονίζει ο Σύνδεσμος
Εξαγωγέων Incofruit-Hellas.

Εγγύηση ισότιμων
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διαβούλευσης, είχε κληθεί η Επιτροπή
για σύνταξη μιας εναρμονισμένης ρυθμιστικής προσέγγισης σε επίπεδο Ε.Ε.
και είχε προειδοποιηθεί ότι η τυχόν
ρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων σε εθνικό επίπεδο και όχι
σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε
εκτροπή του εμπορίου που να ευνοεί
τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Όσον
αφορά το τελευταίο αυτό σημείο, η
νομοθεσία της Ε.Ε. θα πρέπει να καλύπτει όλους τους φορείς στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε τρίτες χώρες,
και ιδίως στις τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ. Απαιτείται, δηλαδή,
εγγύηση ισότιμων όρων εμπορίου, για
να αποφευχθούν στρεβλώσεις του.
Και παρά το ότι το αίτημα αυτό έχει
διατηρηθεί και αναφέρεται στο κείμενο
του σχεδίου με τη φράση: «Ώστε να
αποφευχθούν οι ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από
την προστασία των γεωργών και των
οργανώσεών τους στην Ένωση, που

συμβαίνουν, όταν κάποιος αγοράζει
προϊόντα από προμηθευτές εγκατεστημένους εκτός της Ένωσης», δεν
υπάρχει ρητή δεσμευτική διάταξη στο
σχέδιο προς υλοποίησή της.
Ο ευρωβουλευτής, Νότης Μαριάς,
σε άρθρο του στην εφημερίδα «Νέα
Εγνατία» εξηγεί τον τρόπο που η παγκοσμιοποίηση ανέτρεψε τα δεδομένα: οι
βιομηχανικές χώρες του Ευρωπαϊκού
σκληρού πυρήνα, προκειμένου να έχουν
αδασμολόγητη εμπορική πρόσβαση
των βιομηχανικών τους προϊόντων
στις αγορές των αναπτυσσόμενων
αγροτικών χωρών της Αφρικής και της
Ασίας, προχώρησαν στην αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
κατήργησαν την Αρχή της Κοινοτικής
Προτίμησης και επέτρεψαν τις αθρόες
και εν πολλοίς αδασμολόγητες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.,
διαλύοντας έτσι τον αγροτικό κόσμο
στον Ευρωπαϊκό Νότο.
Με εργαλείο τις Συμφωνίες Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και τις πολυμερείς Εμπορικές
Συμφωνίες τύπου CETA, TTIP, κ.λπ.
εμπεδώθηκε η μαζική “εισβολή” στην
Ε.Ε. αγροτικών και κτηνοτροφικών

προϊόντων τρίτων χωρών. Κλασσικά
παραδείγματα οι αθρόες εισαγωγές
αδασμολόγητου τυνησιακού λαδιού
καθώς και η Συμφωνία Ελευθέρων
Συναλλαγών ΕΕ – Ουκρανίας που
έχει πλημμυρίσει την Ε.Ε. με τόνους
γαλακτοκομικών προϊόντων αμφιβόλου
ποιότητας.

ΥΤψηλότερο κόστος
Τέλος, να επισημανθεί ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν υψηλότερο
κόστος, διότι, εκτός των άλλων, κατά
την παραγωγή τους πληρούν αυστηρούς κανόνες ,που διασφαλίζουν την
ποιότητά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις με όρους
ανταγωνισμού ,αν δεν υφίστανται
ανάλογες δεσμεύσεις και για τρίτες
χώρες. Αλλά και μεταξύ των αγροτών
της Ε.Ε. δε νοείται ο αγροτικός πληθυσμός των περισσότερων χωρών
της Ε.Ε. να απολαμβάνει ελάχιστους ή
και μηδενικούς φόρους στο αγροτικό
πετρέλαιο και την ενέργεια ,την ίδια
στιγμή που στην Ελλάδα η τρόικα και τα
μνημόνια να επιβάλλουν δυσβάσταχτη
αύξηση φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο

καθιστώντας την αγροτική παραγωγή
ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική.
Κι σε όλα αυτά να προστεθεί ότι η
CETA [Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου
μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά] και ανάλογες
συμφωνίες συνεπάγονται σοβαρότατες
αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική
αγροτική οικονομία, για παράδειγμα
με την κατάργηση της προστασίας των
προϊόντων Προστατευμένης Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ), όπως είναι η φέτα.
Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει
επισημάνει τους κινδύνους της
ανεξέλεγκτης και αθρόας εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες
(κινεζικά μέσω Ε.Ε. και άλλων ασιατικών και αφρικανικών χωρών),τα
οποία είναι εκτός ανταγωνισμού
των ευρωπαϊκών και εγχώριων
προϊόντων. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα
ελέγχου από τον ΕΦΕΤ των εγχώριων προϊόντων, θα αποκτήσουμε
τη δυνατότητα ελέγχου των εισαγόμενων;
Επιτέλους, κύριοι της εξουσίας!
Αντισταθείτε και εναντιωθείτε στην
εκτροπή αυτή του δήθεν Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!
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Καταγγελία ΠΑΚΟΕ
προς Λιμενάρχη Πειραιά
Αθήνα, 25/4/2018
Αρ. Πρωτ.: 8969
Προς τον
Κύριο Ανδρέα Θεοφίλου
Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος
Κοιν.: Κον Παναγιώτη Κουρουμπλή
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κύριε Αρχιπλοίαρχε,
Μετά από καταγγελίες μελών του ΠΑΚΟΕ και συνδρομητών μας (www.pakoe.
gr), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Η κατάσταση στην προβλήτα του λιμανιού όπου αγκυροβολούν τα πλοία
του Βόρειου Αιγαίου, στο ταχυδρομείο, είναι απογοητευτική και δημιουργεί
προβλήματα στη Δημόσια Υγεία.
2. Η κατάσταση στις προβλήτες του Αργοσαρωνικού είναι επικίνδυνη εξαιτίας
της ελλιπούς ασφάλειας στα απαιτούμενα κιγκλιδώματα των επιβατών.
Για τα παραπάνω σας ζητάμε να πάρετε, άμεσα, τα κατάλληλα μέτρα και να
μας ενημερώσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτί μηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημιακός
Ο Γεν. Γραμματέας: Μύρωνας Φασουλάκης, Αγγειοχειρουργός

Ηλεκτροσόκ από το ηλεκτρικό ρεύμα

Τ

ο ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών έχει γίνει,
το τελευταίο χρονικό διάστημα,
αποδέκτης πολλών παραπόνων καταναλωτών, που αφορούν τις χρεώσεις
Υ.Κ.Ω. και ΕΤΜΕΑΡ. Οι καταναλωτές,
ειδικά όσοι έχουν νυχτερινό τιμολόγιο
για θέρμανση, παραπονιούνται ότι οι
νέες τιμές που εφαρμόζονται από την
1η Ιανουαρίου 2018, είναι υπερβολικά
υψηλές και απαράδεκτα, επιβαρυντικές.
Συγκεκριμένα καταγγέλλουν:
• Οι καταναλωτές που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο, διευκολύνουν, κυριολεκτικά, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να διαθέσουν και να εισπράξουν
το αντίτιμο για ηλεκτρικό ρεύμα, το
οποίο θα έμενε αχρησιμοποίητο, στο
δίκτυο. Πριν κάποια χρόνια, η Δ.Ε.Η.
προσέφερε και για δικό της όφελος
ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές
σε χαμηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα
να εγκαταστήσουν θερμοσυσσωρευτές.
Σήμερα, αυτοί οι καταναλωτές τιμωρούνται, μέσα από τον υπολογισμό
των τελών Υ.Κ.Ω. (Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας) και ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων),
με τους εξής τρόπους:
-Δεν μπορούν να ενταχθούν, στο
κοινωνικό τιμολόγιο, αν και πληρούν
τα κριτήρια λόγω υψηλών καταναλώσεων, από το νυχτερινό τιμολόγιο, για
θέρμανση.
-Αντίθετα, επιδοτούν μέσω των
τελών Υ.Κ.Ω. όσους βρίσκονται στην
ίδια οικονομική κατάσταση, ίσως και
σε καλύτερη, από αυτούς. Ταυτόχρονα,
όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο έχουν
τη δυνατότητα να λάβουν επιστροφή
τμήματος του Ε.Φ.Κ.
-Ο υπολογισμός του τέλους Υ.Κ.Ω.
και ΕΤΜΕΑΡ, πάνω στη συνολική
κατανάλωση ηλεκτρινού ρεύματος, με
την παράλληλη τρομακτική αύξηση
των τιμών υπολογισμού τους και την
κατάργηση της κλίμακας 2001Kwh έως
3000kwh αύξησε τους λογαριασμούς
τρομακτικά. Οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι το Μάιο, που ανακοινώθηκε η αύξηση, η Ρ.Α.Ε. υποσχόταν
μειώσεις στους λογαριασμούς, όμως δεν
έκανε καμία αναφορά, στο νυχτερινό
τιμολόγιο, με αποτέλεσμα οι κατανα-

λωτές να πάθουν «ηλεκτροσόκ», μόλις
παρέλαβαν τους λογαριασμούς τους.
• Η επιβολή ΦΠΑ πάνω στο τέλος
ΥΚΩ και στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ είναι
απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν να
επιβάλλεται φόρος πάνω σε τέλη και
φόρους.
Η υποχρέωση της Πολιτείας να
παρέχει Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,
δεν μπορεί να μετακυλίεται, στους
καταναλωτές, με αυτούς τους εξοργιστικούς όρους. Εάν η Πολιτεία, οι
πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και το
ΔΕΔΔΗΕ αδυνατούν να εντοπίσουν
τους κλέφτες ηλεκτρικού ρεύματος και
να εισπράξουν τα διαφυγόντα κέρδη,
όπως ανακοίνωσαν, οι καταναλωτές
δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιους
λογαριασμούς.
Πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνει
η ΔΕΗ νέες λιγνιτικές μονάδες και οι
καταναλωτές να πληρώνουν τέτοια
υπέρογκα ποσά για ανανεώσιμες πηγές;
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απαιτώντας την άμεση
επίλυση των παραπάνω προβλημάτων
απέστειλε στις 28 Μαρτίου 2918 επιστολή στη Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας- την οποία κοινοποίησε και
στους κ. Ιωάννη Δραγασάκη, υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο
Σταθάκη, υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Δημήτριο
Αυλωνίτη, γενικό γραμματέα Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή και στον
κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, πρόεδρο
και διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η.,
και ανέμενε απάντηση μέχρι την 10η
Απριλίου 2018.
Ωστόσο, επειδή δε έλαβε καμία
απάντηση, δημοσιοποίησε την επιστολή καλώντας τους καταναλωτές να
καταγγείλουν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., την αύξηση
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
εξετάζει τις δυνατότητες ανάληψης
πρωτοβουλιών και δράσεων, εναντίον
της παράλογης αυτής αύξησης που
δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «χαράτσι», στο ρεύμα.
Το ΠΑΚΟΕ πρώτο το 2010 υπέβαλε ομαδικές αγωγές στη ΔΕΗ
γι’ όλα αυτά. Αρκετοί πήραν πίσω
λεφτά. Πολλοί, όμως, είναι ακόμη
στο… ακουστικό τους.
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Δελτίο Τύπου από το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια

Μ

ε αφορμή την ανοιχτή συγκέντρωση της 7ης Μαΐου ο
συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής
– Δ. Αθήνας, «ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»,
αναφέρεται στις αποκαλύψεις των
επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη στασιμότητα και καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων της
Αττικής, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει
τα σενάρια που εκπονούνται και τα
οποία έχουν σκοπό να παραταθεί - για
άγνωστο διάστημα – η λειτουργία του
υφιστάμενου ΧΥΤΑ Φυλής.
Συγκεκριμένα, το Δελτίο Τύπου
του Δυτικού Μετώπου έχει ως εξής:
«Όταν το Δεκέμβρη του 2016 ψηφίζονταν ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, η (αρνητική)
εξέλιξη είχε προδιαγραφεί. Ο σχεδιασμός αυτός είχε αποδεχτεί την
απροθυμία των δήμων να αναλάβουν
το σοβαρότατο ρόλο που τους αντιστοιχεί στην προδιαλογή των υλικών
και στην ανακύκλωση. Κάθε τι θετικό
-όπως οι αποκεντρωμένες υποδομές
διαχείρισης- ήταν χωρίς μελέτες, χωρίς
χωροθέτηση και χωρίς χρηματοδότηση. Αντίθετα, τα αρνητικά σημεία
περιγράφονταν αναλυτικά: συνέχιση
της λειτουργίας της εγκατάστασης
της Φυλής, επέκταση της δυναμικότητας του εργοστασίου επεξεργασίας
σύμμεικτων (ΕΜΑΚ), συνέχιση -για
απροσδιόριστο χρόνο- της λειτουργίας
του ΧΥΤΑ.

Ρύπανση και δυσοσμία
Στην πράξη, τα πράγματα ήταν
ακόμη χειρότερα: επεκτάθηκε (κατά 58
στρέμματα) και βάθυνε ο υφιστάμενος
ΧΥΤΑ (στη β΄ φάση), εγκαταλείφθηκε
η προοπτική της απομάκρυνσης του
αποτεφρωτήρα επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων και αδειοδοτήθηκε
η επαναλειτουργία της μονάδας της
WATT. Η ρύπανση και η δυσοσμία
παραμένουν, η υγεία των κατοίκων
πλήττεται καθημερινά, οι μελέτες που
το τεκμηριώνουν αποκρύπτονται προκλητικά και χωρίς ντροπή από το
δήμαρχο Φυλής κ. Παππού, ενώ οι
αρμόδιες υπηρεσίες, η περιφέρεια
Αττικής, τα υπουργεία και η κυβέρνηση
σφυρίζουν αδιάφορα.
Το Δυτικό Μέτωπο δεν έπαψε,
ούτε στιγμή, να μιλά για την ολιγωρία
και τις λαθεμένες επιλογές της περιφέρειας Αττικής και για την πλήρη
εγκατάλειψη του νέου εθνικού σχεδίου
διαχείρισης (ΕΣΔΑ) από την κυβέρνηση.
Επέμεινε, ιδιαίτερα, στο να αναδείξει
την επερχόμενη περιβαλλοντική και
υγειονομική κρίση, καθώς η χωρητικότητα του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Φυλής

εξαντλείται σε λιγότερο από ένα χρόνο,
χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα καμιά
από τις αναγκαίες νέες υποδομές.
Μας κατηγόρησαν ότι προτρέχουμε,
ότι κάνουμε δίκη προθέσεων και ότι
αδικούμε τη διοίκηση της περιφέρειας
και την κυβέρνηση.
Αλλά το μόνο που μας αντέταξαν,
στην πράξη, ήταν μια -εκ των υστέρωνμελέτη για τα ανενεργά λατομεία και
ορυχεία. Μόνο που η συγκεκριμένη
μελέτη το μόνο που προσέφερε ήταν
να στοχοποιήσει -και πάλι- τη Δυτική
Αττική, «φωτογραφίζοντας» τα λατομεία
Μουσαμά και ΤΙΤΑΝ και το παλιό
μεταλλείο στο Μελετάνι της Μάνδρας.
Καθώς, όμως, ο χρόνος κυλά απειλητικά, άρχισαν να συνειδητοποιούν την
κρισιμότητα της κατάστασης και, αφού
η διοίκηση της περιφέρειας σήκωσε
ψηλά τα χέρια, μπήκε στο τραπέζι των
κυβερνητικών συσκέψεων η ιδέα της
επέκτασης του ΧΥΤΑ στην γ΄ φάση.
Η αποκάλυψη αυτού του σχεδίου,
από το Δυτικό Μέτωπο, ανέστειλε την
εξαγγελία αυτής της επιλογής. Αντί,
όμως, να οδηγήσει στην επίσπευση
της κατασκευής των αποκεντρωμένων
περιφερειακών υποδομών και των
δημοτικών υποδομών ανακύκλωσης –
κομποστοποίησης, ενεργοποίησε ένα
ακόμη πιο εφιαλτικό σενάριο: αυτό της
διάθεσης σκουπιδιών στα, ήδη, γεμάτα
κύτταρα του ΧΥΤΑ (της α΄ και της β΄
φάσης). Δηλαδή, σκουπίδια πάνω στα
σκουπίδια, με απρόβλεπτες συνέπειες,
από τη σκοπιά της τεχνικής, περιβαλ-

λοντικής και υγειονομικής ασφάλειας.
Δεν είναι σαφές αν κάποιοι σκέφτονται,
στα σοβαρά, αυτό το σενάριο ή αν το
χρησιμοποιούν για να κάνουν πιο
εύπεπτη τη λύση της επέκτασης στην
γ΄ φάση, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εργολάβων, που έχουν κάθε
λόγο να επιθυμούν τη συνέχιση και
επέκταση των κερδοφόρων δραστηριοτήτων τους στη μία και μοναδική
εγκατάσταση της περιφέρειας Αττικής,
αυτή της Φυλής.

Το Δυτικό Μέτωπο
Τώρα, δεν είναι μόνο το Δυτικό
Μέτωπο που χτυπά το καμπανάκι
του κινδύνου. Είναι η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή, που -χωρίς τη συνήθη
διπλωματική γλώσσα- αναγκάζεται να
πει τα πράγματα με το όνομά τους. Πιο
συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι επίτροποι
της ΕΕ, απαντώντας σε πρόσφατες
διαδοχικές ερωτήσεις του κ. Χουντή,
αποκάλυψαν ότι:
• Η περιφέρεια Αττικής έχει απορροφήσει μόνο το 2,5 % των διαθέσιμων
κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων, της περιόδου
2014-2020 (4 από τα 161 εκ. ευρώ).
Σχετικά με την προγραμματική
•
περίοδο 2014-2020, το περιφερειακό
σχέδιο για την Αττική προβλέπει,
μεταξύ άλλων, περαιτέρω επεξεργασία απορριμμάτων και επέκταση της
χωρητικότητας των χώρων υγειονομικής ταφής. Δεν υπάρχουν ωστόσο

τοποθεσίες για τις υποδομές που
προσδιορίζονται στο σχέδιο.
• Μέχρι στιγμής ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν ενημερωθεί για κάποιο μεγάλο έργο σχετικά
με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
στην Αττική κατά την προγραμματική
περίοδο 2014‐2020.
Με βάση τα παραπάνω, κάνουν
μεγάλο λάθος όσοι «ποντάρουν» στη
συνέχιση της απάθειας και της απραξίας των πολιτών της Δυτικής Αττικής ή νομίζουν ότι εξακολουθούν να
έχουν την ίδια δύναμη επηρεασμού
τα «αργύρια» των αμαρτωλών αντισταθμιστικών, που μπορεί να είναι
χρήσιμα για τα πολιτικά παιχνίδια
της περιφέρειας και των αυτοδιοικητικών της περιοχής, δε γιατρεύουν
όμως, ούτε επουλώνουν τις πληγές
στην υγεία των κατοίκων και στο
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους
από τις εκτεταμένες αντιδράσεις που
προκάλεσε η απόκρυψη των μελετών
για την καταγραφή των ρυπαντικών
φορτίων του ΧΥΤΑ.
Ας φροντίσουν, λοιπόν, να πάρουν
όλοι τα μέτρα τους, πρωτίστως η κυβέρνηση και η περιφέρεια Αττικής. Μαζί
τους και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες
ολόκληρης της περιφέρειας Αττικής,
αυτοί που «βολεύονται» με τη λειτουργία της Φυλής, αλλά και αυτοί που
επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται σαν
«άλλοθι» για τις -«θανατηφόρες» για
τη Δυτική Αττική- επιλογές…»
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Το επίσημο δείπνο για τον διάδοχο του βρετανικού
θρόνου και το πριγκηπικό πρόγραμμα

Μ

ε γρήγορους ρυθμούς προετοιμάζεται η υποδοχή του
Κάρολου και της Καμίλας
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να
αναδείξει τις ρίζες του διαδόχου και τη
σύνδεσή του με τη χώρα – καθώς ο ίδιος
έχει δηλώσει πως «έχει την Ελλάδα στο
αίμα του». Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα του
δωρίσει το πιστοποιητικό βάφτισης
του παππού του, πρίγκιπα Ανδρέα, ο
οποίος γεννήθηκε και πέρασε μεγάλο
μέρος της ζωής του στην Κέρκυρα,
προτού εξοριστεί το 1922. Το πριγκηπικό ζεύγος θα ξεναγηθεί επίσης στον
πρώτο όροφο του Μεγάρου, τον οποίο
κοσμούν πίνακες που ζωγράφισε ο
θείος του Κάρολου, πρίγκιπας Νικόλαος - ο Νικόλαος έζησε στο κτίριο
της οδού βασιλίσσης Σοφίας, όπου
σήμερα στεγάζεται η ιταλική πρεσβεία
-, καθώς επίσης το πιάνο του βασιλιά
Παύλου και το πορτρέτο της Αμαλίας,
της πρώτης βασίλισσας της χώρας.
Το μενού της βραδιάς θα περιλαμβάνει ελληνικό ψάρι, ενώ ιδιαίτερη
έκπληξη θα αποτελέσει το αβγοτάραχο
Μεσολογγίου, «από την ηρωική πόλη
που αγάπησε ο λόρδος Βύρων». Οι καλεσμένοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους
100, μόνο τέσσερις όμως δικαιούνται
plus one: ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο
Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης,
ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο.
Το πρόγραμμα του ζεύγους περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στον
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη,
ενώ μετά τη συνάντηση με τον Προκόπη Παυλόπουλο και αργότερα με τον
Αλέξη Τσίπρα - θα συναντήσει και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από το δείπνο
στο Προεδρικό Μέγαρο. Την Πέμπτη,
ο Κάρολος θα επισκεφτεί τον Ιερώνυμο και αργότερα, μετά την κατάθεση
στεφάνου στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Αλίμου, θα επισκεφθεί πλοία του
Πολεμικού Ναυτικού και το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, το
ζευγάρι θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο,
όπου, αφού ξεναγηθεί στα ανάκτορα
της Κνωσού και συναντήσει μέλη της
Βρετανικής Σχολής, θα επισκεφθεί την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ηρακλείου και
την κοινότητα των προσφύγων. Πριν
από την αναχώρησή τους θα μεταβούν
στις Αρχάνες καθώς επιθυμία τους είναι
να παρακολουθήσουν τοπικό γλέντι.
(Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 9/5/2018)

και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τα άλλα, πρόσκληση στο γεύμα
έλαβαν επίσης περίπου δέκα εκ των
υπουργών, εκπρόσωποι ιδρυμάτων
και θεσμικοί φορείς. Αυτοί που δεν
θα παραστούν ωστόσο είναι το τέως
βασιλικό ζεύγος της χώρας, καθώς
το προεδρικό πρωτόκολλο (που σε

αυτή την περίπτωση υπερίσχυσε του
βασιλικού) δεν περιλαμβάνει συγγενείς
των προσκεκλημένων. Οι Γλίξμπουργκ
ωστόσο θα έχουν την ευκαιρία να δειπνήσουν με τον Κάρολο και την Καμίλα
το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς θα
παρίστανται στο γεύμα που θα παραθέσουν προς τιμήν των Βρετανών οι
εκπρόσωποι της εμπορικής ναυτιλίας

Το ΠΑΚΟΕ, όλα αυτά που με
την «αιτιολογία» της ελευθερίας
του Τύπου δημοσιεύει, τα αντιλαμβάνεται σαν «Δημόσιες Σχέσεις»
σ’ έναν αιώνα όπου όλα «φλέγονται», και για το ΠΑΚΟΕ, όλες
αυτές οι «φιέστες» θα μπορούσαν
να μετατραπούν ως «βοήθεια» σε
κάθε hot-spot που γέμισε η «κοινωνική» Ελλάδα.
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ΔΥΣΤΥΧΩΣ! ΣΥΝΕΧΩΣ
ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΣΤΕ!

Σ

τις αρχές του 2016 ξέσπασε το οικολογικό «σκάνδαλο» με τον αγωγό του «δήθεν» βιολογικού καθαρισμού να ποτίζει με βοθρολύματα, όχι μόνο το
αρχαίο μονοπάτι των Δελφών, αλλά και να δημιουργεί
κοκτέιλ βοθρολυμάτων με το πόσιμο νερό στην Ιτέα,
την Κίρα και το Γαλαξίδι.
Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρος στον αγώνα των κατοίκων
για ενημέρωση και βελτίωση των συνθηκών της ζωής
τους, ξεκίνησε αφενός με τεκμηριωμένες μετρήσεις όχι μόνο στα δικά του πιστοποιημένα εργαστήρια αλλά
και σε άλλα - και αφετέρου με δικαστικούς αγώνες, που
δυστυχώς, με συνεχείς αναβολές η Δημοτική εξουσία
παρατείνει, την επίλυση των προβλημάτων αλλά και την
τιμωρία των ενόχων. Δικαιωνόμαστε, λοιπόν, συνεχώς!
Από τότε, ο Δήμαρχος και η Δημοτική εξουσία, παρά
το γεγονός ότι η Περιφέρεια τους επέβαλλε πρόστιμο

για «παράβαση καθήκοντος», εν τούτοις συνεχίζουν ν’
αδιαφορούν εγκληματικά, και σήμερα ν’ αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι τις παρακάτω εικόνες και βίντεο.
Το έγκλημα συνεχίζεται! Ποιος θα τους τιμωρήσει παραδειγματικά; ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕ!

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΕΩΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Στις 17/5/2018 συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησαν δειγματοληψίες
στις περιοχές από Δίστομο έως Γαλαξίδι. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων
διαπιστώθηκε ότι από 27 δείγματα, (ποσοστό 71%) βρέθηκαν κατάλληλα τα

νερά για κολύμβηση και 11 δείγματα (ποσοστό 29%) βρέθηκαν ακατάλληλα.
Το ΠΑΚΟΕ, πιστό στο επί 39 χρόνια έργο του, φέτος, όπως κάθε χρόνο,
πραγματοποίησε μετρήσεις για τη ρύπανση στις θάλασσές μας.

Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης στις παραλίες
από το Δίστομο (Άγιος Νικόλαος) έως Γαλαξίδι
Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

1

Δίστομο. Αγ. Νικόλαος , Ορυχεία Αλουμινίου

2

Δίστομο. Αγ. Νικόλαος , Ορυχεία Αλουμινίου

3

Δίστομο. Παιδικές κατασκηνώσεις

4

Δίστομο. Παιδικές κατασκηνώσεις

5

Άσπρα Σπίτια. Παραλία

6

Άσπρα Σπίτια. Παραλία

7

Άσπρα Σπίτια. Παραλία (Μεγάλη)

8

Άσπρα Σπίτια. Παραλία (Μεγάλη).

9

Άσπρα Σπίτια. Μεγάλη Παραλία

10

Άσπρα Σπίτια. Μεγάλη Παραλία

11

Αντίκυρα. Ξενοδοχείο

12

Αντίκυρα. Ξενοδοχείο

13

Αντίκυρα. Παραλία.

14

Αντίκυρα. Παραλία.

15

Στενός. Αγία Σωτήρα (Δεσφίνα)

16

Στενός. Αγία Σωτήρα (Δεσφίνα )

17

Ποταμοί (Δεσφίνα )

18

Ποταμοί (Δεσφίνα )

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

22ο 40΄34.5΄΄ Ε
38Ο 22΄33.9΄΄ Ν
22ο 40΄34.5΄΄ Ε
38Ο 22΄33.9΄΄ Ν
22ο 40΄34.5΄΄ Ε
38Ο 22΄33.9΄΄ Ν
22ο 40΄34.5΄΄ Ε
38Ο 22΄33.9΄΄ Ν
22ο 39΄23.2΄΄ Ε
38Ο 23΄10.0΄΄ Ν
22ο 39΄23.2΄΄ Ε
38Ο 23΄10.0΄΄ Ν
22ο 39΄14.6΄΄ Ε
38Ο 23΄11.2΄΄ Ν
22ο 39΄14.6΄΄ Ε
38Ο 23΄11.2΄΄ Ν
22ο 38΄53.2΄΄ Ε
38Ο 23΄06.9΄΄ Ν
22ο 38΄53.2΄΄ Ε
38Ο 23΄06.9΄΄ Ν
22ο 38΄13.3΄΄ Ε
38Ο 22΄47.0΄΄ Ν
22ο 38΄13.3΄΄ Ε
38Ο 22΄47.0΄΄ Ν
22ο 38΄09.1΄΄ Ε
38Ο 22΄41.9΄΄ Ν
22ο 38΄09.1΄΄ Ε
38Ο 22΄41.9΄΄ Ν
22ο 36΄27.7΄΄ Ε
38Ο 21΄34.3΄΄ Ν
22ο 36΄27.7΄΄ Ε
38Ο 21΄34.3΄΄ Ν
22ο 36΄09.9΄΄ Ε
38Ο 21΄32.5΄΄ Ν
22ο 36΄09.9΄΄ Ε
38Ο 21΄32.5΄΄ Ν

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

10 : 50

196

0

0

Α

10 : 50

1

0

0

Κ

11 : 05

264

0

0

Α

11 : 05

62

0

0

Κ

11 : 23

340

0

0

Α

11 : 23

134

0

0

Κ

11 : 33

48

12

8

Α

11 : 33

260

0

0

Α

11 : 45

26

20

0

Κ

11 : 45

130

0

4

Κ

12 : 05

64

0

0

Κ

12 : 05

56

4

0

Κ

12 : 18

220

0

0

Κ

12 : 18

130

0

0

Κ

12 : 34

380

0

0

Κ

12 : 34

136

0

0

Κ

12 : 51

420

0

2

Κ

12 : 51

82

0

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)
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19

Βάλτος. (Δεσφίνα )

20

Βάλτος. (Δεσφίνα )

21

Ιτέα. (Είσοδος )

22

Ιτέα. (Είσοδος )

23

Ιτέα. Βραχάκια. (1η Κίρα )

24

Ιτέα. Βραχάκια. (1η Κίρα )

25

Ιτέα. Βραχάκια. (2η Κίρα )

26

Ιτέα. Βραχάκια. (2η Κίρα )

27

Ιτέα. Βραχάκια. Κέντρο. (Καφετέρια)

28

Ιτέα. Βραχάκια. Κέντρο. (Καφετέρια)

29

Ιτέα. (Xenia. Αριστερά).

30

Ιτέα. (Xenia. Αριστερά).

31

Ιτέα. (Xenia. δεξιά).

32

Ιτέα. (Xenia. δεξιά).

33

Γαλαξίδι. Παραλία. Κέντρο. (δεξιά Λιμάνι)

34

Γαλαξίδι. Παραλία. Κέντρο. (δεξιά Λιμάνι)

35

Γαλαξίδι. Παραλία. Πλαζ.

36

Γαλαξίδι. Παραλία. Πλαζ.

37

Γαλαξίδι. Villa BARLIAKOS

38

Γαλαξίδι. Villa BARLIAKOS

22ο 35΄40.2΄΄ Ε
38Ο 21΄10.8΄΄ Ν
22ο 35΄40.2΄΄ Ε
38Ο 21΄10.8΄΄ Ν
22ο 27΄01.6΄΄ Ε
38Ο 25΄44.8΄΄ Ν
22ο 27΄01.6΄΄ Ε
38Ο 25΄44.8΄΄ Ν
22ο 26΄29.7΄΄ Ε
38Ο 25΄42.3΄΄ Ν
22ο 26΄29.7΄΄ Ε
38Ο 25΄42.3΄΄ Ν
22ο 26΄29.7΄΄ Ε
38Ο 25΄42.3΄΄ Ν
22ο 26΄29.7΄΄ Ε
38Ο 25΄42.3΄΄ Ν
22ο 25΄42.9΄΄ Ε
38Ο 25΄49.0΄΄ Ν
22ο 25΄42.9΄΄ Ε
38Ο 25΄49.0΄΄ Ν
22ο 25΄11.0΄΄ Ε
38Ο 26΄04.9 Ν
22ο 25΄11.0΄΄ Ε
38Ο 26΄04.9 Ν
22ο 25΄11.0΄΄ Ε
38Ο 26΄04.9 Ν
22ο 25΄11.0΄΄ Ε
38Ο 26΄04.9 Ν
22ο 23΄20.4 Ε
38Ο 22΄32.6 Ν
22ο 23΄20.4 Ε
38Ο 22΄32.6 Ν
22ο 22΄32.6΄΄Ε
38Ο 23΄08.4΄΄Ν
22ο 22΄32.6΄΄ Ε
38Ο 23΄08.4΄΄Ν
22ο 22΄32.6΄΄Ε
38Ο 23΄08.4΄΄Ν
22ο 22΄32.6΄΄ Ε
38Ο 23΄08.4΄΄Ν
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13 : 06

120

0

0

Κ

13 : 06

144

0

0

Κ

13 : 55

370

0

0

Κ

13 : 55

134

0

0

Α

13 : 58

68

0

2

Κ

13 : 58

360

0

0

Α

14 : 10

110

0

6

Κ

14 : 10

340

0

0

Α

14 : 30

450

0

0

Α

14 : 30

26

0

0

Κ

14 : 48

480

0

0

Α

14 : 48

38

0

0

Κ

14 : 50

33

0

0

Κ

14 : 50

18

0

0

Κ

15 : 21

242

0

0

Α

15 : 21

110

0

0

Κ

15 : 48

114

16

0

Κ

15 : 48

64

0

0

Κ

15 : 54

204

0

0

Κ

15 : 54

10

0

0

Κ

Πετρελαιοκηλίδα
στη θάλασσα της Ιτέας
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

27
71,0%
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

11
29,0%

Η λιμενική αρχή της Ιτέας, σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργεί
προανάκριση, λόγω περιστατικού ρύπανσης στον κόλπο της Αγκάλης,
που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ιτέας. Συγκεκριμένα, στις 14
Απριλίου, νωρίς το πρωί, από το - ελληνικής σημαίας - φορτηγό πλοίο
μεταφοράς βωξίτη «HERCULES I», άρχισε διαρροή πετρελαιοσεντίνας
(αντλία μεταφοράς πετρελαίου), την ώρα που βρισκόταν στη σκάλα
φόρτωσης στην περιοχή «ΛΑΡΝΑΚΙ».
Αφού ενημερώθηκε, το Λιμεναρχείο Ιτέας αντέδρασε άμεσα και
ξεκίνησε η διαδικασία απορρύπανσης από ιδιωτικά σκάφη, με την
επίβλεψη από περιπολικό σκάφος του Λιμεναρχείου. Το φορτηγό πλοίο
άρχισαν να περιβάλουν αμέσως πλωτά φράγματα για τον περιορισμό
της πετρελαιοκηλίδας και υλικό απορρύπανσης άρχισε να διοχετεύεται
για την αποσύνθεση αυτής.
(Πηγή: www.zougla.gr)

Τι θα έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, εάν έβλεπαν αυτά τα
χάλια στα …. Δελφικά τοπία;
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Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
το οικολογικό έγκλημα στην Ιτέα

Σ

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
Στρασβούργο έφτασε την Δευτέρα 26
Μαΐου, αποστολή του Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Φωκίδας, «Galaxias Fm» για
να παραδώσει φακέλους, στους Έλληνες
ευρωβουλευτές για δικές τους ενέργειες,
σχετικά με το οικολογικό έγκλημα που
αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Ιτέα.
Από νωρίς το πρωί βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Διευθυντής του σταθμού, Χάρης Μαρκάτος ο
οποίος και συνόδεψε την αποστολή. Σκοπός
της αποστολής αυτής είναι να ενημερώσει
τους Έλληνες ευρωβουλευτές για τα έργα
και τις ημέρες του Δήμου Δελφών και να
ζητήσει την άμεση παρέμβασή τους (στους
τομείς ευθύνης τους φυσικά). Υπενθυμίζεται πως για ανάλογες περιπτώσεις η
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
πολύ αυστηρή.
Ήδη από την περασμένη εβδομάδα κος
Μαρκάτος βρισκόταν σε συνεχείς επαφές
με γνωστούς ευρωβουλευτές στους οποίους και γνωστοποιήθηκε το οικολογικό
έγκλημα της περιοχής.
Υπενθυμίζεται πως ήδη υπάρχει κινητοποίηση από την πλευρά της εισαγγελίας
Αθηνών, ενώ έχει ενημερωθεί και η Γενική
Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χριστίνα Μπαριτάκη. Τελευταίες
πληροφορίες αναφέρουν πως οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν λάβει ήδη την
εντολή για τη διερεύνηση του θέματος.
Σε σοβαρές αποκαλύψεις για τη μόλυνση
των θαλασσών της Φωκίδας, προχώρησαν
και οι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής,
Παναγιώτης Μέγκος και Γιώργος Δρακάκης.
Όπως κατήγγειλε, ο κος Μέγκος, τα
λύματα από τους βιολογικούς καθαρισμούς

των Δελφών, της Άμφισσας, της Ιτέας αλλά
και του Γαλαξιδίου, τα δέχεται ο κόλπος
της Ιτέας. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο
συμβαίνει πολλά χρόνια, διότι υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα με την λειτουργία των
εγκαταστάσεων των βιολογικών καθαρισμών. Ο ίδιος τόνισε πως η κατάσταση
με την μόλυνση των θαλασσών της Ιτέας
δεν πάει άλλο αφού αφενός υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και αφετέρου
γκρεμίζεται ο τουρισμός της περιοχής.
Ενδεικτικά, όπως ανέφερε, πρόσφατα
γνωστό ξενοδοχείο δέχτηκε γκρουπ με
Ιάπωνες. Η περιοχή όμως βρομούσε, ενώ
λύματα βρίσκονταν και στους δρόμους της
Ιτέας. Ο Π. Μέγκος διερωτάται για το τί
θα ένοιωθαν οι τουρίστες βλέποντας αυτή
την κατάσταση.
Παράλληλα υπήρξε παρέμβαση και
οικολογικών οργανώσεων της Στερεάς
Ελλάδας. Όπως έγινε γνωστό την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, ενημέρωση
για το θέμα έχει λάβει και η διεύθυνση
δημόσιας υγείας. Κι όλα αυτά τη στιγμή
που ο δήμος Δελφών, ετοιμάζεται να δεχθεί
επισκέπτες για την καλοκαιρινή περίοδο.
Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός
πως τοπικά μέσα ενημέρωσης της Φωκίδας έχουν αποκρύψει τη δημοσιοποίηση
του θέματος τη στιγμή που οι πολίτες της
περιοχής ζητούν ενημέρωση για την υγεία
τους. Την ίδια ώρα, τοπικοί παράγοντες
διερωτώνται για το εάν τα παιδιά τους
αντιμετωπίσουν δερματικά προβλήματα,
από ποιόν θα αναζητήσουν ευθύνες. Η σιγή
αυτή από την πλευρά κάποιων τοπικών
Μέσων Ενημέρωσης προκαλεί σοβαρό
προβληματισμό.
(Πηγή: www.zougla.gr)

Ο διευθυντής του Galaxia FM, Χάρης Μαρκάτος

ΜΑΪΟΣ 2018 • #98

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

/

75

για το
Περιβάλλον

NEPO – ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
H διαδρομή των «υδάτων» στη Βοιωτία

Κ

άθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιεί έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρας για την ποιότητα των
νερών ανθρώπινης κατανάλωσης και νερών κολύμβησης. Στην έρευνα
που ακολουθεί, παρατίθενται οι πίνακες των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών
και χημικών αναλύσεων σε σειρά σημείων δειγματοληψίας, από τα Οινόφυτα

μέχρι και τη Λειβαδιά, στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης.
Από τ’ αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι από την άποψη των μικροβιακών
φορτίων, τα νερά είναι κατάλληλα για κατανάλωση, ενώ αντίθετα, υπάρχουν
χημικές επικίνδυνες ενώσεις και στοιχεία, που σε μερικά σημεία τα νερά
γίνονται επικίνδυνα. Στην έρευνα αυτή πήραμε και τις απόψεις των κατοίκων.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΑΡΟΝ
Οι κάτοικοι των Οινοφύτων, που χρόνια έπιναν
νερό, καλλιεργούσαν, δροσίζονταν με νερό που
είναι μολυσμένο, σκοντάφτουν στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, που επειδή δεν έχει επαρκή
στοιχεία μετρά το ολικό χρώμιο και όχι το εξασθενές -δεν υπάρχουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια
στο εξασθενές χρώμιο, επειδή δεν έχει ορίσει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ελλείψει μελετών-.
Η καθηγήτρια Ιατρικής, Αθηνά Λινού, εξήγησε
πως οι κάτοικοι εκδηλώνουν σε τρομακτικά υψηλά ποσοστά πρωτοπαθή και σε μικρότερο βαθμό
δευτερογενή καρκίνο του ήπατος, που ανέρχεται
σε επίπεδα άνω του 300% από τον γενικό πληθυσμό. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά σε καρκίνο
του μαστού, νεφρών, προστάτη, λευχαιμιών κ.ά.
Παρόλο που η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη,
τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά.
Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες των
κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων
της περιοχής, η κατάσταση άλλαξε ως προς την

ύδρευση και οι κάτοικοι δεν τροφοδοτούνται με
πόσιμο νερό από τον Ασωπό. O δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γαβριήλ, είχε υποβάλει μήνυση κατά
παντός υπευθύνου για μόλυνση του ποταμού από
βαρέα μέταλλα.
Κάτοικος της περιοχής Οινοφύτων δήλωσε
(Απρίλιος 2018) ότι στο νερό υπάρχει εξασθενές
χρώμιο και δεν το πίνουν αλλά παρόλα αυτά αξιοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως καθαριότητα.
Γενικότερα, δεν έχουν ενημέρωση από το δήμο για
την ποιότητα του νερού ούτε για το αν γίνονται
μετρήσεις ποιότητας για το πόσιμο νερό.
Στο Σχηματάρι οι κάτοικοι πίνουν το νερό
της βρύσης, ωστόσο δεν έχουν ενημέρωση για
την ποιότητά του ούτε για το αν γίνονται σχετικές
μετρήσεις.
Στην Τανάγρα οι κάτοικοι χωρίς να έχουν
ενημέρωση και εδώ για την ποιότητα του νερού
δήλωσαν ότι υδρεύονται από το Μόρνο. Ο κύριος
Αντώνης Δριγούτης, ωστόσο, θεωρεί ότι το νερό

ήταν καλύτερο παλαιότερα, όταν υδρεύονταν από
γεώτρηση του δήμου.
Στη Θήβα, όπου υδρεύονται από το Μόρνο
και υπάρχει διυλιστήριο στην πόλη, δήλωσαν ότι
η ποιότητα του νερού είναι καλή χωρίς όμως να
ενημερώνονται από το δήμο σχετικά.
Στην Αλίαρτο οι κάτοικοι δήλωσαν ότι υδρεύονται από το νερό που έρχεται από το βουνό
Ελικώνας, υπάρχει γεώτρηση και γενικά πίνουν
το νερό. Βέβαια, δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά
με την ποιότητα.
Στη Λιβαδειά σύμφωνα με τους κατοίκους
η ύδρευση γίνεται από διαφορετικές πηγές στα
διάφορα σημεία της πόλης ,δεν έχουν ,όμως, ενημέρωση για την ποιότητά του. Γενικά, δεν είναι
δυσαρεστημένοι με την ποιότητά του αλλά ένας
κάτοικος αναφέρθηκε στην ύπαρξη αυξημένων
αλάτων.
Μετά απ’ αυτό οι πίνακες με τ’ αποτελέσματα.
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Πίνακας Αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα, Θήβα, Αλίαρτος, Λειβαδιά
Χημικές παράμεροι

A/A

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα
Δειγματοληψίας

1

Οινόφυτα. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος

8:30

2

Σχηματάρι. Σχολείο.

9:00

3

Σχηματάρι. Κέντρο Υγείας

9:10

4

Σχηματάρι. ΚΕΠ

9:25

5

Σχηματάρι. Εκκλησία.

9:35

6

Σχηματάρι. Καφετέρια.

9:45

7

Τανάγρα. Καφετέρια

10:10

8

Τανάγρα. Εκκλησία

10:20

9

Τανάγρα. Δημοτικό κατάστημα. ΕΛΤΑ

10:25

10

Τανάγρα. Παιδική χαρά.

10:35

11

Τανάγρα. Ψησταριά.

10:40

12

Θήβα. Νοσοκομείο

11:10

13

Θήβα. Φούρνος.

11:30

14

Θήβα. Καφετέρια.

11:40

15

Θήβα. Θήβα. Σχολείο

11:45

16

Θήβα. Ταβέρνα.

11:50

17

Θήβα. Εκκλησία.

12:00

18

Θήβα. Ταβέρνα.

12:15

19

Θήβα. Καφετέρια.

12:22

20

Αλίαρτος. Φούρνος

12:42

21

Αλίαρτος. Καφετέρια.

12:50

22

Αλίαρτος. Κέντρο Υγείας

12:58

23

Αλίαρτος. Λ. Αθηνών.

13:05

24

Αλίαρτος. Καφετέρια.

13:15

25

Λειβαδιά. Εκκλησία.

13:40

26

Λειβαδιά. Καφετέρια.

13:50

27

Λειβαδιά. Καφετέρια.

14:00

28

Λειβαδιά. Δημαρχείο

14:15

29

Λειβαδιά. Καφετέρια.

15:30

30

Λειβαδιά. Μεζεδοπωλείο.

15:00

31

Λειβαδιά. Φούρνος.

16:30

Κατάλληλα δείγματα: 22 (ποσοστό 71%)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

23ο 38΄17,5΄΄ Ε
38ο 18΄39,1΄΄ Ν
23ο 34΄29,3΄΄Ε
38ο 21΄08,1΄΄ Ν
23ο 34΄37,4΄΄Ε
38ο 20΄56,4΄΄Ν
23ο 34΄34,5΄΄ Ε
38ο 20΄48,8΄΄ Ν
23ο 34΄55,4΄΄ Ε
38ο 20΄49,4΄΄Ν
23ο 34΄51,1΄΄Ε
38ο 20΄51,9΄΄Ν
23Ο 32΄07,6΄΄ Ε
38ο 19΄44,9΄΄ Ν
23ο 32΄12,6΄΄ Ε
38ο19΄39,0΄΄ Ν
23ο 32΄12.4΄΄ Ε
38ο 19΄38.7΄΄ Ν
23ο 32΄ 04.0΄΄ Ε
38ο 19΄40.2΄΄ Ν
23ο 32΄12.0΄΄ Ε
38ο 19΄43.3΄΄ Ν
23ο 21΄20΄΄ Ε
38ο 19΄59΄΄ Ν
23ο 19΄25.2΄΄ Ε
38ο 19΄23,4΄΄ Ν
23019΄13,1΄΄ Ε
38ο 19΄15.5΄΄ Ν
23ο 19΄14.2΄΄ Ε
39ο 19΄17.6΄΄Ν
23ο 19΄28.9΄΄ Ε
38ο 19΄29,0΄΄ Ν
23ο 19΄34.3΄΄ Ε
38ο 19΄30,1΄΄ Ν
23ο 19΄09.3΄΄ Ε
38ο 19΄36.8΄΄ Ν
23ο 19΄41,4΄΄ Ε
38ο 19΄38,5΄΄ Ν
23ο 06΄40.7΄΄ Ε
38Ο 22΄12.3΄΄ Ν
23ο 06΄31,6΄΄Ε
38ο 22΄14.9΄΄Ν
23ο 06΄08.8΄΄ Ε
38ο 22΄22.3΄΄ Ν
23ο 06΄10.5΄΄ Ε
38ο 22΄20,0΄΄ Ν
23ο 05΄59.8΄΄ Ε
38ο 22΄22.5΄΄ Ν
22ο 53΄35.5΄΄ Ε
38ο 26΄26,0΄΄ Ε
22ο 53΄17.5΄΄Ε
38Ο 26΄25.5΄΄Ν
22ο 52΄44.0΄΄ Ε
38ο 26΄2.3΄΄ Ν
22ο 52΄44.0΄΄ Ε
38ο 26΄22.3 Ν
22ο 52΄33.7΄΄ Ε
38ο 26΄23.3΄΄ Ν
22ο 52΄39.4΄΄ Ε
38ο 26΄24.3΄΄ Ν
22ο 53΄30.8΄΄ Ε
38ο 26΄27.1΄΄ Ν

Συγκέντρωση

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
(Κ)

Φωσφορικών
(Ρ2Ο5- )
(mg/L)
ΟΡΙΟ
5mg/L
νερού

Νιτρικών
NO3(mg/L)
ΟΡΙΟ
50mg/L
νερού

Εξασθενές
χρώμιο
Cr (VI)
μg/L
ΟΡΙΟ
0μg/L
νερού

0,03

1,24

3

Α

0,02

0,18

0

Κ

0,00

0,13

0

Κ

0,06

2,75

0

Κ

0,05

0,75

0

Κ

0,04

1,90

<2

Κ

0,00

1,28

<2

Κ

0,07

1,99

2

Α

0,11

2,92

2

Α

0,02

2,39

<2

Κ

0,02

1,73

<2

Κ

0,06

2,75

<2

Κ

0,01

1,73

0

Κ

0,13

1,73

0

Κ

0,01

1,33

0

Κ

0,04

1,99

0

Κ

0,11

2,57

0

Κ

0,06

4,34

0

Κ

0,00

2,79

0

Κ

0,10

93,03

3

Α

0,02

86,39

3

Α

0,00

68,67

4

Α

0,04

115,18

4

Α

0,04

40,31

<2

Κ

0,19

10,85

3

Α

0,14

9,08

2

Κ

0,03

3,54

2

Κ

0,01

2,88

<2

Κ

0,05

3,46

3

Α

0,04

3,85

<2

Κ

0,03

3,06

<2

Κ

Ακατάλληλα δείγματα: 9 (ποσοστό 29%)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
(Α)
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης με τη μέθοδο
διήθησης σε μεμβράνες (MF) στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα, Θήβα, Αλίαρτος, Λειβαδιά
Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu / 100 ml Νερού

Ώρα
Δειγματοληψίας

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Κολοβακτηρίδια
κοπράνων

E. coli

Εντερόκοκκοι

Pseudomonas
aeruginosa

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
(Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
(Α)

1

Οινόφυτα. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος

8:30

23ο 38΄17,5΄΄ Ε
38ο 18΄39,1΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

2

Σχηματάρι. Σχολείο

9:00

23ο 34΄29,3΄΄ Ε
38Ο 21΄08,1΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

3

Σχηματάρι. Κέντρο Υγείας

9:10

23ο 34΄37,4΄΄Ε
38ο 20΄56,4΄΄Ν

0

0

0

0

Κ

4

Σχηματάρι. ΚΕΠ

9:25

23ο 34΄34,5΄΄ Ε
38ο 20΄48,8΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

5

Σχηματάρι. Εκκλησία

9:35

23ο 34΄55,4΄΄ Ε
38ο 20΄49,4΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

6

Σχηματάρι. Καφετέρια

9:45

23ο 34΄51,1΄΄Ε
38ο 20΄51,9΄΄Ν

0

0

0

0

Κ

7

Τανάγρα. Καφετέρια

10:10

23Ο 32΄07,6΄΄ Ε
38ο 19΄44,9΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

8

Τανάγρα. Εκκλησία

10:20

23ο 32΄12,6΄΄ Ε
38ο19΄39,0΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

9

Τανάγρα. Δημοτικό κατάστημα. ΕΛΤΑ

10:25

23ο 32΄12.4΄΄ Ε
38ο 19΄38.7΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

10

Τανάγρα. Παιδική χαρά

10:35

23ο 32΄ 04.0΄΄ Ε
38ο 19΄40.2΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

11

Τανάγρα. Ψησταριά

10:40

23ο 32΄12.0΄΄ Ε
38ο 19΄43.3΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

12

Θήβα. Νοσοκομείο

11:10

23ο 21΄20΄΄ Ε
38ο 19΄59΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

13

Θήβα. Φούρνος

11:30

23ο 19΄25.2΄΄ Ε
38ο 19΄23,4΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

14

Θήβα. Καφετέρια

11:40

23019΄13,1΄΄ Ε
38ο 19΄15.5΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

15

Θήβα. Θήβα. Σχολείο

11:45

23ο 19΄14.2΄΄ Ε
39ο 19΄17.6΄΄Ν

0

0

0

0

Κ

16

Θήβα. Ταβέρνα

11:50

23ο 19΄28.9΄΄ Ε
38ο 19΄29,0΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

17

Θήβα. Εκκλησία

12:00

23ο 19΄34.3΄΄ Ε
38ο 19΄30,1΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

18

Θήβα. Ταβέρνα

12:15

23ο 19΄09.3΄΄ Ε
38ο 19΄36.8΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

19

Θήβα. Καφετέρια

12:22

23ο 19΄41,4΄΄ Ε
38ο 19΄38,5΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

20

Αλίαρτος. Φούρνος

12:42

23ο 06΄40.7΄΄ Ε
38Ο 22΄12.3΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

21

Αλίαρτος. Καφετέρια

12:50

23ο 06΄31,6΄΄ Ε
38ο 22΄14.9΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

22

Αλίαρτος. Κέντρο Υγείας

12:58

23ο 06΄08.8΄΄ Ε
38ο 22΄22.3΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

23

Αλίαρτος. Λ. Αθηνών

13:05

23ο 06΄10.5΄΄ Ε
38ο 22΄20,0΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

24

Αλίαρτος. Καφετέρια

13:15

23ο 05΄59.8΄΄ Ε
38ο 22΄22.5΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

25

Λειβαδιά. Εκκλησία

13:40

22ο 53΄35.5΄΄ Ε
38ο 26΄26,0΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

26

Λειβαδιά. Καφετέρια

13:50

22ο 53΄17.5΄΄ Ε
38Ο 26΄25.5΄΄Ν

0

0

0

0

Κ

27

Λειβαδιά. Καφετέρια

14:00

22ο 52΄44.0΄΄ Ε
38ο 26΄2.3΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

28

Λειβαδιά. Δημαρχείο

14:15

22ο 52΄44.0΄΄ Ε
38ο 26΄22.3 Ν

0

0

0

0

Κ

29

Λειβαδιά. Καφετέρια

15:30

22ο 52΄33.7΄΄ Ε
38ο 26΄23.3΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

30

Λειβαδιά. Μεζεδοπωλείο

15:00

22ο 52΄39.4΄΄ Ε
38ο 26΄24.3΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

31

Λειβαδιά. Φούρνος

16:30

22ο 53΄30.8΄΄ Ε
38ο 26΄27.1΄΄ Ν

0

0

0

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ: 31 (ποσοστό 100%)

για το
Περιβάλλον

78

/

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

#98 • ΜΑΪΟΣ 2018

ΣΑΝ ΤΖΩΡΤΖΗΣ – ΛΑΦΥΡΟ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ –
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΣΚ

Μήλον της έριδος: τα έσοδα
από το Αιολικό Πάρκο
Η

άγονη, ακατοίκητη βραχονησίδα Σαν Τζώρτζης ( ή Άγιος
Γεώργιος ), η αρχαία Βέλβινα,
συνολικής επιφάνειας 4,3 τ. χλµ., η
οποία βρίσκεται στην είσοδο του
Σαρωνικού κόλπου , κατόπιν γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, υπάγεται ∆ιοικητικά
στο ∆ήµο Ύδρας και όχι στο ∆ήµο
Λαυρεωτικής, όπως την είχε εντάξει
η ΕΛΣΤΑΤ το 2011. Το ΝΣΚ βασίστηκε στο σκεπτικό ότι η ΕΛΣΤΑΤ
δεν έχει το δικαίωµα να µεταβάλλει
διοικητικά όρια. ( Τη γνωµοδότηση αυτή, έκανε δεκτή ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτης και
αναµένεται η έκδοση της νέας ΚΥΑ
). Να σηµειωθεί ότι η βραχονησίδα
από το 1834 είχε υπαχθεί διοικητικά
στο ∆ήµο Ύδρας καθώς η φιλοσοφία
στην οποία βασίστηκε η διαίρεση των
διοικητικών ορίων ήθελε τις νησίδες,
να υπάγονται σε νησιωτικούς και
όχι σε ηπειρωτικούς ∆ήµους.
Μήλον της έριδος αποτελούν τα
έσοδα από το Αιολικό Πάρκο. Εικοσιτρείς ανεµογεννήτριες, συνολικής
ισχύος 70 MWatt, παρέχουν έσοδα
στο ∆ήµο Λαυρεωτικής 500.000,00
€ ανά εξάµηνο από την ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παράλληλα, ο ∆ήµος
εξασφαλίζει ηλεκτρική ενέργεια µε
µειωµένο κόστος για δικαιούχους
δηµότες του. Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής, κος ∆. Λουκάς, διακήρυξε
ότι θα προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη,
προσκοµίζοντας και άλλα στοιχεία
τα οποία θεωρεί ότι δεν έλαβε υπόψη

του το ΝΣΚ, παγώνοντας κάθε εξέλιξη,
µέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή.
Στην άλλη πλευρά, ο ∆ήµαρχος
Ύδρας κος Κουκουδάκης, θεωρεί ότι
λόγω του ειδικού καθεστώτος του
νησιού, µε τη γνωµοδότηση του
ΝΣΚ, οι κάτοικοι δικαιώνονται µια
και εδώ και έξι χρόνια δαπανούν

πολύ µεγάλα ποσά για ενέργεια. ∆εν
επιτρέπεται η αλλαγή των κουφωµάτων, αλλά ούτε και η τοποθέτηση
ηλιακών θερµοσιφώνων. Έτσι, οι
δαπάνες για την ενέργεια είναι εξαιρετικά υψηλές. Παράλληλα το νησί
δεν έχει πόρους ώστε να προβεί στη
χρηµατοδότηση κρίσιµων υποδοµών

(αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου
∆ικτύου Ύδρευσης, βελτίωση στον
τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων, βιολογικός καθαρισµός) τις
οποίες ο ∆ήµαρχος ελπίζει να αρχίσει
να υλοποιεί, µε την εισροή αυτών
των πόρων (ειδικό τέλος) στα ταµεία
του ∆ήµου.

ΠΑΚΟΕ

ΠΑΚΟΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505 • Fax 210 810 1609
Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

40

ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ
για καλύτερη
ποιότητα

zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα - Τηλ: 210 810 0804-805

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΜΑΪΟΣ 2018 | €1

ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

71
22,0%

32 ΣΕΛΙΔΕΣ

323

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

252
78,0%

Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Επιμέλεια κειμένων-πινάκων: Μαρία Παπαδοπούλου
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505 • Fax 210 8101 609 • Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
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ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡEΦΟΥΜΕ ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΑ
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έρευνα: Κατάλληλα και Ακατάλληλα νερά κολύμβησης σε παραλίες της Αττικής
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, το ΠΑΚΟΕ
(Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας, σας
προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ για 39η συνεχή χρονιά, τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΣΕ 323 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.
ΑΠΟ ΤΗΝ 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr)

O

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ 25-30 ΙΟΥΝΙΟΥ

πως κάθε χρόνο έτσι, και φέτος
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), δίνει
στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ερευνών για την
ποιότητα των νερών κολύμβησης σε
παραλίες εντός και εκτός της Αττικής.
Η Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ
τον Μάιο προχώρησε σε δειγματοληψίες νερών κολύμβησης συνολικά 299
πολυσύχναστων παραλιών. Κάποιες
από αυτές τις παραλίες –σύμφωνα με
τα αποτελέσματα των πιστοποιημένων
εργαστηρίων που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ
– βρέθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση, κάποιες ακατάλληλες, και κάποιες
άκρως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Πρόκειται μεταξύ άλλων για
πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής,
της Εύβοιας, του Λουτρακίου, της Κορίνθου, του Λαυρίου, κ.λ.π.
Τα αποτελέσματα δίνονται στη δημοσιότητα από την επιστημονική ομάδα
του ΠΑΚΟΕ.
Παράλληλα θα ενημερωθούν όλοι
οι αρμόδιοι φορείς.
Πληροφορίες για δημοσιογράφους
και πολίτες σχετικά με τις αναλύσεις των
υδάτων στα τηλέφωνα: 2108100804,
2108100805.
Οι δειγματοληψίες συνεχίζονται και

τον Ιούνιο στις Περιφέρειες και στα νησιά
Φέτος για πρώτη φορά το ΠΑΚΟΕ και
οι Επιστημονικοί του συνεργάτες μεταξύ άλλων χημικοί περιβάλλοντος, βιολόγοι και γιατροί συνεχίζουν μέχρι τις 15
Ιουνίου τις δειγματοληψίες σε πολυσύχναστες παραλίες των Περιφερειών και

των νησιών. Και αυτά τα αποτελέσματα
θα δίδονται στη δημοσιότητα σταδιακά
από 25-30 Ιουνίου.
Πως γίνονται οι δειγματοληψίες των
νερών κολύμβησης στις παραλίες
Οι δειγματοληψίες γίνονται σε αποστειρωμένα μπουκάλια τα οποία ανοί-

γουν μέσα στη θάλασσα και κλείνουν σ΄
αυτήν, από την ακτή σε μήκος 5 μέτρα
και σε βάθος 30cm .
Στη συνέχεια μεταφέρονται σε ψυγείο
στα πιστοποιημένα εργαστήρια του
ΠΑΚΟΕ, όπου μέσα σε έξι ώρες γίνονται οι αναλύσεις.
Το Διοικητικό και Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΑΚΟΕ
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης - Χημικός - Γεωλόγος Ph.D.
Αντιπρόεδροι: Μανώλης Μπαχλιτζανάκης Δημοσιογράφος, Αθανάσιος
Πετρογιάννης - Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας: Μύρωνας Φασουλάκης - Αγγειοχειρουργός
Μέλη: Ναταλία Χριστοδουλάκη –
Υγιεινολόγος
Β. Επιστημονικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ηλίας Πανταζόπουλος
– Παιδοκαρδιολόγος, Δ/ντης Ιατρικού
Κεντρου Αθηνών
Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Τσαντίρης Ιατρός
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Αφορδακός – Καθηγητής Παν/μιου
Μέλη: Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης
- Χημικός Μηχανικός, Μαρία Παπαδοπούλου-Βιολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

(ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΕΥΒΟΪΚΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ) ΜΑΪΟΣ 2018

Η

Ελλάδα κάποτε, όχι πολλές δεκαετίες πριν,
διακρινόταν για τις πεντακάθαρες θάλασσές
της. Ακόμη και η Αττική, με όλη την ανθρώπινη επιβάρυνση, διέθετε μερικές εντελώς αμόλυντες παραλίες και θαλάσσιες περιοχές. Από
τότε, πολύ νερό - ή μάλλον... μόλυνση - έχει κυλήσει
στο αυλάκι και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί έχουν καταστήσει τις περισσότερες από τις παραλίες ελάχιστα, ή και καθόλου κατάλληλες για κολύμβηση. Mε το αφιέρωμα αυτό στις θάλασσες και στην
κολύμβηση, το ΠAKOE επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τους κατοίκους της Αττικής, ώστε να
γνωρίζουν με ποιον τρόπο η θάλασσα μολύνεται, τι
μπορούμε να κάνουμε όλοι, για να βοηθήσουμε το
θαλάσσιο περιβάλλον να ανακάμπτει ευκολότερα από
τις ρυπογόνες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν
υπέρμετρα και, ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό, ποιες από
τις παραλίες της Αττικής είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Το τελευταίο εξασφαλίζεται από τη διενέργεια
μετρήσεων και αναλύσεων του μικροβιακού φορτίου
στα θαλασσινά νερά από τα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠAKOE, ώστε να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα και ακρίβεια των μετρήσεων. Στις επόμενες
σελίδες μπορείτε να διαβάσετε το πλούσιο αφιέρωμα
που έχει ετοιμάσει το ΠΑΚΟΕ για την καλοκαιρινή σας,
ποιοτικά ασφαλή, απόλαυση.

1. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Το θαλάσσιο οικοσύστημα, κυρίως το παράκτιο,
έχει την ιδιομορφία να είναι τελείως σκεπασμένο από
νερό, αλλά να είναι και εκτεθειμένο στον αέρα και
στις χερσαίες πηγές ρύπανσης. Στη διαμόρφωση των
παράκτιων φυσικών οικοσυστημάτων έχουν συμβάλει
και τα τρία βασικά στοιχεία της φύσης για χιλιάδες ή
εκατομμύρια χρόνια: η θάλασσα, η ξηρά και ο αέρας,
δημιουργώντας ένα οικοσύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: φυτά της παράκτιας ζώνης, πουλιά, μικροί
και μεγάλοι ζωντανοί οργανισμοί, μερικά μάλιστα είδη
είναι στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών (θαλάσσια χελώνα, μεσογειακή φώκια κ.ά.). Αναπόσπαστα περιλαμβάνει ξηρά (η περίμετρός της ποικίλει από μερικές
δεκάδες μέτρα έως και μερικά χιλιόμετρα) και θάλασσα έως το βάθος των 50 μέτρων. Υπάρχουν τοπία για
όλα τα γούστα , απότομες ή σχετικά πιο ήπιες βραχώδεις ακτές, μεγάλες ή μικρές αμμώδεις ακτές, παραλίες
με βότσαλα, μικρές ή μεγαλύτερες αμμοθίνες (αμμόλοφοι), παράκτιοι υγρότοποι (αλυκές, εκβολές χειμάρρων
και ποταμών, έλη, λιμνοθάλασσες). Το παράκτιο, αλλά
και το βενθικό περιβάλλον, διαθέτει μία τεράστια ποικιλία τοποθεσιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα
οποία κατοικούνται από διαφορετικούς οργανισμούς,
ειδικά προσαρμοσμένους για τη διαβίωση στα συγκεκριμένα μικροπεριβάλλοντα.
Στις αμμώδεις ακτές φιλοξενούνται συχνά φυτά
όπως: ο κρίνος της θάλασσας (κρινάκια της Παναγίας),
η μαργαρίτα της άμμου, οι αγριοβιολέτες της άμμου,
το γιαλόπικρο με το έντονο κίτρινό του, η αρμυρίθρα,
οι καμπανέλες, η κακίλη, το γαλανόχορτο, ο κέδρος, το
σχίνο, το θαμνοκυπάρισσο, η κουκουναριά, το αρμυρίκι,
η τζιτζιφιά και πολλά άλλα. Κοντά στις ακτές ευδοκιμούν φυτά όπως η λυγαριά και η πικροδάφνη, ενώ σε
παράκτιους υγρότοπους συναντάει κανείς καλάμια και

βούρλα. Ανάμεσα στα φυτά επιβιώνουν μικρές σαύρες,
σαλιγκάρια και άλλα μικρά ζώα, τα οποία αποτελούν
συνήθως τροφή για τα θαλασσοπούλια και τα πουλιά
της παράκτιας ζώνης. Η αλκυόνα, διάφορα είδη γλάρων, πολλά θαλασσοπούλια και παράκτια πουλιά συνθέτουν το φτερωτό πλούτο των παράκτιων περιοχών.
Εκτός από την παράκτια ζώνη, οι γνωστότερες
ζώνες έχουν την ονομασία πελαγική και αβυσσαία. Διακρίνουμε το αβιογενές περιβάλλον, τους παραγωγούς
και τους διασπαστές, βακτήρια και μύκητες. Οι κύριοι
οργανισμοί είναι βενθικοί κινητοί ή ακίνητοι (Κνιδόζωα,
Καρκινοειδή, Φορονοειδή, Βρυόζωα κ.ά.). Η ένταση
της ακτινοβολίας του ηλίου, ιδιαίτερα στην παράκτια
ζώνη, το θαλασσινό νερό της οποίας είναι εκείνο με το
οποίο ερχόμαστε κυρίως σε επαφή, προκαλεί μεταβολές στη θερμοκρασία και την αλατότητα του νερού. Η
ποιοτική και ποσοτική του σύσταση αλλάζει ανάλογα
με το βάθος, την απόσταση από την ακτή και τη δομή
του βυθού (πέτρες ή άμμος). Το βένθος αποτελεί τη
βασική τροφή πολλών ειδών των ψαριών που έχουν
οικονομικό ενδιαφέρον.
Τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα εμφανίζουν οι αμμώδεις περιοχές του βυθού (υποπαραλιακή και περιπαραλιακή ζώνη), στους οποίους βρίσκεται μία τεράστια ποικιλία μικροπεριβάλλοντων, π.χ. συστάδες από «φύκια»
(π.χ. λιμιώνες Ποσειδωνίας). Πολύχαιτοι δακτυλιοσκώ-

ληκες, αχινοί, γαστερόποδα, κεφαλόποδα, αστερίες,
καβούρια, σπόγγοι, ανεμώνες, ψάρια κ.ά. βρίσκουν
στη ζώνη αυτή καταφύγιο, αναπαράγονται, τρέφονται.
Στις βραχώδεις ακτές φωλιάζουν θαλασσοπούλια
και άλλα είδη ζώων.
Στη θάλασσα, φύκια και θαλάσσια φυτά, αχινοί,
κοχύλια, πεταλίδες, αστερίες, καβούρια, ψάρια και πολλά άλλα είδη μαρτυρούν την υγεία ή την υποβάθμιση
(όταν απουσιάζουν) της θάλασσας κοντά στην ακτή.
Όσο και αν ακούγεται παράξενο, στο βυθό η ζωή
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη βιοποικιλότητα (όπως για παράδειγμα οι περιοχές υδροθερμικών
πηγών στα 3000 μέτρα (αβυσσοπελαγική ζώνη) και
θερμοκρασίες του νερού μέχρι 400 ˚C).
Πολλές φορές στην παράκτια ζώνη οι κινήσεις της
θάλασσας φέρουν πλαγκτόν ή νυκτόν. Στη φωτοσύνθεση αυτού του πλαγκτόν στηρίζεται και η αρχή της
θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας, από μικροσκοπικούς
οργανισμούς (διάτομα και δυνομαστιγοφόρα) που
επηρεάζονται άμεσα από τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών υλικών και τις φυσικές, χημικές και βιοχημικές
παραμέτρους του οικοσυστήματος.
Ερευνώντας το παράκτιο περιβάλλον της θάλασσας καταλαβαίνει κανείς ποσό πολύπλοκο και ταυτόχρονα ευαίσθητο, από οικολογική άποψη, είναι αυτό
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το οικοσύστημα, πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες του. Εξαιτίας των πολύπλοκων τροφικών σχέσεων
που συνδέουν μεταξύ τους τα θαλάσσια είδη, από το
μικρο-πλαγκτόν μέχρι τη γιγαντιαία Φάλαινα, η απώλεια έστω και ενός είδους σε ένα οικοσύστημα μπορεί να φέρει καταστροφικές συνέπειες. Κάθε ένα είδος
υποστηρίζει άλλες μορφές ζωής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι δυνατόν, έστω μια αλλαγή να μην έχει
επιπτώσεις ένα μεγάλο αριθμό αλληλοεξαρτώμενων
οργανισμών; Σύμφωνα με έρευνες, η βιοποικιλότητα των κορυφαίων θαλάσσιων αρπακτικών (ιδιαίτερα
των κητωδών και της φάλαινας) έχει μειωθεί μέχρι
και 90% στους ωκεανούς. Αυτό οδηγεί σε αλλαγές
στην τροφική αλυσίδα. Το παράδειγμα με τη θαλάσσια βίδρα δείχνει πώς η εξάλειψη ενός θεμελιώδους
άρπαγα μετασχηματίζει τη δομή του τροφικού πλέγματος. Σε απουσία του κυριότερου άρπαγα, ο αχινός
αυξάνεται εντυπωσιακά, εξαλείφει τα θαλάσσια λιβάδια με τελική κατάληξη την ολοσχερή εξαφάνιση της
πολυποίκιλης βιοκοινότητας.
Ένα άλλο μικρό δείγμα με μεγάλες, όμως, διαστάσεις λόγω των προβλημάτων που προκαλούν είναι η
«επιδρομή» από τσούχτρες και μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Κορινθιακό, τον Πατραϊκό
και τον Ευβοϊκό, αλλά και σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, το αδιαχώρητο στις ακτές κολύμβησης γίνεται
από την αυξημένη παρουσία της τσούχτρας, Pelagia
noctiluca και της μέδουσας «Κοτυλόριζα»(Cotylorhiza
turberculata). Ή «Πελάγια» (Pelagia noctiluca) μπορεί να περιγραφεί ως θαλάσσιος οργανισμός με τα
πλοκάμια που φτάνουν και τα 5 μέτρα, με την ικανότητα να λάμπει στο σκοτάδι, και να απελευθερώνει νευροτοξίνη, η οποία, όταν έρχεται σε επαφή με
τον άνθρωπο, προκαλεί κάψιμο, φαγούρα και πόνο.

Αυτό το υπέροχο πλάσμα διανέμεται ευρέως σε όλα
τα θερμά και εύκρατα νερά των ωκεανών του πλανήτη. Η αυξημένη παρουσία των μεδουσών στις Ελληνικές θάλασσες οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες:
σε ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες (αυξημένη θερμοκρασία θάλασσας, πρώιμη άνοιξη) και στην μείωση
των φυσικών εχθρών, όπως τα δελφίνια, τόνοι, σκουμπρί, φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες, κλπ. Όσον αφορά τη σχέση της εμφάνισής τους με την κίνηση των
πλοίων, μεταφέρονται «ξένα» είδη κολλημένα πάνω
σε αυτά λόγω μαζικής εισβολής που σημειώνεται στη
Μεσόγειο. Τα είδη αυτά δεν είναι μόνο ψάρια αλλά
και φύκια, μαλάκια, εχινόδερμα καθώς και καρκινοειδή,. Μπορεί πάλι να μεταφέρονται μέσω του έρματος
των πλοίων, του νερού δηλαδή που φορτώνουν από τη
μία θάλασσα και ξεφορτώνουν στην άλλη. Η εξάπλωσή τους εξαρτάται από τα θαλάσσια ρεύματα, επειδή
η κίνησή τους είναι πολύ αδύναμη, (δεν μπορούν να
πάνε αντίθετα στα ρεύματα). Αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό τις διαφορές στην παρουσία των πληθυσμών τους
από θάλασσα σε θάλασσα.
Είναι αρπακτικά ζώα που τρέφονται από πλαγκτόν
και προνύμφες ψαριών χρησιμοποιώντας τα κνιδοκύτταρα στα πλοκάμια τους.

2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Σήμερα, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας
τόσο το παράκτιο περιβάλλον όσο και ο βυθός υπόκεινται σε συνεχή υποβάθμιση (ρύπανση, μείωση/υποβάθμιση φυσικών πόρων και βιοτόπων), που συχνά δεν
είναι ορατή στους μη ειδικούς και γι αυτό μας απασχολεί συνήθως ελάχιστα. «Θαλάσσια ρύπανση είναι η άμεση ή έμμεση προσθήκη από τον άνθρωπο στο θαλάσ-

σιο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των εκβολών
ποταμών) ουσιών ή ενέργειας, η οποία έχει αρνητικά
αποτελέσματα όπως: βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς, δυσάρεστες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία,
παρεμπόδιση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως
η αλιεία και γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας του
θαλασσινού νερού».
Η διοχέτευση των ουσιών γίνεται είτε μέσω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (ανεξέλεγκτη ή ημι-ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων) είτε με φυσικές διεργασίες (π.χ. επιφανειακή απορροή υδάτων στα οποία
εκχυλίζονται ή διαλύονται ρυπαντικά συστατικά, χημικές αντιδράσεις και έκπλυση νερού σε κατασκευαστικά υλικά με αποτέλεσμα τη διαλυτοποίηση μετάλλων
σε αυτό, διαβρωτική δράση του νερού σε μεταλλικές
κατασκευές κ.λπ.).
Οι πιο σημαντικές κατηγορίες ρύπων, που
καταλήγουν στη θάλασσα, είναι:
1) Βαρέα µέταλλα (Hg, Pb, Cd κ.α.)
2) Τοξικά στοιχεία και ενώσεις (As, Sb, CN- κ.ά.)
3) Ανόργανες ενώσεις (ΝΟ3 - , PΟ4 3-, NO2 - κ.ά.)
4) Οργανικές ουσίες (φαινόλες, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, απορρυπαντικά, παρασιτοκτόνα, χρώματα βαφής, προϊόντα πετρελαίου κ.ά.).
5) Ραδιενεργές ουσίες
6) Παθογόνοι µικροοργανισµοί (βακτήρια και ιοί)
H ρύπανση της θάλασσας, όπως είναι λογικό, συγκεντρώνεται κυρίως στις παράκτιες περιοχές, όπου η
παρουσία του πληθυσμού είναι αυξημένη, υπάρχουν
βιομηχανίες και βιοτεχνίες και ασκούνται οι περισσότερες, συνήθως ρυπογόνες, δραστηριότητες. Εκεί,
όμως, βρίσκονται και τα περισσότερα οικοσυστήματα.
Αποτέλεσμα είναι η ρύπανση όχι μόνο να δημιουργεί
προβλήματα ως προς την ποιότητα ζωής και την υγεία
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των ανθρώπων αλλά να προκαλεί και ανεπανόρθωτη
ζημιά στα οικοσυστήματα, διαταράσσοντας τη φυσική
ισορροπία και δημιουργώντας τρομερές συνέπειες για
το μέλλον ειδών ολόκληρων. Η τεχνολογία αποδεικνύεται ότι όχι μόνο υπηρετεί τον άνθρωπο, όπως είναι
και ο στόχος της, αλλά και καταστρέφει το περιβάλλον. Kαι βεβαίως πάλι στην τεχνολογία καταφεύγουμε, για να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της μόλυνσης, κάτι που επιβαρύνει την κοινωνία με τεράστιο
οικονομικό κόστος.
Κυριότερες πηγές ρύπανσης της θάλασσας
Αιτίες Ρύπανσης - Πού εντοπίζεται κυρίως
• Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων - Ανοικτή θάλασσα και Παράκτιες περιοχές
• Υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιμές και εναπόθεση ραδιενεργών καταλοίπων - Ανοικτή θάλασσα
• Διακίνηση πετρελαιοειδών - Ανοικτή θάλασσα και
Παράκτιες περιοχές
• Καθαρισμός πετρελαιοκηλίδων - Ανοικτή θάλασσα
και - Παράκτιες περιοχές
• Τουριστική και εμπορική δραστηριότητα - Παράκτιες περιοχές
• Εκβολή δικτύων αποχέτευσης και βιομηχανικών αποβλήτων - Παράκτιες περιοχές
• Κατάληψη σημαντικών θαλασσίων εκτάσεων για
άλλες δραστηριότητες -Παράκτιες περιοχές
• Στερεά απορρίμματα και κατάλοιπα από βιομηχανική και κατασκευαστική δραστηριότητα - Παράκτιες περιοχές
• Κατασκευαστική δραστηριότητα στη θάλασσα (τούνελ, γέφυρες) - Ανοικτή θάλασσα, Παράκτιες περιοχές
• Ιχθυοκαλλιέργειες Υπερβολική αλιεία - Παράκτιες περιοχές
• Θερμική μόλυνση - Ανοικτή θάλασσα, Παράκτιες
περιοχές
• Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (π.χ. άντληση πετρελαίου) - Ανοικτή θάλασσα
• Από την ατμόσφαιρα-από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί)
- Ανοικτή θάλασσα
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ,
ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
(Η ΟΔΗΓΙΑ 76/160/(160/ΕΟΚΕΟΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
Για να μελετήσουμε και να αναλύσουμε το θαλασσινό νερό σε σχέση με τη ρύπανση-μόλυνσή του, θα
πρέπει να γνωρίζουμε τις φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους.
Α. Φυσικές παράμετροι:
1. TSS – Ολικά αιωρούμενα στερεά (θολερότητα) – Η θολερότητα, σπουδαία οικολογική παράμετρος, καθορίζει την ικανότητα διέλευσης του ηλιακού
φωτός μέσα στο νερό που επηρεάζει άμεσα την παραγωγή των αυτότροφων φυτών. Προκαλείται ή από
φυσική αιτία (διάβρωση ή αποσύνθεση οργανισμών
μετά το θάνατο) ή από τα κολλοειδή και λεπτόκοκκα
αιωρούμενα στερεά που περιέχονται στα λύματα και
βιομηχανικά απόβλητα και καθιζάνουν στον πυθμένα
με μεγάλη δυσκολία. Η μεγάλη θολερότητα αποβάλλει από το οικοσύστημα τα είδη που έχουν αυξημένες
ανάγκες στο φως. Ο βαθμός θολερότητας των νερών
συνήθως λαμβάνεται σαν ενδεικτικό μέτρο εκτίμησης
του βαθμού της ρύπανσης με τρεις όμως επιφυλάξεις:
α. Είναι δυνατόν η θολερότητα να προέρχεται από τη
μικρή παρουσία κάποιου αδρανούς υλικού, μπορεί και
αβλαβούς. β. Η έλλειψη θολερότητας δε σημαίνει αποκλειστικά έλλειψη ρύπανσης, γιατί και το διαυγέστερο
νερό μπορεί να είναι ρυπασμένο από οξέα και τοξικές
ουσίες, που δεν προκαλούν θολερότητα. γ. Έντονος
κυματισμός μπορεί να αυξήσει την θολερότητα.
2. Θερμοκρασία – Η θερμοκρασία των επιφανειακών νερών μπορεί να παρουσιάζει φυσική ημερήσια

και εποχιακή διακύμανση λόγω των καιρικών συνθηκών, που όμως δεν επηρεάζουν την ποιότητα του νερού
και της υδρόβιας ζωής. Μεγάλες και απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας παρατηρούνται:
α. Από τη διάθεση θερμών βιομηχανικών αποβλήτων.
β. Από μεγάλους όγκους θερμών νερών ψύξης
που προέρχονται από θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού συμβάλλει
στην αποοξυγόνωσή του, τόσο λόγω της μειωμένης
διαλυτότητας του οξυγόνου στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες όσο και λόγω της αύξησης του ρυθμού των
βιολογικών διεργασιών που γίνονται στο νερό και που
καταναλώνουν περισσότερο οξυγόνο. Επίσης, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί το θάνατο πιο ευαίσθητων ψαριών. Για παράδειγμα, η πέστροφα μπορεί να
ζήσει σε θερμοκρασία 22°C για μεγάλες περιόδους,
πεθαίνει όμως στους 25°C και το χρυσόψαρο, που ζει
έως τους 30°C, πεθαίνει στους 35°C. Επίσης, η αύξηση
θερμοκρασίας έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επώαση
των αυγών των ψαριών. Πολλά υδρόβια ζώα ανάμεσα
τους και ψάρια ονομάζονται ψυχρόαιμα και ξεχωρίζουν από τον άνθρωπο, τα πουλιά και άλλα θερμόαιμα
ζώα. Η θερμοκρασία του σώματός τους προσαρμόζεται παθητικά στη θερμοκρασία του υδάτινου περιβάλλοντος, όπου ζουν. Η κατανάλωση οξυγόνου και της
τροφής, η ικανότητα μετατροπής της τροφής, ο ρυθμός ανάπτυξης και πολυάριθμοι άλλοι παράγοντες
επηρεάζονται από τη θερμοκρασία σημαντικά. Υπάρχουν άριστες θερμοκρασίες για κάθε είδος καθώς και
όρια, π.χ. 12-15°C για την πέστροφα, 24-26°C για το
λαβράκι, 20-30°C για τον κυπρίνο.
3. pH (Οξύτητα – αλκαλικότητα) - Το pH παίζει σπουδαίο ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστημα, για-
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τί καθορίζει τη διαλυτότητα και τη χημική μορφή των
περισσοτέρων ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτό .Η μείωση ή η αύξηση του pH είναι άμεσα συνδεδεμένη με
τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή των οργανισμών
του θαλάσσιου οικοσυστήματος και επομένως σχετίζεται με την παραγωγικότητα της βιομάζας. Οι φυσιολογικές τιμές για τη θάλασσα κυμαίνονται από 6-9,
ενώ για το πόσιμο νερό από 6,5-8,5. Στην επιφάνεια
της θάλασσας το pH κυμαίνεται από 8,0 σε 8,3 και
εξαρτάται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία και
η αλατότητα του νερού. Η τοξικότητα μιας κατηγορίας ρυπαντών (π.χ. βαρέα μέταλλα) μεγαλώνει ανάλογα
με το pH. Οι χημικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού
διαφέρουν απ’ αυτές του γλυκού, λόγω της παρουσίας
αλάτων. Τα λιγότερα όξινα άλατα, όπως τα ανθρακικά,
δις - ανθρακικά και βορικά, λειτουργούν ως ρυθμιστές
της αλκαλικότητας του θαλάσσιου νερού. Η ρυθμιστική αυτή ιδιότητα μειώνει την υψηλή όξινη ή αλκαλική
σύσταση πολλών υγρών αποβλήτων. Έτσι, η τοξικότητα των λυμάτων είναι υψηλή στα γλυκά νερά, ενώ
μειώνεται στη θάλασσα. Η μέτρηση του pH είναι το
καλύτερο μέσο εκτίμησης των αποτελεσμάτων διάθεσης των όξινων ή αλκαλικών αποβλήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το κρίσιμο όριο επιβίωσης για τη
ζωή στις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα δεν εξαρτάται από τη μέση τιμή του pH (βαθμός όξυνσης) κατά
τη διάρκεια ενός έτους αλλά από την πιο χαμηλή τιμή
του pH. Τέτοιες σύντομες, αλλά επικίνδυνες περίοδοι
με χαμηλές τιμές pH εμφανίζονται, κυρίως την άνοιξη κατά την τήξη των πάγων (πλήγματα οξύτητας). Οι
διακυμάνσεις του pH μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
το θάνατο πολλών οργανισμών (π.χ. πλαγκτόν στο 6,5
και η πέρκα και το χέλι στους 6,4 και 6,3-6,5 αντίστοιχα). Εάν η τιμή του pH είναι κάτω από 6,5, αρχί-
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ζουν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και κάτω από pH 5 όλα τα ζώα και
τα φυτά πεθαίνουν.
Β. Βιοχημικές παράμετροι:
1. B.O.D5 (Βιοχημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο). Το οξυγόνο που χρειάζεται για τη βιοχημική αποδόμηση των οργανικών ουσιών από αερόβιους μικροοργανισμούς ονομάζεται B.O.D5 και αποτελεί μέτρο
για την εκτίμηση της ρύπανσης και για το τι μπορεί
να προκαλέσει το οργανικό φορτίο των λυμάτων στο
περιβάλλον. Ως μέτρο χρησιμοποιείται συμβατικά το
οξυγόνο, που καταναλίσκεται τις πρώτες 5 ημέρες σε
20°C. H μέτρησή τουB.O.D5 μας δείχνει αν οι οργανισμοί που λειτουργούν στο υδάτινο οικοσύστημα βρίσκονται σε φυσική ισορροπία. Οι φυσιολογικές τιμές
του B.O.D5 πρέπει να είναι κάτω των 5 mg/lt.
2. C.O.D (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο).
To COD αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο του
οργανικού φορτίου των λυμάτων.
Η ποιότητα των υδάτων επιβαρύνεται δυσμενώς
από τη διοχέτευση σε αυτά των αστικών, κτηνοτροφικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων γεωργικής και βιομηχανικής προέλευσης, προϊόντα πετρελαίου, διότι
περιέχουν σημαντικές συγκέντρωσης οργανικής ύλης.
Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,
δεδομένου ότι μπορούν να προκαλέσουν αποξυγόνωση
του νερού και κατά συνέπεια σοβαρή υποβάθμιση του
υδατικού οικοσυστήματος. Η κατάσταση επιδεινώνεται πολλές φορές με εκτεταμένη σήψη της οργανικής
ύλης. Στα πλαίσια αυτά, για την περιγραφή των οργανικών θαλάσσιων ρύπων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες παράμετροι :
• BOD: (Βιοχημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο)
• COD: (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο)
TOD: (Ολικά Απαιτούμενο Οξυγόνο)
Όπως καθίσταται σαφές από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, για την αξιολόγηση της έντασης της
θαλάσσιας ρύπανσης ενδιαφέρει όχι μόνο το είδος
αλλά και η διάρκεια και η έκταση της ρύπανσης.
Ο ορισμός που δίνεται για το C.O.D (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο) είναι η ποσότητα του οξυγόνου
που απαιτείται για την πλήρη χημική οξείδωση των
οργανικών συστατικών ενός αποβλήτου σε CO2 και H2O
από ισχυρό οξειδωτικό μέσο σε όξινες συνθήκες. Κατά
τον προσδιορισμό του COD οξειδώνονται όλες σχεδόν
οι οργανικές ουσίες. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι με
το COD μετράται όχι μόνο η βιοδιασπάσιμη αλλά και η
μη βιοδιασπάσιμη οργανική ύλη. Συνεπώς, η μέτρηση
του COD είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο αντιπροσωπευτική από τη μέτρηση του BOD5, όταν πρόκειται
για προσδιορισμό του οργανικού φορτίου που υπάρχει στα τυπικά αστικά λύματα.
Το C.O.D μπορεί να παρουσιασθεί μειωμένο, παρ’ότι υπάρχουν οργανικές ουσίες, οι οποίες όμως ή αποδομούνται δύσκολα βιολογικά (π.χ. κυτταρίνη) ή είναι
απαγορευτικές για την ανάπτυξη των σαπροφυτικών
οργανισμών ή είναι τοξικές. Έτσι, για την εκτίμηση του
απαιτούμενου οξυγόνου, ανεξάρτητα από τη βιοαποδομησιμότητα των αποβλήτων, γίνεται χημική οξείδωση
των οργανικών ουσιών των αποβλήτων με εργαστηριακά μέσα και το οξυγόνο που καταναλίσκεται ονομάζεται χημικά απαιτούμενο οξυγόνο.
3. D.O. (Διαλυμένο Οξυγόνο - Dissolved Oxygen).
Είναι η πιο σημαντική παράμετρος για το χαρακτηρισμό
της περιβαλλοντικής ποιότητας των υδάτων, αφού η
έλλειψη Οξυγόνου μπορεί να επιφέρει την κατάρρευση των υδάτινων οικοσυστημάτων και το θάνατο των
υδρόβιων οργανισμών από ασφυξία. Συχνά η εμφάνιση μεγάλων αριθμών νεκρών ψαριών ή άλλων οργανισμών οφείλεται στη μείωση του διαλυμένου Οξυγόνου
σε μια περιοχή. Οι συνηθέστερες αιτίες για τη μείωση

των συγκεντρώσεων του διαλυμένου Οξυγόνου είναι
η ύπαρξη μεγάλου οργανικού φορτίου από απόβλητα, η περιορισμένη ανανέωση των νερών μέσω των
θαλάσσιων ρευμάτων, και η εμφάνιση ευτροφισμού.
Το θαλασσινό νερό εμπλουτίζεται με το Οξυγόνο
από τη διάλυση σε αυτό του ατμοσφαιρικού Οξυγόνου
και επίσης από την παραγωγή του μέσω φωτοσύνθεσης που πραγματοποιούν τα υδρόβια φυτά και κυρίως
του φυτοπλαγκτού μεταφερόμενο κατόπιν στην ατμόσφαιρα. Περίπου το μισό Οξυγόνο του πλανήτη παράγεται στις θάλασσες. Το διαλυμένο Οξυγόνο εκτός από
τη σπουδαιότητά του για τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής καθορίζει και τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες
του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις οποίες επηρεάζονται οι περισσότερες χημικές διεργασίες, που διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο.
Για τον προσδιορισμό του Οξυγόνου έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι τόσο ογκομετρικές όσο και ηλε
κτροχημικές με χρήση ηλεκτροδίων και μεμβρανών. Η
περισσότερο χρησιμοποιούμενη χημική μέθοδος είναι
ο ιωδιομετρικός προσδιορισμός.
Στα οικιακά λύματα περιέχονται οργανικές ουσί-

ες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή από
άλλους οργανισμούς και ιδιαίτερα από μικρόβια. Αυτοί
οι οργανισμοί με οξειδωτικές αντιδράσεις μεταβολίζουν τις οργανικές ουσίες καταναλώνοντας γι’ αυτήν
τη διαδικασία το οξυγόνο που είναι διαλυμένο στο
νερό. Επειδή το οξυγόνο έχει σχετικά μικρή διαλυτότητα στο νερό, καταναλώνεται γρήγορα, όταν υπάρχει
μεγάλο οργανικό φορτίο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες. Η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου δεν επηρεάζει άμεσα τα άλγη ή το
πλαγκτόν, λόγω της αυτοτροφικής τους ιδιότητας, αλλά
τα μακροασπόνδυλα και τα ψάρια. Συγκέντρωση μικρότερη από 7 mg/lt σημαίνει έλλειψη οξυγόνου που έχει
ως αποτέλεσμα τη μη επιβίωση των ψαριών και των
άλλων αερόβιων οργανισμών. Οι φυσιολογικές τιμές
του D.O κυμαίνονται πάνω από 7 mg/lt.
Γ. Χημικές παράμετροι:
1. P-PO4 (Φώσφορος και Φωσφορικά). Ο
φώσφορος δε βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα
θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι κανονικές του τιμές είναι
από 0,01 έως 0,07 mg/lt. Υψηλότερες τιμές βρίσκονται μόνο σε ρυπασμένα νερά. Μπορεί να βρίσκεται
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σε οργανική ή ανόργανη μορφή. Η αναλογία των διαφορετικών μορφών εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού, την εποχή του χρόνου και το
βάθος. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των φωσφορικών είναι συνέπεια της κατάχρησης και διάθεσης των
απορ- ρυπαντικών και των λιπασμάτων. Η ανίχνευσή
τους αποτελεί δείκτη ρύπανσης από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αναλογία του αζώτου με το φώσφορο, Ν/P, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιβίωση
πολλών θαλάσσιων οργανισμών. Εάν Ν/P=10/1, τότε
είναι καλή για ολιγοτροφικά νερά, όπως χαρακτηρίζονται τα νερά της Μεσογείου. Όταν λύματα ή απόβλητα επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ Ν και P στο θαλάσσιο νερό, τότε η αναλογία αυτή είναι μικρότερη. Η
ύπαρξή τους σε αυξημένες συγκεντρώσεις προκαλεί
ευτροφισμό (λιμνών και υδάτων επιφάνειας). Ευτροφισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο υπάρχει μία
σχετικά απότομη αύξηση της συγκέντρωσης των θρεπτικών ουσιών, ιδίως του φωσφόρου και του αζώτου,
η οποία έπειτα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και έχει
ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των φυτικών και
άλλων οργανισμών που εξαρτώνται απ’ αυτές. Κατά
το «ALGAL BLOOMS» τα φύκια αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης των
θρεπτικών υλικών. Η αύξηση σταματάει, όταν υπάρχει έλλειψη ενός ή περισσότερων στοιχείων. Σ’ αυτό
το σημείο τα φύκια πεθαίνουν, προξενώντας ξαφνική έλλειψη οξυγόνου, επειδή το περισσότερο οξυγόνο χρησιμοποιείται για την αποσύνθεσή τους. Έτσι, το
«ALGAL BLOOMS» συνή- θως συνοδεύεται από το
θάνατο τεράστιων ποσοτήτων ψαριών.
2. N-NO3 (Άζωτο, Νιτρώδη και Νιτρικά). Η
υψηλή συγκέντρωση των νιτρικών είναι δείκτης ρύπανσης από λύματα. Στα περισσότερα οικοσυστήματα το
ανόργανο άζωτο είναι το πιο θρεπτικό συστατικό που

επηρεάζει άμεσα τους παραγωγούς. Η ποσότητα του
Ν στη χλωρίδα και πανίδα των ωκεανών είναι χαμηλή και είναι αποτέλεσμα μικρής ποσότητας της βιομάζας στη μονάδα του όγκου. Οι περισσότερες θάλασσες
περιέχουν περίπου 0,45 mg/lt. Οι παράκτιες περιοχές
μπορεί να περιέχουν περισσότερο. Από αυτό το 95%
περίπου είναι διαλυμένο Ν αέριο και το 65% από το
υπόλοιπο είναι νιτρικά ή νιτρώδη. Το ποσό των νιτρικών αυξάνει με το βάθος και είναι πολύ χαμηλό στα
επιφανειακά νερά το καλοκαίρι, όταν καταναλώνεται
από το φυτοπλαγκτόν. Τα επίπεδα της αμμωνίας στα
επιφανειακά νερά διαφέρουν πολύ ανάλογα με την
εποχή και τα επίπεδα του πλαγκτόν. Τα νιτρικά ιόντα
σχηματίζουν άλατα που είναι πιο ευδιάλυτα απ’ όλα τα
άλλα άλατα. Σε περίπτωση αναγωγής τους σε νιτρώδη
έχουμε σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην παραγωγικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και στην
ποιότητα του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία.
Τα νερά της Μεσογείου χαρακτηρίζονται ολιγοτροφικά.
Έτσι οριακές τιμές για τα νερά αυτά είναι 0,26 mg/lt.
Δ. Μικροβιολογικές παράμετροι:
Από τη μια μεριά οι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για πολλές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω
των νερών, για την οσμή και τη γεύση του νερού, τη
διάβρωση των μετάλλων και για τον ευτροφισμό των
υδάτινων οικοσυστημάτων. Από την άλλη, είναι υπεύθυνα για την αποικοδόμηση των οργανικών ουσιών
(ρύπων) στα υδάτινα οικοσυστήματα. Αυτήν την ιδιότητα των μικροοργανισμών εκμεταλλευόμαστε στη
διαδικασία της μικροβιολογικής ανάλυσης νερού για
την εξέταση του βαθμού μόλυνσης των υδάτων από
λύματα ή και άλλων ειδών αποβλήτων, δηλαδή γίνεται
έλεγχος της καταλληλότητας του νερού για διάφορες
χρήσεις, όπως κολύμβηση, πόση, κτλ.
Οι “μικροβιολογική εξέταση του νερού” προϋποθέ-
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τει την απομόνωση και την καταμέτρηση των μικροοργανισμών που περιέχονται σε ένα δείγμα νερού και
συμπεριλαμβάνει και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
Η ανίχνευση όλων των παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό είναι πρακτικά αδύνατη, για τον απλούστερο λόγο ότι το νερό μπορεί να περιέχει ένα τεράστιο
ποσοστό αυτών των μικροοργανισμών και θα χρειαστεί
απαγορευτικά μεγάλος χρόνος, όγκος των δειγμάτων
του νερού προς ανάλυση και κόστος. Σε περίπτωση
μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων η παρακολούθηση των «μικροβιακών δεικτών» διευκολύνει πολύ
και επιταχύνει την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών.
Ο πιο σπουδαίος βιολογικός δείκτης για τον έλεγχο
υγιεινής και της ρύπανσης του νερού είναι η παρουσία
των βακτηρίων της οικογένειας των Κολοβακτηριοειδών - Coliform bacteria. Αποτελούν αδιάψευστο
μάρτυρα κοπρανώδους μόλυνσης του νερού και κατά
συνέπεια της συνύπαρξης και παθογόνων μικροβίων.
Συγκεκριμένα, για τον εντοπισμό του βαθμού κοπρανώδους ή παθογόνου δυναμικού χρησιμοποιούνται
μικροοργανισμοί που χαρακτηρίζονται ως δείκτες
μόλυνσης. Είναι η ομάδα των ολικών κολοβακτηρίων
(Total Coliform), η ομάδα των κοπρικών κολοβακτηρίων (Faecal Coliform) και η ομάδα κοπρικών στρεπτόκοκκων (Faecal Streptococci), διότι η ανίχνευσή
τους στα νερά δείχνει την παρουσία περιττωμάτων ή
λυμάτων από τον άνθρωπο ή ζώα και την παρουσία
παθογόνων μικροοργανισμών.
TOTAL COLIFORMS. Τα ολικά κολοβακτηριοειδή
είναι GRAM αρνητικά αερόβια ή αναερόβια βακτήρια
που δεν σχηματίζουν σπόρους και αποικοδομούν την
λακτόζη στους 35οC σε 24-48 ώρες. Γενικά αναφέρονται στα γένη Escherichia, Enterobacher, Citrobacter,
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περιλαμβάνονται είδη βακτηρίων που ζουν στο παχύ
έντερο του ανθρώπου και των θερμόαιμων ζώων (ιπποειδή, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά κλπ.) και αποβάλλονται με τα λύματα και κτηνοτροφικά απόβλητα. Όλα
αυτά εκτός από την Escherichia μπορούν να υπάρξουν
και σαν ελεύθεροι σαπροφυτικοί οργανισμοί που είναι
ευρύτατα διαδεδομένα στα επιφανειακά νερά, το έδαφος, τα τρόφιμα. Συνεπώς η παρουσία αντιπροσώπων
από την ομάδα των ολικών κολοβακτηρίων στα φυσικά νερά δεν είναι απόλυτη ένδειξη, επιμόλυνσης με
κοπρανώδες Καθιστά όμως το νερό ύποπτο και επιβάλλει την περεταίρω διερεύνηση. Παρέχει επομένως
ενδείξεις για την ποιότητα του νερού. Η ύπαρξη κολοβακτηριοειδών φανερώνει πιθανώς κακή συντήρηση
του συστήματος ύδρευσης, πιθανή ανάπτυξη παθογόνων βακτηριδίων.
FECAL COLIFORMS. Αντιθέτως, τα κοπρανώδη
κολοβακτηριοειδή (faecal coliforms) τα είδη του γένους
Escherichia και η Klebsiella περιλαμβάνονται είδη που
ζουν αποκλειστικά στο έντερο του ανθρώπου και των
θερμόαιμών ζώων και περιέχονται σε μεγάλους αριθμούς, της τάξης των εκατομμυρίων, στα περιττώματα,
λύματα και κτηνοτροφικά απόβλητα. Παθογόνο και
πολύ επικίνδυνο από το είδος του γένους Escherichia
είναι το βακτήριο E-coli (O157:Η7). Η παρουσία τους
στο νερό αποτελεί σαφή ένδειξη κοπρικής επιμόλυνσης, χωρίς όμως να καθιστά το νερό υγειονομικά επικίνδυνο εάν δεν έχει ανιχνευθεί και η παρουσία συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων.
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (Enterococcus sp.) όπου είναι
οι πλέον επικίνδυνοι. Παρουσιάζουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Λίγα λόγια για τους εντερόκοκκους:
α. Πρόκειται για gram (+) κόκκους αεροαναερόβιους, πολύ ανθεκτικούς (αναπτύσσονται παρουσία
αλατιού, σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από 10-45
βαθμούς κελσίου.
β. Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο E. faecalis (90-95%)
και ο E.faecium (5-10%).
γ. Αποτελούν σημαντικό μέρος της φυσιολογικής
χλωρίδας του γαστρεντερικού και ευκαιριακά του γυναικείου κόλπου και του δέρματος.
δ. Έχουν δύο σημαντικές ιδιότητες: α) Παράγουν
ουσίες προσκόλλησης, που τους επιτρέπουν να προσκολλώνται στις καρδιακές βαλβίδες και στα κύτταρα του ουροποιητικού και β) παρουσιάζουν φυσική
αντοχή σε πολλά αντιβιοτικά, όπως για παράδειγμα
οι κεφαλοσπορίνες.
ε. Προκαλούν:
1) Ουρολοιμώξεις, συνήθως μετά από κάθε καθετηριασμούς,
2) Μικροβιαιμία-ενδοκαρδίτιδα (τόσο σε προσθετικές, όσο και σε ακέραιες βαλβίδες). Πύλες εισόδου:
ουροποιητικό, ενδοκοιλιακές ή πυελικές σηπτικές περιοχές, τραύματα, εγκαύματα, κατακλισεις, διαβητικά
έλκη, καθετήρες, χολαγγειί της κλπ.
3) Ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανιότερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, μηνιγγίτιδα
και νεογνική σήψη.
4) Αντιμετωπίζονται με συνδυασμό πενικιλίνης με
αμινογλυκοσίδη. Χορήγηση βανκομυκίνης (ή τεϊκοπλανίνης) μονάχα σε αλλεργία ή σε υψηλού βαθμού αντοχή.
Προέλευση μικροοργανισμών στα επιφανειακά νερά
Οι μικροοργανισμοί στο νερό μπορούν να προέλθουν από τον εντερικό σωλήνα των ανθρώπων και
των θερμόαιμων ζώων. Οι ανθρώπινες πηγές μόλυνσης περιλαμβάνουν μη ορθά λειτουργούντες σηπτικούς
βόθρους, διαρροές αγωγών αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, απορρίμματα σκαφών,
«ατυχήματα» κατά τη διάρκεια της κολύμβησης και

αστικά όμβρια ύδατα απορροής. Στις αστικές λεκάνες απορροής, οι βακτηριακοί δείκτες κοπρανώδους
επιμόλυνσης σχετίζονται σημαντικά με την πυκνότητα των ανθρώπων. Πηγές μόλυνσης ζωικής προέλευσης αποτελούν η χρήση κοπριάς στη γη και η διαβίωση ζώων στην απορροή ή σε ρέματα, τα απορρίμματα
εκτρεφόμενων ζώων που διατίθενται ακατάλληλα, τα
κατοικίδια ζώα (σκύλοι, γάτες), τα άγρια ζώα (ελάφια,
άλκες, ρακούν, κλπ.) και τα πουλιά (χήνες, περιστέρια,
πάπιες, γλάροι, κ.λπ.)
Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία
Περισσότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί ανά μονάδα όγκου νερού σημαίνουν μεγαλύτερη παθογένεια,
δηλαδή μεγαλύτερη πιθανότητα εισόδου των μικροοργανισμών στο σώμα του ανθρώπου κατά τις διάφορες χρήσεις του και πρόκλησης ασθενειών.
Μη βακτηριακά παθογόνα που συσχετίζονται έντονα με τα επιφανειακά ύδατα είναι τα πρωτόζωα, όπως
Cryptosporidium spp και Giardia lamblia και οι ιοί όπως
οι Αδενοιοί, Εντεροιοί, ιός της ηπατίτιδας A, ιός της
ηπατίτιδας E, Νοροιός και Ροταιός. Τέλος, τα κυριότερα βακτηριακά αίτια είναι η Salmonella spp, η Shigella
spp, το Campylobacter spp, Vibrio cholera, Yersinia
enterocolitica.
Στην περίπτωση των επιφανειακών υδάτων κολύμβησης εγκυμονεί ο κίνδυνος για λοιμώξεις όπως γαστρεντερίτιδες, καθώς και για άλλου είδους λοιμώξεις όπως
ωτίτιδες, παραρινοκολπίτιδες, επιπεφυκίτιδες, κερατίτιδες και δερματίτιδες.
Το υδάτινο περιβάλλον των επιφανειακών υδάτων
συμμετέχει σε αρκετές περιπτώσεις στον κύκλο διαφόρων παρασίτων με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος νόσησης των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Σχιστοσωμίαση και η ελονοσία.
Είναι σημαντική η μελέτη των βασικών μικροβιολογικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες φυσικοχημικές παραμέτρους, που χαρακτηρίζουν
τα θαλασσινά νερά προκειμένου να σχηματισθεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα για τους κινδύνους, που διατρέχουν τα θαλάσσια συστήματα, από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

4. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτών. Ο ελληνικός λαός, καθαρά θαλασσινός, ζούσε αρκετά χρόνια δεμένος με το υγρό στοιχείο. Δυστυχώς, όμως,
αυτή η σχέση έχει διαταραχθεί σοβαρά. Το 60% του
πληθυσμού της Ελλάδας κατοικεί στις ακτές. Το 90%
των τουριστικών επενδύσεων βρίσκονται σε παράκτιες ζώνες, αποτέλεσμα του τουρισμού ο οποίος αποτελεί για την Ελλάδα μια αυξανόμενη βιομηχανία, λόγω
της πληθώρας των επισκεπτών, αλλοδαπών και μη. Αν
δούμε το πρόβλημα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο πληθυσμός που ζει παράκτια, το 2025 θα φτάσει
τα 200.000.000 με ένα αριθμό τουριστών 380-760
εκατομμύρια. Τα νούμερα πράγματι σου προκαλούν
αν όχι δέος, τουλάχιστον σκεπτικισμό για το μέλλον
της παράκτιας ζώνης. Έχει υπολογισθεί, ότι το 85%
των αστικών λυμάτων από 120 παράκτιες Μεσογειακές πόλεις, πέφτουν στη θάλασσα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Αν προσθέσουμε τους 12.000 τόνους
φαινολών, 60.000 τόνους χημικών αποβλήτων, 100
τόνων υδραργύρου, 3.800 τόνων μολύβδου, 2.400
τόνους χρωμίου, 21.000 τόνους ψευδαργύρου έχουμε
μια πλή- ρη εικόνα ρύπανσης της λεκάνης της μεσογείου από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο,
120.000 τόνοι πετρελαίου φθάνουν στη Μεσόγειο
θάλασ- σα. Υπολογίζεται ότι το 1/8 έως 1/4, της παγκόσμιας ρύπανσης οικοσυστήματος από πετρελαιοειδή,

πλήτ- τει τη Μεσόγειο. Η κρούστα, που δημιουργείται
στην επιφάνεια της θάλασσας από το πετρέλαιο, εμποδί- ζει την διέλευση του φωτός, με ολέθριες επιπτώσεις για την υδρόβια ζωή.

5. Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ

• Όταν η θάλασσα πρασινίζει, τότε είναι γεμάτη σάπια
φύκια και πλαγκτόν.
• Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε είναι γεμάτη πετρέλαιο, πίσσες, λάδια, απόβλητα βόθρων.
• Όταν οι ακτές είναι γεμάτες σκουπίδια υπάρχει η
πιθανότητα και η ίδια η θάλασσα να είναι μολυσμένη.
•Τ
 α ακάθαρτα νερά είναι πάντα εστίες μικροβίων.
• Στο βυθό υπάρχουν μόλυβδος και υδράργυρος που
προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία.
• Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει
να παίρνουν ορισμένα στοιχειώδη μέτρα:
• Να μην κολυμπάνε σε νερά που το χρώμα τους είναι
βαθύ πράσινο.
• Να μην μπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέλαιο,
λάδια, απόβλητα βόθρων. Οι βρωμιές αυτές προκαλούν καρκίνο της μήτρας, νεοπλασίες και χρόνιες δερματίτιδες.
• Να μην ρυπαίνουν και να καθαρίζουν τις παραλίες
από τα σκουπίδια.
• Να μην αναδεύουν τη θάλασσα όταν υπάρχει λάσπη
στο βυθό. Η λάσπη της, προδίδει την ύπαρξη μόλυβδου και υδραργύρου, που με την ανατάραξη του
βυθού μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας από το
στόμα και τους πόρους του σώματος.
• Να μην εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες μέσα
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8. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:
• Να αρχίσει να υλοποιεί εντατικότερα το περίφημο πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διάσωση της
Μεσογείου.
• Να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύπανση
της θάλασσας με επιβολή αυστηρών κυρώσεων και να
αναλάβει η πολιτεία την υλοποίηση των όσων κατοχυρώνονται νομικά απ’ αυτή.
• Να συνειδητοποιήσουν οι κρατικοί φορείς ότι προτεραιότητα είναι η συνεργασία με τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις για να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα.
• Να γίνει εφαρμογή διαχειριστικών στοιχείων για
τις ευαίσθητες και απειλούμενες περιοχές. • Να γίνει
η εφαρμογή των ορίων δόμησης για τις παράκτιες
περιοχές.
• Να απαγορευτεί άμεσα η ρίψη οποιονδήποτε λυμάτων σε φυσικά στοιχεία και να αναλάβουν οι
OTA, φορείς και βιομηχανίες-βιοτεχνίες την ευθύνη τη
διαχείρισης τους.
• Να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διαδικασία της
χορήγησης των «γαλάζιων σημαιών» που εξυπηρετούν μόνο εμπορικούς σκοπούς και όχι κοινωνικούς.

9. ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

στη θάλασσα.
• Πριν κολυμπήσετε αλείψτε τις πιο εμφανείς περιοχές του σώματός σας με αγνό ελαιόλαδο.
• Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει τσούχτρα αν δεν έχετε μαζί σας αμμωνία υγρή να χρησιμοποιήσετε άμμο
καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας επί
δεκάλεπτο ένα στρώμα στο σημείο του τσιμπήματος.
• Στην περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε από τις
τσούχτρες, ας απασχοληθείτε με το να τις ψαρεύετε. Το ψάρεμά τους, όμως, θέλει προσοχή. Ας προσπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις
μαζέψετε μαζί με το νερό.
• Οι καλύτερες ώρες για το άθλημα της κολύμβησης
είναι οι πρωινές και οι απογευματινές, επειδή ο οργανισμός δεν είναι απασχολημένος τότε με την πέψη
και μπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε μια κουραστική προσπάθεια.
• Όταν ο καιρός είναι βόρειος, βορειοανατολικός στο
Σαρωνικό, να κολυμπάτε μόνο από το Σούνιο μέχρι
τη Βουλιαγμένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός ή
νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το Δασκαλειό
μέχρι τον Ωρωπό είναι απαλλαγμένες από τσούχτρες.

6. Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ:
Ο Γιατρός του ΠΑΚΟΕ συμβουλεύει να προστατέψουμε την πηγή της ζωής. Το όνειρό μας, στη διάρκεια των διακοπών, είναι να έρθουμε σε επαφή με τη
φύση. Οι απαισιόδοξοι λένε ότι σήμερα δεν υπάρχει
πλέον καμία γωνία του πλανήτη μας που να μην είναι
μολυσμένη. Οι αισιόδοξοι, στους οποίους ανήκουμε και

εμείς, περιορίζονται να λένε ότι θα είναι έτσι σε λίγο
καιρό αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα τώρα. Το
γεγονός είναι ότι η μόλυνση μπορεί να καταστρέψει
και να αλλοιώσει ολοκληρωτικά το περιβάλλον με όλες
τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στην υγεία του
ανθρώπου. Κι αν ακόμη κατορθώνουμε να ξεφύγουμε
για λίγο από το χάος της πόλης, η φυγή από τη μόλυνση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη επειδή η μόλυνση
έχει προσβάλλει τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες,
τα δάση, τα βουνά τον αέρα και το νερό που πίνουμε.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις διακοπές: εκεί που νομίζουμε ότι κλείσαμε την πόρτα στη μόλυνση, αυτή μας
μπαίνει από το παράθυρο. Στην επιλογή του τόπου των
δια- κοπών μας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει
αποχετευτικό δίκτυο αλλά τα λύματα δεν χύνονται στη
θάλασσα που επιλέγουμε να κάνουμε τα μπάνια μας.
Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει καθαρό
πόσιμο νερό και πως δεν διαπιστώθηκαν πρόσφατα
μολυσματικές ασθένειες.

7. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ:

• Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και να είναι συνειδητοποιημένος με όσα βλέπει
γύρω του.
• Να καταγγέλλει οποιοδήποτε φαινόμενο αλλοίωσης του θαλασσίου και παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος που θα πέσει στην αντίληψή του στα τηλέφωνα του ΠΑΚΟΕ (παράνομες συνδέσεις, ανεξέλεγκτα
σκουπίδια και απόβλητα, κ.α.).
• Να εφαρμόζει όσο μπορεί το δεκάλογο του λουομένου.

Το ΠΑΚΟΕ ιδρύθηκε το 1979 ως ανεξάρτητος περιβαλλοντικός φορέας και έκτοτε κάθε χρόνο το Μάιο
πραγματοποιεί μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής και
στους γειτονικούς νομούς.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 323 από τις πολυσύχναστες ακτές κολύμβησης στην Αττική και στους γειτονικούς νομούς, που
χρησιμοποιούνται από τα 5 εκατομμύρια Αθηναίων ως
προσιτή και γρήγορη λύση για μια δροσερή βουτιά.
Από την πλευρά της η Πολιτεία, μέσω του εντεταλμένου της οργάνου που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει προχωρήσει στην καθιέρωση
ελέγχων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, και
όχι μόνο, στα πλαίσια του προγράμματος Ελέγχου της
Ποιότητας των Νερών κολύμβησης μέσω της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων.
α. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι οι εξής:
• Κολοβακτηρίδια
• Εντερόκοκκοι
• Ε-Coli
• Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες
οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα,
θολερότητα). Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που
συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, καθώς
επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική
άποψη κ.λπ.
β. Oι μετρήσεις του ΠAKOE:
Πιστοί στην ηθική μας υποχρέωση απέναντι στους
κολυμβητές, το ΠAKOE προχώρησε και φέτος, για 39η
χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών σε 323 παραλίες. Με γνώμονα τα αποτελέσματα
αυτών των μετρήσεων και την εμπειρία του, έκανε μια
κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τες Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 252 (78.2%) είναι κατάλληλες
παράλιες για κολύμβηση και 71 (22%) είναι ακατάλληλες, σε σύνολο 323 που αναλύθηκαν. Την έρευνα διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ στα ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήριά του το Μάιο και την αφιερώνει σε όλους τους
Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα σε αυτούς που κολυμπούν σε αυτά τα νερά εν’ όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
σε παραλίες της Δυτικής Αττικής και Κορινθίας (Ασπρόπυργος έως Λουτράκι)

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

1

Ασπρόπυργος. Ταβέρνα

23ο 34΄55,5΄΄ Ε
38ο 02΄30.0΄΄ Ν

09:11

150

0

0

Κ

2

Ασπρόπυργος. Ταβέρνα

23ο 34΄55,5΄΄ Ε
38ο 02΄30.0΄΄ Ν

09:11

120

0

0

Κ

3

Ασπρόπυργος. Ψαροταβέρνα

23ο 34΄32.9΄΄ Ε
38ο 02΄42.1΄΄ Ν

09:23

70

0

0

Κ

4

Ασπρόπυργος. Ψαροταβέρνα

23ο 34΄32.9΄΄ Ε
38ο 02΄42.1΄΄ Ν

09:23

138

0

0

Κ

5

Ελευσίνα. Παραλία μπροστά από κατάστημα

23ο 32΄51.4΄΄ Ε
38ο 02΄03.6΄΄ Ν

09:46

320

28

0

Α

6

Ελευσίνα. Παραλία μπροστά κατάστημα

23ο 32΄51.4΄΄ Ε
38ο 02΄03.6΄΄ Ν

09:46

180

10

0

Α

7

Ελευσίνα. Παραλία 500 μέτρα μετά

23ο 32΄42.0΄΄ Ε
38ο 02΄05.3΄΄ Ν

09:55

70

0

0

Κ

8

Ελευσίνα. Παραλία 500 μέτρα μετά

23ο 32΄42.0΄΄ Ε
38ο 02΄05.3΄΄ Ν

09:55

160

0

0

Κ

9

Λουτρόπυργος. Παραλία (μπροστά από ξενοδοχείο)

23ο 28΄16.9΄΄ Ε
38ο 01΄35.2΄΄ Ν

10:22

160

28

0

Κ

10

Λουτρόπυργος. Παραλία (μπροστά από ξενοδοχείο)

23ο 28΄16.9΄΄ Ε
38ο 01΄35.2΄΄ Ν

10:22

166

0

0

Κ

11

Νεράκι . Παραλία

23ο 27΄01.6΄΄ Ε
38ο 01΄25.3΄΄ Ν

10:45

28

0

0

Κ

12

Νεράκι . Παραλία

23ο 27΄01.6΄΄ Ε
38ο 01΄25.3΄΄ Ν

10:45

240

68

0

Α

13

Νεράκι . Παραλία

23ο 26΄58.3΄΄ Ε
38ο 01΄18,6΄΄ Ν

10:58

36

0

0

Κ

14

Νεράκι . Παραλία

23ο 26΄58.3΄΄ Ε
38ο 01΄18,6΄΄ Ν

10:58

290

0

0

Α

11
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Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

15

Νέα Πέραμος. Παραλία (δίπλα Σχολή Πυροβολικού)

23ο 25΄32.3΄΄ Ε
38ο 00΄16.2΄΄ Ν

11:16

300

32

0

Α

16

Νέα Πέραμος. Παραλία (δίπλα Σχολή Πυροβολικού)

23ο 25΄32.3΄΄ Ε
38ο 00΄16.2΄΄ Ν

11:16

230

0

0

Α

17

Νέα Πέραμος. Παραλία

23ο 25΄15.2΄΄ Ε
38ο 00΄03.4΄΄ Ν

11:25

90

0

0

Κ

18

Νέα Πέραμος. Παραλία

23ο 25΄15.2΄΄ Ε
38ο 00΄03.4΄΄ Ν

11:25

164

0

0

Κ

19

Νέα Πέραμος. Παραλία (κοντά στρατόπεδο Αντρέας Καλλίνσκης)

23ο 25΄02.5΄΄ Ε
37ο 59΄47.9΄΄ Ν

11:38

310

62

0

Α

20

Νέα Πέραμος. Παραλία (κοντά στρατόπεδο Αντρέας Καλλίνσκης)

23ο 25΄02.5΄΄ Ε
37ο 59΄47.9΄΄ Ν

11:38

70

0

0

Κ

21

Σαλαμίνα. FERRY BOAT

23ο 24΄37.8΄΄ Ε
37ο 59΄13.5΄΄ Ν

12:03

270

34

0

Α

22

Σαλαμίνα. FERRY BOAT

23ο 24΄37.8΄΄ Ε
37ο 59΄13.5΄΄ Ν

12:03

300

0

0

Α

23

Κακιά Σκάλα. (παραλία Βαρδάρη Β΄ είσοδος, αριστερά)

23ο 19΄08.9΄΄ Ε
37ο 58΄25.1΄΄ Ν

12:25

100

0

0

Κ

24

Κακιά Σκάλα. (παραλία Βαρδάρη Β΄ είσοδος, αριστερά)

23ο 19΄08.9΄΄ Ε
37ο 58΄25.1΄΄ Ν

12:25

56

0

0

Κ

25

Κακιά Σκάλα. (παραλία Βαρδάρη Β΄ είσοδος, δεξιά)

23ο 19΄02.1΄΄ Ε
37ο 58΄21.6΄΄ Ν

12:38

78

0

0

Κ

26

Κακιά Σκάλα. (παραλία Βαρδάρη Β΄ είσοδος, δεξιά)

23ο 19΄02.1΄΄ Ε
37ο 58΄21.6΄΄ Ν

12:38

300

78

0

Α

27

Κακιά Θάλασσα. (Παραλία. Ξενοδοχείο)

23ο 17΄03.6΄΄ Ε
37ο 58΄34.0΄΄ Ν

12:48

50

0

0

Κ

28

Κακιά Θάλασσα. (Παραλία. Ξενοδοχείο)

23ο 17΄03.6΄΄ Ε
37ο 58΄34.0΄΄ Ν

12:48

100

0

0

Κ

29

Κακιά Θάλασσα. (Παραλία. Ξενοδοχείο. Αριστερά)

23ο 17΄03.6΄΄ Ε
37ο 58΄34.0΄΄ Ν

12:48

36

0

0

Κ

30

Κακιά Θάλασσα. (Παραλία. Ξενοδοχείο. Αριστερά

23ο 17΄03.6΄΄ Ε
37ο 58΄34.0΄΄ Ν

12:48

60

0

0

Κ

31

Κινέτα. (Παραλία, αρχή ξενοδοχείου)

23ο 14΄22.1΄΄ Ε
37ο 58΄31.0΄΄ Ν

13:14

80

0

0

Κ

32

Κινέτα. (Παραλία, αρχή ξενοδοχείου)

23ο 14΄22.1΄΄ Ε
37ο 58΄31.0΄΄ Ν

13:14

150

0

0

Κ

33

Κινέτα. (Παραλία, πάρκινγκ ξενοδοχείου)

23ο 14΄13.5΄΄ Ε
37ο 58΄27.4΄΄ Ν

13:22

260

56

0

Α

34

Κινέτα. (Παραλία, πάρκινγκ ξενοδοχείου)

23ο 14΄13.5΄΄ Ε
37ο 58΄27.4΄΄ Ν

13:22

34

0

0

Κ

35

Κινέτα. (Παραλία, τέλος)

23ο 14΄08.4΄΄ Ε
37ο 58΄25.0΄΄ Ν

13:35

270

58

0

Α

36

Κινέτα. (Παραλία, τέλος)

23ο 14΄08.4΄΄ Ε
37ο 58΄25.0΄΄ Ν

13:35

285

70

0

Α

37

Κινέτα. (Παραλία, Ξενοδοχείο)

23ο 13΄04.4΄΄ Ε
37ο 58΄04.7΄΄ Ν

13:48

180

0

0

Α

38

Κινέτα. (Παραλία, Ξενοδοχείο)

23ο 13΄04.4΄΄ Ε
37ο 58΄04.7΄΄ Ν

13:48

40

0

0

Κ

39

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (έναντι σούπερ-μάρκετ)

23ο 08΄53.0΄΄ Ε
37ο 56΄03.8΄΄ Ν

14:18

50

0

0

Κ

40

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (έναντι σούπερ-μάρκετ)

23ο 08΄53.0΄΄ Ε
37ο 56΄03.8΄΄ Ν

14:18

42

0

0

Κ

41

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (καφετέρια)

23ο 08΄43.6΄΄ Ε
37ο 55΄42.8΄΄ Ν

14:30

280

28

0

Α
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νομία

Α/Α

ΦΑΚΕΛΟΣ / ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ | ΜΑΪΟΣ 2018

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

42

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (καφετέρια)

23ο 08΄43.6΄΄ Ε
37ο 55΄42.8΄΄ Ν

14:30

350

0

0

Α

43

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (πλατεία Εθν. Αντίστασης)

23ο 08΄24.8΄΄ Ε
37ο 55΄24.8΄΄ Ν

14:45

130

0

0

Κ

44

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (πλατεία Εθν. Αντίστασης)

23ο 08΄24.8΄΄ Ε
37ο 55΄24.8΄΄ Ν

14:45

120

0

0

Κ

45

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (Ξενοδοχείο)

23ο 08΄23.2΄΄ Ε
37ο 55΄23.7΄΄ Ν

14:53

110

0

0

Κ

46

Αγ. Θεόδωροι. Παραλία (Ξενοδοχείο)

23ο 08΄23.2΄΄ Ε
37ο 55΄23.7΄΄ Ν

14:53

220

0

0

Α

47

Σουσάκι . Παραλία. Πάρκινγκ σκαφών

23ο 06΄09.0΄΄ Ε
37ο 54΄57.7΄΄ Ν

15:10

24

0

0

Κ

48

Σουσάκι . Παραλία. Πάρκινγκ σκαφών

23ο 06΄09.0΄΄ Ε
37ο 54΄57.7΄΄ Ν

15:10

76

0

0

Κ

49

Σουσάκι . Παραλία. MOTOR OIL.

23ο 05΄16.0΄΄ Ε
37ο 55΄09.0΄΄ Ν

15:30

38

0

0

Κ

50

Σουσάκι . Παραλία. MOTOR OIL.

23ο 05΄16.0΄΄ Ε
37ο 55΄09.0΄΄ Ν

15:30

54

0

0

Κ

51

Αγ. Χαράλαμπος. Παραλία

23ο 03΄02.9΄΄ Ε
37ο 55΄21.0΄΄ Ν

15:46

30

0

0

Κ

52

Αγ. Χαράλαμπος. Παραλία

23ο 03΄02.9΄΄ Ε
37ο 55΄21.0΄΄ Ν

15:46

80

0

0

Κ

53

Γέφυρα Ίσθμια

23ο 00΄27.1΄΄ Ε
37ο 55΄07.3΄΄ Ν

16:06

40

0

0

Κ

54

Γέφυρα Ίσθμια

23ο 00΄27.1΄΄ Ε
37ο 55΄07.3΄΄ Ν

16:06

68

0

0

Κ

55

Λουτράκι. Παραλία. (κοντά σε καφετέρια)

22ο 58΄27.4΄΄ Ε
37ο 58΄14.1΄΄ Ν

16:20

20

0

0

Κ

56

Λουτράκι. Παραλία. (κοντά σε καφετέρια)

22ο 58΄27.4΄΄ Ε
37ο 58΄14.1΄΄ Ν

16:20

30

0

0

Κ

57

Λουτράκι. Παραλία. (κοντά διαμερίσματα DIOLKOS)

22ο 58΄16.2΄΄ Ε
37ο 57΄52.7΄΄ Ν

16:38

20

0

0

Κ

58

Λουτράκι. Παραλία. (κοντά διαμερίσματα DIOLKOS)

22ο 58΄16.2΄΄ Ε
37ο 57΄52.7΄΄ Ν

16:38

108

0

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

41
70,60%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

17
29,40%

13
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
στις παραλίες από Λαύριο έως Αγία Μαρίνα

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

1

Λαύριο. Παραλία Λ. Μίκη Θεοδωράκη

24Ο 03΄47.4΄΄ Ε
37Ο 42΄57.3΄΄ Ν

9:35

30

2

0

Κ

2

Λαύριο. Παραλία Λ. Μίκη Θεοδωράκη

24Ο 03΄41.7΄΄ Ε
37Ο 43΄ 11.5΄΄Ν

9:40

30

8

0

Κ

3

Δασκαλειό. Παραλία Λ. Δασκαλειού

24Ο 02΄45.8΄΄ Ε
37Ο 49΄ 17.9΄΄Ν

10:08

120

55

0

Κ

4

Δασκαλειό. Παραλία Λ. Δασκαλειού

24Ο 02΄52.7΄΄ Ε
37Ο 49΄ 07.7΄΄Ν

10:16

140

24

0

Κ

5

Κακιά Θάλασσα. Παραλία Κερατέας – Κακιάς Θάλασσας

24Ο 02΄54.9΄΄ Ε
37Ο 50΄ 05.9΄΄Ν

10:32

4

0

24

Κ

6

Κακιά Θάλασσα. Παραλία. Κερατέας – Κακιάς Θάλασσας

24Ο 02΄51.2΄΄ Ε
37Ο 50΄ 09.6΄΄Ν

10:41

270

120

0

Α

7

Αυλάκι. Λεωφ. Αυλακιού. Παραλία 1η (οικισμός Κορώνης)

24Ο 01΄37.8΄΄ Ε
37Ο 52΄ 10.3΄΄Ν

11:15

280

98

0

Α

8

Αυλάκι. Λεωφ. Αυλακιού. Παραλία 2η (οικισμός Κορώνης)

24Ο 02΄07.8΄΄ Ε
37Ο 52΄ 17.8΄΄Ν

11:21

80

8

0

Κ

9

Πόρτο Ράφτη. Λεωφ. Αυλακιού. Παραλία.

24Ο 01΄21.4΄΄ Ε
37Ο 52΄ 15.4΄΄Ν

11:30

200

15

2

Α

10

Βραυρώνα. Παραλία 1η (Νέα Βραυρώνα)

24Ο 00΄49.8΄΄ Ε
37Ο 55΄ 17.5΄΄Ν

12:20

4

0

4

Κ

11

Αρτέμιδα. (Λούτσα). Παραλία Λ. Βραυρώνας. Ακτή Ιππόκαμπος

24Ο 00΄45.9΄΄ Ε
37Ο 56΄ 13.8΄΄Ν

12:55

106

12

0

Κ
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

12

Αρτέμιδα. (Λούτσα). Παραλία Λ. Βραυρώνας

24Ο 00΄23.4΄΄ Ε
37Ο 58΄ 03.8΄΄Ν

13:10

52

0

0

Κ

13

Αρτέμιδα. (Λούτσα). Παραλία Λ. Αρτέμιδος

24Ο 00΄31.4΄΄ Ε
37Ο 58΄ 48.7΄΄Ν

13:18

50

0

0

Κ

14

Αρτέμιδα. (Λούτσα). Παραλία Λ. Αρτέμιδος

24Ο 00΄43.7΄΄ Ε
37Ο 58΄ 48.7΄΄Ν

13:30

250

60

0

Α

15

Ραφήνα. Παραλία Θάλειας.

24Ο 00΄54.3΄΄ Ε
38Ο 01΄ 02.9΄΄Ν

13:40

260

80

0

Α

16

Ραφήνα. Παραλία Αργοναυτών

24Ο 00΄50.6΄΄ Ε
38Ο 00΄ 59.6΄΄Ν

13:45

290

45

0

Α

17

Ραφήνα. Παραλία Αργοναυτών

24Ο 00΄43.0΄΄ Ε
38Ο 01΄ 02.8΄΄Ν

13:55

400

50

0

Α

18

Ραφήνα. Παραλία Αργοναυτών

24Ο 00΄35.0΄΄ Ε
38Ο 01΄ 02.4΄΄Ν

14:03

30

0

0

Κ

19

Ραφήνα. Παραλία Αραφηνίδων Αλων

24Ο 00΄34.0΄΄ Ε
38Ο 01΄ 11.2΄΄Ν

14:10

20

0

0

Κ

20

Αγ. Αντρέας. Παραλία

23Ο 59΄50.7΄΄ Ε
38Ο 03΄ 37.8΄΄Ν

14:50

100

12

0

Κ

21

Αγ. Αντρέας. Παραλία

23Ο 59΄51.4΄΄ Ε
38Ο 03΄ 39.0΄΄Ν

15:00

160

60

0

Κ

22

Ζούμπερι. Παραλία

23Ο 59΄42,8΄΄ Ε
38Ο 04΄ 18.8΄΄Ν

15:25

24

0

0

Κ

23

Ζούμπερι. Παραλία

23Ο 59΄29.4΄΄ Ε
38Ο 04΄ 31.7΄΄Ν

15:35

10

0

2

Κ

24

Σχοινιάς. Παραλία

24Ο 00΄15.8΄΄ Ε
38Ο 07΄ 41.2΄΄Ν

16:12

30

20

6

Κ

25

Σχοινιάς. Παραλία.

24Ο 00΄24.8΄΄ Ε
38Ο 07΄ 54.2΄΄Ν

16:20

80

38

0

Κ

26

Σχοινιάς. Παραλία.

24Ο 03΄02.6΄΄ Ε
38Ο 08΄ 35.4΄΄Ν

16:32

200

68

0

Α

27

Σχοινιάς. Παραλία.

24Ο 02΄57.0΄΄ Ε
38Ο 08΄ 36.2΄΄Ν

16:40

290

58

0

Α

28

Αγία Μαρίνα. Παραλία Ειρήνης

24Ο 03΄29.0΄΄ Ε
38Ο 10΄ 54.3΄΄Ν

17:01

66

26

0

Κ

29

Αγία Μαρίνα. Παραλία Ειρήνης

24Ο 03΄26.5΄΄ Ε
38Ο 10΄ 58.0΄΄Ν

17:07

380

70

0

Α

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

10
34,50%

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

19
65,50%

15
οικο
νομία
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
στις παραλίες από Αγίους Αποστόλους έως Φάρο Αυλίδας

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

1

Αγ. Απόστολοι (τέλος παραλίας Φοίνικες)

2

Αγ. Απόστολοι (τέλος παραλίας Φοίνικες)

3

Αγ. Απόστολοι (αρχή παραλίας)

4

Αγ. Απόστολοι (αρχή παραλίας)

5

Μαρκόπουλο. Παραλία πιτσαρίας

6

Μαρκόπουλο. Παραλία έναντι πιτσαρίας

7

Μαρκόπουλο. Παραλία έναντι ξενοδοχείου

8

Μαρκόπουλο. Παραλία έναντι ξενοδοχείου

9

Παραλία ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

10 Παραλία ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
11 Παραλία ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΥ
12 Παραλία ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΥ
13 Παραλία ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ CENTER
14 Παραλία ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ CENTER
15 Παραλία ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ
16 Παραλία ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ
17 Παραλία ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
18 Παραλία ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
19 Παραλία ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΊΑ «Η ΠΕΥΚΗ»

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )
23ο 54΄12.2΄΄ Ε
38ο 17΄52,8΄΄ Ν
23ο 54΄12.2΄΄ Ε
38ο 17΄52,8΄΄ Ν
23ο 54΄00.1΄΄ Ε
38ο 17΄45.0΄΄ Ν
23ο 54΄00.1΄΄ Ε
38ο 17΄45.0΄΄ Ν
23ο 52΄45.4΄΄ Ε
38ο 17΄60.0΄΄ Ν
23ο 52΄45.4΄΄ Ε
38ο 17΄60.0΄΄ Ν
23ο 52΄41.6΄΄ Ε
38ο 18΄03.2΄΄ Ν
23ο 52΄41.6΄΄ Ε
38ο 18΄03.2΄΄ Ν
23ο 52΄28.8΄΄ Ε
38ο 18΄14.4΄΄ Ν
23ο 52΄28.8΄΄ Ε
38ο 18΄14.4΄΄ Ν
23ο 51΄32.8΄΄ Ε
38ο 18΄27.4΄΄ Ν
23ο 51΄32.8΄΄ Ε
38ο 18΄27.4΄΄ Ν
23ο 51΄20.4΄΄ Ε
38ο 18΄26.9΄΄ Ν
23ο 51΄20.4΄΄ Ε
38ο 18΄26.9΄΄ Ν
23ο 50΄57.5΄΄ Ε
38ο 18΄34.4΄΄ Ν
23ο 50΄57.5΄΄ Ε
38ο 18΄34.4΄΄ Ν
23ο 50΄32.4΄΄ Ε
38ο 18΄41.4΄΄ Ν
23ο 50΄32.4΄΄ Ε
38ο 18΄41.4΄΄ Ν
23ο 49΄55.8΄΄ Ε
38ο 18΄43.2΄΄ Ν

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

8:10

72

0

0

Κ

8:10

56

0

0

Κ

8:25

36

2

0

Κ

8:25

38

0

0

Κ

8:40

64

0

18

Κ

8:40

40

1

0

Κ

8:50

86

22

0

Κ

8:50

6

0

0

Κ

9:00

210

0

0

Α

9:00

60

0

0

Κ

9:14

106

6

0

Κ

9:14

20

0

4

Κ

9:55

40

0

0

Κ

9:55

10

0

0

Κ

10:08

20

0

2

Κ

10:08

28

0

0

Κ

10:20

62

0

0

Κ

10:20

52

0

0

Κ

10:30

4

0

2

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

16 οικο
νομία

Α/Α
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

20 Παραλία ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΊΑ «Η ΠΕΥΚΗ»
21 Παραλία ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «Η ΤΡΙΑΙΝΑ»
22 Παραλία ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «Η ΤΡΙΑΙΝΑ»
23 Παραλία. Έναντι ταβέρνας
24 Παραλία Έναντι ταβέρνας
25 Παραλία έναντι ξενοδοχείου
26 Παραλία έναντι ξενοδοχείου
27 Παραλία έναντι ταβέρνας
28 Παραλία έναντι ταβέρνας
29 Παραλία έναντι ταβέρνας
30 Παραλία έναντι ταβέρνας
31 Παραλία ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΟ
32 Παραλία ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΟ
33 Παραλία ΩΡΩΠΟΥ, 200 μ. από ταβέρνα
34 Παραλία ΩΡΟΠΟΥ, 200 μ. από ταβέρνα
35 Παραλία ΩΡΟΠΟΥ έναντι ταβέρνας
36 Παραλία ΩΡΩΠΟΥ έναντι ταβέρνας
37 Παραλία ΩΡΩΠΟΥ έναντι ταβέρνας
38 Παραλία ΩΡΩΠΟΥ έναντι ταβέρνας
39 Παραλία ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (100 μ. από ΦΟΥΡΝΟ )
40 Παραλία ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (100 μ. από ΦΟΥΡΝΟ )
41 Παραλία ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ (δίπλα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ )
42 Παραλία ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (δίπλα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ )
43 Παραλία ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ έναντι club
44 Παραλία ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ έναντι club
45 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. Έναντι ταβέρνας
46 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία Έναντι ταβέρνας
47 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. (έναντι Εκκλησίας )
48 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. (έναντι Εκκλησίας )
49 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. (έναντι ΕΥΒΟΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ)
50 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. (έναντι ΕΥΒΟΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )
23ο 49΄55.8΄΄ Ε
38ο 18΄43.2΄΄ Ν
23ο 49΄33.3΄΄ Ε
38ο 18΄59.1΄΄ Ν
23ο 49΄33.3΄΄ Ε
38ο 18΄59.1΄΄ Ν
23ο 49΄17.6΄΄ Ε
38ο 19΄10.8΄΄ Ν
23ο 49΄17.6΄΄ Ε
38ο 19΄10.8΄΄ Ν
23ο 49΄07.8΄΄ Ε
38ο 19΄13.7΄΄ Ν
23ο 49΄07.8΄΄ Ε
38ο 19΄13.7΄΄ Ν
23ο 48΄51.8΄΄ Ε
38ο 19΄19.4΄΄ Ν
23ο 48΄51.8΄΄ Ε
38ο 19΄19.4΄΄ Ν
23ο 48΄44.8΄΄ Ε
38ο 19΄25.3΄΄ Ν
23ο 48΄44.8΄΄ Ε
38ο 19΄25.3΄΄ Ν
23ο 48΄27.9΄΄ Ε
38ο 19΄39.7΄΄ Ν
23ο 48΄27.9΄΄ Ε
38ο 19΄39.7΄΄ Ν
23ο 48΄20.2΄΄ Ε
38ο 19΄35.2΄΄ Ν
23ο 48΄20.2΄΄ Ε
38ο 19΄35.2΄΄ Ν
23ο 48΄15.4΄΄ Ε
38ο 19΄30.7΄΄ Ν
23ο 48΄15.4΄΄ Ε
38ο 19΄30.7΄΄ Ν
23ο 48΄03.3΄΄ Ε
38ο 19΄22.9΄΄ Ν
23ο 48΄03.3΄΄ Ε
38ο 19΄22.9΄΄ Ν
23ο 47΄53.7΄΄ Ε
38ο 19΄19.6΄΄ Ν
23ο 47΄53.7΄΄ Ε
38ο 19΄19.6΄΄ Ν
23ο 47΄02.0΄΄ Ε
38ο 19΄20.7΄΄ Ν
23ο 47΄02.0΄΄ Ε
38ο 19΄20.7΄΄ Ν
23ο 46΄58.3΄΄ Ε
38ο 19΄21.5΄΄ Ν
23ο 46΄58.3΄΄ Ε
38ο 19΄21.5΄΄ Ν
23ο 43΄57.0΄΄ Ε
38ο 20΄00.5΄΄ Ν
23ο 43΄57.0΄΄ Ε
38ο 20΄00.5΄΄ Ν
23ο 43΄49.2΄΄ Ε
38ο 20΄17.4΄΄ Ν
23ο 43΄49.2΄΄ Ε
38ο 20΄17.4΄΄ Ν
23ο 43΄34.7΄΄ Ε
38ο 20΄24.5΄΄ Ν
23ο 43΄34.7΄΄ Ε
38ο 20΄24.5΄΄ Ν

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

10:30

2

0

0

Κ

10:44

34

2

0

Κ

10:44

42

0

0

Κ

10:53

34

3

0

Κ

10:53

24

0

0

Κ

11:08

40

0

0

Κ

11:08

20

0

0

Κ

11:16

322

0

19

Α

11:16

220

0

0

Α

11:28

280

0

0

Α

11:28

200

0

35

Α

11:40

456

45

0

Α

11:40

280

0

18

Α

11:52

390

75

0

Α

11:52

150

0

0

Κ

11:58

68

14

0

Κ

11:58

48

0

0

Κ

12:10

454

42

0

Α

12:10

320

0

16

Α

12:22

100

0

0

Κ

12:22

142

0

0

Κ

12:35

180

0

16

Α

12:35

78

0

0

Κ

12:44

270

26

0

Α

12:44

202

0

0

Α

13:20

420

18

0

Α

13:20

340

0

0

Α

13:32

340

72

0

Α

13:32

190

19

14

Α

13:43

180

0

0

Α

13:43

120

0

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)
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Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

51 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. Έναντι καφετέριας
52 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. Έναντι καφετέριας
53 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. (έναντι Παιδικής Χαράς)
54 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. (έναντι Παιδικής Χαράς)
55 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. Έναντι ταβέρνας
56 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ . Παραλία. Έναντι ταβέρνας
57 ΑΡΓΙΛΕΖΑ (ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
58 ΑΡΓΙΛΕΖΑ (ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
59 ΔΗΛΕΣΙ. Τέλος παραλίας
60 ΔΗΛΕΣΙ. Τέλος παραλίας
61 ΔΗΛΕΣΙ. Μέση παραλίας (ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
62 ΔΗΛΕΣΙ. Μέση παραλίας (ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
63 ΔΗΛΕΣΙ. Αρχή παραλίας (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)
64 ΔΗΛΕΣΙ. Αρχή παραλίας (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)
65 ΑΥΛΙΔΑ. Τέλος παραλίας
66 ΑΥΛΙΔΑ. Τέλος παραλίας
67 ΑΥΛΙΔΑ. Μέση παραλίας
68 ΑΥΛΙΔΑ. Μέση παραλίας
69 ΑΥΛΙΔΑ. Αρχή παραλίας
70 ΑΥΛΙΔΑ. Αρχή παραλίας
71 ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ. Τέλος παραλίας
72 ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ. Τέλος παραλίας
73 ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ. Αρχή παραλίας
74 ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ. Αρχή παραλίας

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

24
32,40%

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )
23ο 43΄26.9΄΄ Ε
38ο 20΄20.4΄΄ Ν
23ο 43΄26.9΄΄ Ε
38ο 20΄20.4΄΄ Ν
23ο 43΄23.7΄΄ Ε
38ο 20΄18.4΄΄ Ν
23ο 43΄23.7΄΄ Ε
38ο 20΄18.4΄΄ Ν
23ο 43΄02.6΄΄ Ε
38ο 20΄08.3΄΄ Ν
23ο 43΄02.6΄΄ Ε
38ο 20΄08.3΄΄ Ν
23ο 41΄23.8΄΄ Ε
38ο 20΄23.8΄΄ Ν
23ο 41΄23.8΄΄ Ε
38ο 20΄23.8΄΄ Ν
23ο 40΄47.9΄΄ Ε
38ο 20΄22.3΄΄ Ν
23ο 40΄47.9΄΄ Ε
38ο 20΄22.3΄΄ Ν
23ο 40΄36.8΄΄ Ε
38ο 20΄24.4΄΄ Ν
23ο 40΄36.8΄΄ Ε
38ο 20΄24.4΄΄ Ν
23ο 40΄23.7΄΄ Ε
38ο 20΄33.2΄΄ Ν
23ο 40΄23.7΄΄ Ε
38ο 20΄33.2΄΄ Ν
23ο 38΄23.5΄΄ Ε
38ο 22΄12.8΄΄ Ν
23ο 38΄23.5΄΄ Ε
38ο 22΄12.8΄΄ Ν
23ο 38΄19.8΄΄ Ε
38ο 22΄28.3΄΄ Ν
23ο 38΄19.8΄΄ Ε
38ο 22΄28.3΄΄ Ν
23ο 37΄58.5΄΄ Ε
38ο 22΄32.6΄΄ Ν
23ο 37΄58.5΄΄ Ε
38ο 22΄32.6΄΄ Ν
23ο 37΄42.6΄΄ Ε
38ο 23΄20.2΄΄ Ν
23ο 37΄42.6΄΄ Ε
38ο 23΄20.2΄΄ Ν
23ο 37΄54.6΄΄ Ε
38ο 24΄30.5΄΄ Ν
23ο 37΄54.6΄΄ Ε
38ο 24΄30.5΄΄ Ν

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

50
67,60%

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

13:52

184

0

0

Α

13:52

16

0

0

Κ

14:00

190

0

0

Α

14:00

185

0

0

Α

14:11

400

29

0

Α

14:11

116

0

0

Κ

14:30

12

0

0

Κ

14:30

26

0

0

Κ

14:45

96

20

0

Κ

14:45

60

0

0

Κ

14:55

42

0

30

Κ

14:55

36

0

14

Κ

15:08

400

0

0

Α

15:08

220

0

6

Α

15:33

136

0

0

Κ

15:33

52

0

16

Κ

15:45

78

10

0

Κ

15:45

66

0

12

Κ

15:55

140

0

0

Κ

15:55

70

0

0

Κ

16:08

36

0

0

Κ

16:08

40

0

0

Κ

16:20

56

0

4

Κ

16:20

92

0

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

18 οικο
νομία
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
στις παραλίες από Άλιμο έως Φρεαττύδα

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

7

17,50%

Α/Α

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

33
82,50%

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

1

Μικρό Λιμανάκι Αλίμου

23ο 43΄09.8΄΄ Ε
37ο 54΄09.2΄΄ Ν

08:00

0

0

0

Κ

2

Μικρό Λιμανάκι Αλίμου

23ο 43΄09.8΄΄ Ε
37ο 54΄09.2΄΄ Ν

08:00

54

0

0

Κ

3

Πλαζ Αγ. Κοσμά.

23ο 43΄12.8΄΄ Ε
37ο 53΄28.4΄΄ Ν

166

38

0

Κ

4

Πλαζ Αγ. Κοσμά.

23ο 43΄12.8΄΄ Ε
37ο 53΄28.4΄΄ Ν

08:20

238

0

0

Α

5

Παραλία Γλυφάδας. (αρχή απέναντι ξεν/χεία)

23ο 43΄59.4΄΄ Ε
37ο 52΄26.2΄΄ Ν

08:40

80

0

0

Κ

6

Παραλία Γλυφάδας. (αρχή απέναντι ξεν/χεία)

23ο 43΄59.4΄΄ Ε
37ο 52΄26.2΄΄ Ν

08:40

82

0

12

Κ

7

Παραλία Γλυφάδας.

23ο 44΄14.0΄΄ Ε
37ο 52΄07.9΄΄ Ν

08:55

50

0

0

Κ

8

Παραλία Γλυφάδας.

23ο 44΄14.0΄΄ Ε
37ο 52΄07.9΄΄ Ν

08:55

160

16

0

Κ

9

Παραλία Γλυφάδας. Καφετέρια

23ο 44΄17.6΄΄ Ε
37ο 52΄01.3΄΄ Ν

09:15

100

0

0

Κ

10 Παραλία Γλυφάδας. (Μετά από καφετέρια)

23ο 44΄17.6΄΄ Ε
37ο 52΄01.3΄΄ Ν

09:15

160

28

0

Κ

11 Παραλία Γλυφάδας. (ψαροταβέρνα)

23ο 44΄52.2΄΄ Ε
37ο 51΄40.1΄΄ Ν

09:35

360

14

0

Α

08:20

19
οικο
νομία
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Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

12 Παραλία Γλυφάδας. (Μετά από ψαροταβέρνα)

23ο 44΄52.2΄΄ Ε
37ο 51΄40.1΄΄ Ν

09:35

290

10

0

Α

13 Παραλία Βούλας (έναντι νοσοκομείου)

23ο 45΄14.8΄΄ Ε
37ο 50΄45.4΄΄ Ν

09:55

130

0

0

Κ

14 Παραλία Βούλας (έναντι νοσοκομείου)

23ο 45΄14.8΄΄ Ε
37ο 50΄45.4΄΄ Ν

09:55

30

0

0

Κ

15 Παραλία Βούλας (έναντι καφετέριας)

23ο 45΄32.5΄΄ Ε
37ο 50΄29,3΄΄ Ν

10:10

30

0

2

Κ

16 Παραλία Βούλας (έναντι καφετέριας)

23ο 45΄32.5΄΄ Ε
37ο 50΄29,3΄΄ Ν

10:10

38

0

0

Κ

17 Παραλία Βούλας (δεξιά καφετέριας)

23ο 45΄59.6΄΄ Ε
37ο 50΄11.5΄΄ Ν

10:25

480

18

0

Α

18 Παραλία Βούλας (δεξιά καφετέριας)

23ο 45΄59.6΄΄ Ε
37ο 50΄11.5΄΄ Ν

10:25

50

0

0

Κ

19 Παραλία Μικρό Καβούρι (έναντι ξενοδοχείου)

23ο 46΄15.7΄΄ Ε
37ο 49΄57.5΄΄ Ν

10:40

132

0

8

Κ

20 Παραλία Μικρό Καβούρι (έναντι ξενοδοχείου)

23ο 46΄15.7΄΄ Ε
37ο 49΄57.5΄΄ Ν

10:40

10

0

0

Κ

21 Παραλία Καβούρι

23ο 46΄15.2΄΄ Ε
37ο 49΄51.2΄΄ Ν

10:55

176

16

4

Α

22 Παραλία Καβούρι

23ο 46΄15.2΄΄ Ε
37ο 49΄51.2΄΄ Ν

10:55

50

0

0

Κ

23 Παραλία Μικρό Καβούρι (δεξιά Τρύπια Βάρκα)

23ο 46΄11.3΄΄ Ε
37ο 49΄06.1΄΄ Ν

11:10

140

0

0

Κ

24 Παραλία Μικρό Καβούρι (δεξιά Τρύπια Βάρκα)

23ο 46΄11.3΄΄ Ε
37ο 49΄06.1΄΄ Ν

11:10

54

0

0

Κ

25 Παραλία Μικρό Καβούρι (αριστερά Τρύπια Βάρκα)

23ο 46΄01.3΄΄ Ε
37ο 49΄01.0΄΄ Ν

11:25

62

0

2

Κ

26 Παραλία Μικρό Καβούρι (αριστερά Τρύπια Βάρκα)

23ο 46΄01.3΄΄ Ε
37ο 49΄01.0΄΄ Ν

11:25

30

0

0

Κ

27 Παραλία Εδέμ Πλαζ.

23ο 42΄02.4΄΄ Ε
37ο 55΄06.5΄΄ Ν

11:55

2

0

0

Κ

28 Παραλία Εδέμ Πλαζ.

23ο 42΄02.4΄΄ Ε
37ο 55΄06.5΄΄ Ν

11:55

50

0

0

Κ

29 Φλοίσβος (αριστερή παραλία)

23ο 41΄25.4΄΄ Ε
37ο 55΄38.0΄΄ Ν

12:33

218

0

0

Α

30 Φλοίσβος (αριστερή παραλία)

23ο 41΄25.4΄΄ Ε
37ο 55΄38.0΄΄ Ν

12:33

60

0

0

Κ

31 Φλοίσβος (δεξιά παραλία)

23ο 41΄25.4΄΄ Ε
37ο 55΄38.0΄΄ Ν

12:40

16

0

0

Κ

32 Φλοίσβος (δεξιά παραλία)

23ο 41΄25.4΄΄ Ε
37ο 55΄38.0΄΄ Ν

12:40

10

1

6

Κ

33 Φρεαττύδα (έναντι στάση Αργύρη )

23ο 38΄08.5΄΄ Ε
37ο 55΄37.1΄΄ Ν

13:10

32

0

0

Κ

34 Φρεαττύδα (έναντι στάση Αργύρη)

23ο 38΄08.5΄΄ Ε
37ο 55΄37.1΄΄ Ν

13:10

40

0

0

Κ

(αριστερά σύλλογος Ελλήνων
35 Φρεαττύδα
Βατραχανθρώπων)

23ο 38΄46.1΄΄ Ε
37ο 55΄51.1΄΄ Ν

13:30

228

34

0

Α

36 Φρεαττύδα (αριστερά σύλλογο Ελλήνων Βατραχανθρώπων)

23ο 38΄46.1΄΄ Ε
37ο 55΄51.1΄΄ Ν

13:30

132

0

8

Κ

37 Βότσαλα. (μπροστά από Γήπεδο – Αθλητικό Κέντρο Πειραιά)

23ο 39΄16.6΄΄ Ε
37ο 56΄09.8΄΄ Ν

13:48

34

0

0

Κ

(μπροστά από Γήπεδο – Αθλητικό Κέντρο
38 Βότσαλα.
Πειραιά)
(δεξιά από σύλλογο Ελλήνων
39 Φρεαττύδα
Βατραχανθρώπων)
(δεξιά από σύλλογο Ελλήνων
40 Φρεαττύδα
Βατραχανθρώπων)

23ο 39΄16.6΄΄ Ε
37ο 56΄09.8΄΄ Ν

13:48

72

0

0

Κ

23ο 38΄46.1΄΄ Ε
37ο 55΄51.1΄΄ Ν

13:40

28

0

0

Κ

23ο 38΄46.1΄΄ Ε
37ο 55΄51.1΄΄ Ν

13:40

12

0

0

Κ

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

20 οικο
νομία
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
στις παραλίες από Βουλιαγμένη έως Σούνιο

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

1

Βουλιαγμένη. Απόλλωνος. (Φοίνικες)

23ο 46΄28.0΄΄ Ε
37ο 48΄34.2΄΄ Ν

07:30

66

0

0

Κ

2

Βουλιαγμένη. Απόλλωνος

23ο 46΄28.0΄΄ Ε
37ο 48΄34.2΄΄ Ν

07:30

200

40

16

Α

3

Βουλιαγμένη. Α΄ ΠΛΑΖ

23ο 46΄49.5΄΄ Ε
37ο 48΄51.0΄΄ Ν

07:50

36

0

0

Κ

4

Βουλιαγμένη. Α΄ ΠΛΑΖ

23ο 46΄49.5΄΄ Ε
37ο 48΄51.0΄΄ Ν

07:50

136

0

0

Κ

5

Βουλιαγμένη. Β΄ ΠΛΑΖ

23ο 46΄55.4΄΄ Ε
37ο 48΄43.5΄΄ Ν

08:10

170

0

0

Α

6

Βουλιαγμένη. Β΄ ΠΛΑΖ

23ο 46΄55.4΄΄ Ε
37ο 48΄43.5΄΄ Ν

08:10

36

0

4

Κ

7

Βουλιαγμένη. Ακτή ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

23ο 46΄59.8΄΄ Ε
37ο 48΄30.5΄΄ Ν

08:30

60

0

0

Κ

8

Βουλιαγμένη. Ακτή ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

23ο 46΄59.8΄΄ Ε
37ο 48΄30.5΄΄ Ν

08:30

52

0

0

Κ

21
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νομία
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Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

9

Βουλιαγμένη. Παραλία. (αριστερά εστιατόριο)

23ο 46΄59.8΄΄ Ε
37ο 48΄30.5΄΄ Ν

08:45

14

0

0

Κ

10

Βουλιαγμένη. Παραλία. (αριστερά εστιατόριο)

23ο 46΄59.8΄΄ Ε
37ο 48΄30.5΄΄ Ν

08:45

2

0

8

Κ

11

Βουλιαγμένη. Λιμανάκι Α΄

23ο 47΄14.6΄΄ Ε
37ο 48΄01.2΄΄ Ν

09:10

56

0

0

Κ

12

Βουλιαγμένη. Λιμανάκι Α΄

23ο 47΄14.6΄΄ Ε
37ο 48΄01.2΄΄ Ν

09:10

24

0

0

Κ

13

Βουλιαγμένη. Λιμανάκι Β΄

23ο 47΄27.1΄΄ Ε
37ο 48΄06.7΄΄ Ν

09:25

30

0

0

Κ

14

Βουλιαγμένη. Λιμανάκι Β΄

23ο 47΄27.1΄΄ Ε
37ο 48΄06.7΄΄ Ν

09:25

16

0

0

Κ

15

Βάρκιζα. Στάση ΜΥΣΤΡΑΛ

23ο 48΄03.3΄΄ Ε
37ο 48΄55.6΄΄ Ν

09:40

30

6

0

Κ

16

Βάρκιζα. Στάση ΜΥΣΤΡΑΛ

23ο 48΄03.3΄΄ Ε
37ο 48΄55.6΄΄ Ν

09:40

6

0

0

Κ

17

Βάρκιζα. Βραχάκια.

23ο 48΄04.7΄΄ Ε
37ο 48΄56.3΄΄ Ν

09:50

2

0

6

Κ

18

Βάρκιζα. Βραχάκια.

23ο 48΄04.7΄΄ Ε
37ο 48΄56.3΄΄ Ν

09:50

2

0

0

Κ

19

Βάρκιζα. Εστιατόριο

23ο 48΄06.7΄΄ Ε
37ο 489΄00.0΄΄ Ν

10:10

42

0

0

Κ

20

Βάρκιζα. Εστιατόριο

23ο 48΄06.7΄΄ Ε
37ο 489΄00.0΄΄ Ν

10:10

2

0

0

Κ

21

Βάρκιζα.

23ο 48΄10.3΄΄ Ε
37ο 49΄06.9΄΄ Ν

10:15

60

0

0

Κ

22

Βάρκιζα.

23ο 48΄10.3΄΄ Ε
37ο 49΄06.9΄΄ Ν

10:15

36

0

0

Κ

23

Βάρκιζα. ΠΛΑΖ αρχή.

23ο 48΄34.5΄΄ Ε
37ο 49΄13.8΄΄ Ν

10:25

8

0

0

Κ

24

Βάρκιζα. ΠΛΑΖ αρχή.

23ο 48΄34.5΄΄ Ε
37ο 49΄13.8΄΄ Ν

10:25

70

0

0

Κ

25

Βάρκιζα. Α΄ Παραλία. Κάτω από Club

23ο 49΄16.2΄΄ Ε
37ο 48΄54.8΄΄ Ν

10:40

24

0

8

Κ

26

Βάρκιζα. Α΄ Παραλία. Κάτω από Club

23ο 49΄16.2΄΄ Ε
37ο 48΄54.8΄΄ Ν

10:40

30

0

0

Κ

27

Αγ. Μαρίνα. ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ

23ο 50΄03.9΄΄ Ε
37ο 49΄08.9΄΄ Ν

10: 55

75

14

0

Κ

28

Αγ. Μαρίνα. ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ

23ο 50΄03.9΄΄ Ε
37ο 49΄08.9΄΄ Ν

10: 55

114

0

0

Κ

29

Αγ. Μαρίνα. ΄Εναντι Club

23ο 50΄09.5΄΄ Ε
37ο 49΄07.7΄΄ Ν

11: 05

144

28

0

Κ

30

Αγ. Μαρίνα.

23ο 50΄09.5΄΄ Ε
37ο 49΄07.7΄΄ Ν

11: 05

178

0

4

Α

31

Αγ. Μαρίνα. Έναντι ταβέρνας

23ο 50΄38.0΄΄ Ε
37ο 48΄50.0΄΄ Ν

11:25

30

12

0

Κ

32

Αγ. Μαρίνα. Έναντι ταβέρνας

23ο 50΄38.0΄΄ Ε
37ο 48΄50.0΄΄ Ν

11:25

24

12

0

Κ

33

Αγ. Μαρίνα. (έναντι Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας)

23ο 50΄38.4΄΄ Ε
37ο 48΄47.8΄΄ Ν

11:35

46

0

0

Κ

22 οικο
νομία
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

34

Αγ. Μαρίνα. (έναντι Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας)

23ο 50΄38.4΄΄ Ε
37ο 48΄47.8΄΄ Ν

11:35

--

16

0

Κ

35

Λαγονήσι. Γαλάζια Ακτή. Αρχή.

23ο 51΄51.7΄΄ Ε
37ο 48΄08.1΄΄ Ν

11:50

14

0

0

Κ

36

Λαγονήσι. Γαλάζια Ακτή. Αρχή.

23ο 51΄51.7΄΄ Ε
37ο 48΄08.1΄΄ Ν

11:50

24

0

0

Κ

37

Λαγονήσι. Γαλάζια Ακτή. Μέση.

23ο 51΄58.4΄΄ Ε
37ο 48΄06.1΄΄ Ν

12:00

16

0

0

Κ

38

Λαγονήσι. Γαλάζια Ακτή. Μέση.

23ο 51΄58.4΄΄ Ε
37ο 48΄06.1΄΄ Ν

12:00

10

0

0

Κ

39

Λαγονήσι. Γαλάζια Ακτή. Τέλος.

23ο 52΄19.1΄΄ Ε
37ο 47΄45.2΄΄ Ν

12:15

6

0

0

Κ

40

Λαγονήσι. Γαλάζια Ακτή. Τέλος.

23ο 52΄19.1΄΄ Ε
37ο 47΄45.2΄΄ Ν

12:15

20

0

2

Κ

41

Λαγονήσι. Χριστοφάκης ΑΤΕΕ

23ο 53΄02.9΄΄ Ε
37ο 47΄18.3΄΄ Ν

12:30

38

0

0

Κ

42

Λαγονήσι. Χριστοφάκης ΑΤΕΕ

23ο 53΄02.9΄΄ Ε
37ο 47΄18.3΄΄ Ν

12:30

20

0

0

Κ

43

Λαγονήσι

23ο 53΄13.9΄΄ Ε
37ο 47΄06.4΄΄ Ν

12:45

20

2

0

Κ

44

Λαγονήσι

23ο 53΄13.9΄΄ Ε
37ο 47΄06.4΄΄ Ν

12:45

48

0

0

Κ

45

Λαγονήσι. Παραλία. Beach bar

23ο 53΄50.9΄΄ Ε
37ο 46΄39.5΄΄ Ν

13:05

12

0

0

Κ

46

Λαγονήσι. Παραλία. Beach bar

23ο 53΄50.9΄΄ Ε
37ο 46΄39.5΄΄ Ν

13:05

50

0

0

Κ

47

Σαρωνίδα. KANTINA

23ο 54΄00.1΄΄ Ε
37ο 46΄32.6΄΄ Ν

13:20

6

0

0

Κ

48

Σαρωνίδα. KANTINA

23ο 54΄00.1΄΄ Ε
37ο 46΄32.6΄΄ Ν

13:20

38

0

14

Κ

49

Σαρωνίδα. (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)

23ο 54΄16.7΄΄ Ε
37ο 44΄50.0΄΄ Ν

13:40

124

0

0

Κ

50

Σαρωνίδα. (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)

23ο 54΄16.7΄΄ Ε
37ο 44΄50.0΄΄ Ν

13:40

140

0

0

Κ

51

Σαρωνίδα.

23ο 54΄16.7΄΄ Ε
37ο 44΄50.0΄΄ Ν

13:55

6

0

4

Κ

52

Σαρωνίδα.

23ο 54΄16.7΄΄ Ε
37ο 44΄50.0΄΄ Ν

13:55

46

0

0

Κ

53

Ανάβυσσος. Μαύρο Λιθάρι.

23ο 54΄21.8΄΄ Ε
37ο 44΄07.1΄΄ Ν

14:00

8

4

0

Κ

54

Ανάβυσσος. Μαύρο Λιθάρι.

23ο 54΄21.8΄΄ Ε
37ο 44΄07.1΄΄ Ν

14:00

14

0

0

Κ

55

Ανάβυσσος. (απέναντι ATHENS DIVERS)

23ο 55΄02.2΄΄ Ε
37ο 43΄07.9΄΄ Ν

14:15

29

0

0

Κ

56

Ανάβυσσος. (απέναντι ATHENS DIVERS)

23ο 55΄02.2΄΄ Ε
37ο 43΄07.9΄΄ Ν

14:15

24

0

8

Κ

57

Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Α

23ο 55΄16.8΄΄ Ε
37ο 43΄10.6΄΄ Ν

14:36

14

0

0

Κ

58

Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Α

23ο 55΄16.8΄΄ Ε
37ο 43΄10.6΄΄ Ν

14:36

2

0

0

Κ

59

Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Β.

23ο 55΄21.1΄΄ Ε
37ο 43΄08.1΄΄ Ν

14:48

12

0

0

Κ

23
οικο
νομία
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Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

60

Αγ. Νικόλαος. Παραλία. Β.

23ο 55΄21.1΄΄ Ε
37ο 43΄08.1΄΄ Ν

14:48

50

12

0

Κ

61

Π. Φώκαια. ΑΡΧΗ.

23ο 56΄98.5΄΄ Ε
37ο 43΄29.8΄΄ Ν

15:10

6

0

0

Κ

62

Π. Φώκαια. ΑΡΧΗ.

23ο 56΄98.5΄΄ Ε
37ο 43΄29.8΄΄ Ν

15:10

12

0

0

Κ

63

Π. Φώκαια.. ΤΕΛΟΣ.

23ο 56΄39.2΄΄ Ε
37ο 43΄27.8΄΄ Ν

15:25

10

0

0

Κ

64

Π. Φώκαια.. ΤΕΛΟΣ.

23ο 56΄39.2΄΄ Ε
37ο 43΄27.8΄΄ Ν

15:25

28

0

0

Κ

65

Θυμάρι. ΑΡΧΗ.

23ο 56΄22.7΄΄ Ε
37ο 42΄12.1΄΄ Ν

15:40

92

0

6

Κ

66

Θυμάρι. ΑΡΧΗ.

23ο 56΄22.7΄΄ Ε
37ο 42΄12.1΄΄ Ν

15:40

90

0

0

Κ

67

Θυμάρι. ΤΕΛΟΣ.

23ο 56΄24.4΄΄ Ε
37ο 42΄02.9΄΄ Ν

15:52

4

0

0

Κ

68

Θυμάρι. ΤΕΛΟΣ.

23ο 56΄24.4΄΄ Ε
37ο 42΄02.9΄΄ Ν

15:52

26

2

0

Κ

69

Όρμος. ΚΑΤΑΦΥΓΗ

23ο 56΄30.0΄΄ Ε
37ο 40΄53.0΄΄ Ν

16:10

30

0

0

Κ

70

Όρμος. ΚΑΤΑΦΥΓΗ

23ο 56΄30.0΄΄ Ε
37ο 40΄53.0΄΄ Ν

16:10

130

26

18

Κ

71

Λεγραινά. Ναυτικός Όμιλος.

23ο 59΄34.2΄΄ Ε
37ο 39΄45.3΄΄ Ν

16:35

76

0

0

Κ

72

Λεγραινά. Ναυτικός Όμιλος.

23ο 59΄34.2΄΄ Ε
37ο 39΄45.3΄΄ Ν

16:35

132

4

0

Κ

73

Σούνιο. Παραλία Λ. Σουνίου

24Ο 02΄59.1΄΄ Ε
37Ο 40΄22.1΄΄ Ν

9:00

24

6

0

Κ

74

Σούνιο. Παραλία Λ. Σουνίου

24Ο 02΄59.8΄΄ Ε
37Ο 40΄28.1΄΄ Ν

9:10

130

25

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

71
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

3

4,10%

95,90%

24 οικο
νομία
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
στις παραλίες από Πειραιά έως Πόρτο Γερμενό

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

1

Πειραιάς. Πλατεία Αλεξάνδρας.

2

Πειραιάς. Πλατεία Αλεξάνδρας.

3

Πειραιάς. Πλατεία Αλεξάνδρας.

4

Πειραιάς. Πλατεία Αλεξάνδρας.

5

Αλεποχώρι. (Προσκοπικό)

6

Αλεποχώρι. (Προσκοπικό)

7

Αλεποχώρι. (Προσκοπικό)

8

Αλεποχώρι. (Προσκοπικό)

9

Αλεποχώρι. (Παραλία αριστερά από το λιμανάκι)

10

Αλεποχώρι. (Παραλία αριστερά από το λιμανάκι)

11

Αλεποχώρι. (Προσκοπικό Κέρδος )

12

Αλεποχώρι. (Προσκοπικό Κέρδος)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )
23ο 39΄04.6΄΄ Ε
37Ο 56΄03.9΄΄ Ν
23ο 39΄04.6΄΄ Ε
37Ο 56΄03.9΄΄ Ν
23ο 39΄05.7΄΄ Ε
37Ο 56΄06.2΄΄ Ν
23ο 39΄05.7΄΄ Ε
37Ο 56΄06.2΄΄ Ν
23ο11΄55.0΄΄ Ε
38Ο05΄28.5΄΄ Ν
23ο 11΄55.0΄΄ Ε
38Ο 05΄28.5΄΄ Ν
23ο 11΄55.0΄΄ Ε
38Ο 05΄28.5΄΄ Ν
23ο 11΄55.0΄΄ Ε
38Ο 05΄28.5΄΄ Ν
23ο 11΄04.6΄΄ Ε
38Ο 05΄22.1΄΄ Ν
23ο 11΄04.6΄΄ Ε
38Ο 05΄22.1΄΄ Ν
23ο 12΄59.1΄΄ Ε
38Ο 06΄01.4΄΄ Ν
23ο 12΄59.1΄΄ Ε
38Ο 06΄01.4΄΄ Ν

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

10:30

138

0

38

Κ

10:30

400

0

30

Α

10:40

100

0

60

Α

10:40

130

0

4

Κ

13:05

200

40

120

Α

13: 05

230

6

20

Α

13: 04

120

30

35

Κ

13: 04

50

0

9

Κ

13: 35

80

0

20

Κ

13: 35

22

0

14

Κ

13: 52

100

0

10

Κ

13: 52

190

0

18

Α

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

25
οικο
νομία
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ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

8

33,30%

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

13

Ψάθα. (Ταβέρνα)

14

Ψάθα. (Ταβέρνα)

15

Ψάθα. (Καφέ-Μπαρ )

16

Ψάθα. (Καφέ-Μπαρ )

17

Πόρτο Γερμενό. (Αγ. Νικόλαος )

18

Πόρτο Γερμενό. (Αγ. Νικόλαος)

19

Πόρτο Γερμενό. (Φρούριο Αιγοσθενών. Αριστερά)

20

Πόρτο Γερμενό. (Φρούριο Αιγοσθενών. Αριστερά)

21

Πόρτο Γερμενό. (Φρούριο Αιγοσθενών. Δεξιά)

22

Πόρτο Γερμενό (Φρούριο Αιγοσθενών. Δεξιά)

23

Πόρτο Γερμενό (παραλία Προσήλι.)

24

Πόρτο Γερμενό (παραλία Προσήλι)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

16
66,70%

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )
23ο 13΄06.2΄΄ Ε
38Ο 06΄48.4΄΄ Ν
23ο 13΄06.2΄΄ Ε
38Ο 06΄48.4΄΄ Ν
23ο 13΄05.7΄΄ Ε
38Ο 06΄39.0΄΄ Ν
23ο 13΄05.7΄΄ Ε
38Ο 06΄39.0΄΄ Ν
23ο 13΄25.3΄΄ Ε
38Ο 08΄45.9΄΄ Ν
23ο 13΄25.3΄΄ Ε
38Ο 08΄45.9΄΄ Ν
23ο 13΄31.3΄΄ Ε
38Ο 08΄58.4΄΄ Ν
23ο 13΄31.3΄΄ Ε
38Ο 08΄58.4΄΄ Ν
23ο 13΄31.3΄΄ Ε
38Ο 08΄58.4΄΄ Ν
23ο 13΄31.3΄΄ Ε
38Ο 08΄58.4΄΄ Ν
23ο 12΄37.3΄΄ Ε
38Ο 09΄36.2΄΄ Ν
23ο 12΄37.3΄΄ Ε
38Ο 09΄36.2΄΄ Ν

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

14: 00

120

0

41

Κ

14: 00

24

0

38

Κ

14: 21

130

0

108

Α

14: 21

60

0

98

Κ

15:10

296

0

70

Α

15:10

100

0

19

Κ

15:22

68

0

21

Κ

15:22

154

0

18

Α

15:30

20

0

14

Κ

15:30

22

0

16

Κ

15:45

116

0

5

Κ

15:45

54

0

12

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

26 οικο
νομία
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Πίνακας Αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερών κολύμβησης
σε παραλίες της Σαλαμίνας

Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

1

Πέραμα. Παραλία δίπλα στο Φέρρυ-μπωτ

23ο 33΄21,8΄΄ Ε
37ο 57΄53,7΄΄ Ν

7:50

42

0

0

Κ

2

Πέραμα. Παραλία δίπλα στο Φέρρυ-μπωτ

23ο 33΄21,8΄΄ Ε
37ο 57΄53,7΄΄ Ν

7:55

50

0

0

Κ

3

Σελίνια. Ακτή Θεμιστοκλέους

23ο 32΄10,6΄΄ Ε
37ο 55΄55,4΄΄ Ν

9:25

100

0

0

Κ

4

Κακή Βίγλα. Παραλία.

23ο 30΄42,5΄΄ Ε
37ο 54΄39,1΄΄ Ν

10:38

25

0

0

Κ

5

Παραλία Γυάλα

23Ο 30΄06,5’’ Ε
37Ο 54΄09,7΄΄ Ν

10:48

100

4

0

Κ

6

Παραλία Λιμνιώνας

23ο 30΄29,0΄΄ Ε
37Ο 53΄51,4΄΄ Ν

11:10

120

0

0

Κ

7

Παραλία Δημήτρανι.

23ο 29΄38,5΄΄ Ε
37ο 54΄03,3΄΄ Ν

11:27

84

0

0

Κ

8

Λιμάνι Περάνι. Παραλία

23ο 29΄11,3΄΄ Ε
37ο 53΄56,2΄΄ Ν

11:48

12

0

0

Κ

27
οικο
νομία
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Α/Α

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κολοβακτηρίδια

E. coli

Εντερόκοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματοληψίας

OPIO
250/100
ml νερού
(οδηγία
2006/7/
ΕΚ)

ΟΡΙΟ
50/100 ml
νερού

ΟΡΙΟ
100/100
ml νερού

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

9

Παραλία Μαρούδι.

23ο 28΄42,5΄΄ Ε
37ο 53΄18,9΄΄ Ν

12:25

88

0

0

Κ

10

Κολώνες (ταφικό Μνημείο 4ου π.Χ.)

23Ο 26΄33,0΄΄ Ε
37Ο 52΄38,7΄΄ Ν

13:16

112

4

0

Κ

11

Αιάντειο

23ο 28΄03,1΄΄ Ε
37ο 55΄25,1΄΄ Ν

13:47

54

0

0

Κ

12

Αιάντειο. Παραλία.

23ο 28΄26,1΄΄Ε
37Ο 55΄49,0΄΄ Ν

14:03

60

0

0

Κ

13

Παραλία Κανάκια.

23ο 24΄30,7΄΄ Ε
37Ο 54΄17,1΄΄ Ν

14:40

18

0

4

Κ

14

Παραλία Κανάκια. Παραλία

23ο 24΄30,7΄΄ Ε
37Ο 54΄17,1΄΄ Ν

14:45

130

0

14

Κ

15

Ορμός Σαλαμίνας

23ο 29΄26,6΄΄ Ε
37Ο 57΄10,1΄΄ Ν

15:30

6

9

8

Κ

16

Ορμός Σαλαμίνας

23ο 29΄45,3΄΄ Ε
37ο 57΄25,1΄΄ Ν

15:50

206

0

6

Α

17

Ξένο

23ο 26΄04,7΄΄ Ε
37Ο 57΄42,4΄΄ Ν

16:24

28

0

0

Κ

18

Ξένο

23ο 25΄54,2΄΄ Ε
37ο 57΄42,7΄΄ Ν

16:38

70

5

0

Κ

19

Ξένο

23ο 26΄29,1΄΄ Ε
37Ο 58΄28,4΄΄ Ν

17:08

102

8

0

Κ

20

Ξένο

23Ο 26΄00,5΄΄ Ε
37Ο 58΄30,1΄΄ Ν

17:20

244

0

0

Α

21

Παραλία Βασιλικά

23ο 28΄41,3΄΄ Ε
37Ο 59΄06,9΄΄ Ν

17:33

66

0

0

Κ

22

Παραλία Βασιλικά

23ο 28΄39,9΄΄ Ε
37ο 59΄12,3΄΄ Ν

17:42

48

0

6

Κ

23

Παραλία Μπατσί

23Ο 30΄11,7΄΄ Ε
37ο 59΄59,7΄΄ Ν

18:00

112

5

14

Κ

24

Παραλία Μπατσί

23Ο 29΄54,8΄΄ Ε
37Ο 00΄04,4΄΄ Ν

18:15

36

0

0

Κ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

2

8,40%

22
91,60%

28 οικο
νομία
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Πίνακας Αποτελεσμάτων φωτομετρικού προσδιορισμού Χημικώς Καταναλισκόμενου Οξυγόνου
(Chemical Oxygen Demand - COD) σε δείγματα νερών κολύμβησης στη Σαλαμίνα

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Α/Α

Συντεταγμένες
θέσης
δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος,
γεωγρ. μήκος)

Ώρα
Δειγματοληψίας

Συγκέντρωση
COD mg / L

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Κ)

ΟΡΙΟ
125 mg / L

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
(Α)

1

Πέραμα. Παραλία δίπλα στο Φέρρυ - μπωτ

23ο 33΄21,8΄΄ Ε
37ο 57΄53,7΄΄ Ν

7:50

4351

Α

2

Πέραμα. Παραλία δίπλα στο Φέρρυ - μπωτ

23ο 33΄21,8΄΄ Ε
37ο 57΄53,7΄΄ Ν

7:55

7920

Α

3

Σελίνια. Αντί Θεμιστοκλέους

23ο 32΄10,6΄΄ Ε
37ο 55΄55,4΄΄ Ν

9:25

5586

Α

4

Κακή Βίγλα. Παραλία.

23ο 30΄42,5΄΄ Ε
37ο 54΄39,1΄΄ Ν

10:38

3183

Α

5

Παραλία Γυάλα

23Ο 30΄06,5’’ Ε
37Ο 54΄09,7΄΄ Ν

10:48

4300

Α

6

Παραλία Λιμνιώνας

23ο 30΄29,0΄΄ Ε
37Ο 53΄51,4΄΄ Ν

11:10

3295

Α

7

Παραλία Δημήτρανι.

23ο 29΄38,5΄΄ Ε
37ο 54΄03,3΄΄ Ν

11:27

5265

Α

8

Λιμάνι Περάνι. Παραλία

23ο 29΄11,3΄΄ Ε
37ο 53΄56,2΄΄ Ν

11:48

4880

Α

9

Παραλία Μαρούδι.

23ο 28΄42,5΄΄ Ε
37ο 53΄18,9΄΄ Ν

12:25

5194

Α

10

Κολώνες (ταφικό Μνημείο 4ου Π. Χ. )

23Ο 26΄33,0΄΄ Ε
37Ο 52΄38,7΄΄ Ν

13:16

6290

Α

11

Αιάντειο

23ο 28΄03,1΄΄ Ε
37ο 55΄25,1΄΄ Ν

13:47

8747

Α

12

Αιάντειο. Παραλία.

23ο 28΄26,1΄΄Ε
37Ο 55΄49,0΄΄ Ν

14:03

4276

Α

13

Παραλία Κανάκια.

23ο 24΄30,7΄΄ Ε
37Ο 54΄17,1΄΄ Ν

14:40

5363

Α

14

Παραλία Κανάκια. Παραλία

23ο 24΄30,7΄΄ Ε
37Ο 54΄17,1΄΄ Ν

14:45

3370

Α

15

Ορμός Σαλαμίνας

23ο 29΄26,6΄΄ Ε
37Ο 57΄10,1΄΄ Ν

15:30

9316

Α

16

Ορμός Σαλαμίνας

23ο 29΄45,3΄΄ Ε
37ο 57΄25,1΄΄ Ν

15:50

5735

Α

17

Ξένο

23ο 26΄04,7΄΄ Ε
37Ο 57΄42,4΄΄ Ν

16:24

1647

Α

18

Ξένο

23ο 25΄54,2΄΄ Ε
37ο 57΄42,7΄΄ Ν

16:38

7115

Α

19

Ξένο

23ο 26΄29,1΄΄ Ε
37Ο 58΄28,4΄΄ Ν

17:08

5506

Α

20

Ξένο

23Ο 26΄00,5΄΄ Ε
37Ο 58΄30,1΄΄ Ν

17:20

6961

Α

21

Παραλία Βασιλικά

23ο 28΄41,3΄΄ Ε
37Ο 59΄06,9΄΄ Ν

17:33

6290

Α

22

Παραλία Βασιλικά

23ο 28΄39,9΄΄ Ε
37ο 59΄12,3΄΄ Ν

17:42

4031

Α

23

Παραλία Μπατσί

23Ο 30΄11,7΄΄ Ε
37ο 59΄59,7΄΄ Ν

18:00

6236

Α

24

Παραλία Μπατσί

23Ο 29΄54,8΄΄ Ε
37Ο 00΄04,4΄΄ Ν

18:15

6247

Α
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29
οικο
νομία

ΟΙ 9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ

Τ

ο κολύμπι προσφέρει κάτι που δεν προσφέρει καμία άλλη αεροβική άσκηση και αυτό είναι η δυνατότητα να γυμνάσετε το σώμα σας χωρίς επιπτώσεις στο σκελετικό σας σύστημα. Το σώμα μέσα στο νερό είναι ελαφρύτερο απ’ ότι
εκτός και πιο συγκεκριμένα, εάν...
βυθιστείτε μέχρι τη μέση, «ζυγίζετε» το 50% του πραγματικού σας βάρους, ενώ αν το νερό φτάσει μέχρι το λαιμό
σας, τότε «κουβαλάτε» το 10% του βάρους σας. Το υπόλοιπο 90% το διαχειρίζεται το νερό.

01


ΑΥΞΑΝΕΙ
ΤΗ ΜΥΙΚΗ ΜΑΖΑ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Πάλι συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους αεροβικής
άσκησης, η κολύμβηση είναι ιδανικός τρόπος για την
ενίσχυση της μυϊκής μάζας. Δεδομένου ότι όταν τρέχουμε σε ένα γήπεδο, η μόνη αντίσταση που αντιμετωπίζουμε είναι εκείνη του αέρα, όταν κάνουμε κολύμβηση, καλούμαστε να κινήσουμε το σώμα μας στο νερό,
το οποίο απαιτεί πολλαπλάσια αντίσταση και δύναμη.
Συνεπώς, εκτός από αεροβική, η κολύμβηση εντάσσεται και στις ασκήσεις ενδυνάμωσης της μυϊκής μάζας.

02


ΕΝΙΣΧΥΕΙ
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Τα όργανα του γυμναστηρίου γυμνάζουν συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες, ενώ το κολύμπι καταφέρνει συνολική γύμναση του σώματος, βοηθώντας έτσι τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους να παραμείνουν χαλαροί και
ευέλικτοι, καθώς κάθε κίνηση του χεριού σε συντονισμό με τα πόδια και το κεφάλι, τεντώνουν το σώμα σε
όλη του την έκταση.
Επιπλέον και πέρα από το stretching που προσφέρει
το ίδιο το κολύμπι, πριν κλείσετε την γυμναστική σας,
τεντωθείτε μέσα στο νερό καθώς εκεί είναι πιο εύκολο να κάνετε συγκεκριμένες ασκήσεις για περισσότερη ώρα, που εκτός νερού απαιτούν ισορροπία που
δύσκολα πετυχαίνετε.

03


ΔΙΑΤΗΡΕΙ
ΥΓΙΗ
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ

Πέρα από τους προφανείς μύες που γυμνάζει η κολύμβηση, ασκούνται και εσωτερικοί μύες, όπως εκείνος
της καρδιάς. Δεδομένου ότι η κολύμβηση είναι ουσιαστικά αεροβική άσκηση, βοηθάει στην ενδυνάμωση
της καρδιάς, στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της και
τη σωστή κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα.
Ειδικότερα, Αμερικανοί επιστήμονες ισχυρίζονται πως
30 λεπτά άσκησης την ημέρα, όπως είναι το κολύμπι,
ρίχνουν κατά 30-40% τις πιθανότητες εμφάνισης στεφανιαίας νόσου στις γυναίκες.

04


ΒΟΗΘΑΕΙ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Η κολύμβηση, ακόμα, είναι ένας από τους ιδανικότερους τρόπους να χάσετε θερμίδες και να διατηρείτε το
βάρος σας ελεγχόμενο. Ο αριθμός των θερμίδων που
καίγονται κάθε φορά είναι μια συνάρτηση της φυσικής
σας κατάστασης και της έντασης της άσκησης, αλλά
σαν γενικό κανόνα έχετε υπόψη πως για κάθε 10 λεπτά
κολύμβησης καίτε: 60 θερμίδες με το πρόσθιο, 80 με
το ύπτιο, 100 με το ελεύθερο και 150 θερμίδες με το
στυλ «πεταλούδα». Ένας τρόπος να αυξήσετε ακόμα
περισσότερο το κάψιμο των θερμίδων είναι η εφαρμογή μικρών διαλειμμάτων μεταξύ των ασκήσεων των
οποίων η ένταση και διάρκεια θα αυξάνεται σταδιακά.

05

ΒΟΗΘΑΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Η υγρή ατμόσφαιρα του κολυμβητηρίου βοηθάει στη
μείωση των συμπτωμάτων αλλεργιών και του άσθματος. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει πως η κολύμβηση
σαν άσκηση, βελτιώνει την πάθηση συνολικά, μειώνοντας την ένταση των συμπτωμάτων, το ροχαλητό και
τη συχνότητα των κρίσεων που απαιτούν νοσηλεία.
Τέλος, η κολύμβηση, δρα βοηθητικά και σε άτομα που
δεν πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, καθώς
επεκτείνει τις δυνατότητες των πνευμόνων και διδάσκει σωστούς τρόπους αναπνοής.

06

ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

Η αεροβική πλευρά της κολύμβησης βοηθάει στην εξισορρόπηση της καλής και της κακής χοληστερίνης στο
αίμα, ιδιαιτέρως ανεβάζοντας τα επίπεδα της πρώτης.
Επιπλέον, σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως η αεροβική άσκηση, όπως είναι το κολύμπι, ενισχύει τη διατήρηση της ελαστικότητας των αρτηριών, που είναι μια από
τις ιδιότητες που χάνει ο οργανισμός όσο μεγαλώνουμε. Για την ακρίβεια, η αεροβική άσκηση αναγκάζει σε
συστολή και διαστολή τις αρτηρίες, με αποτελέσματα
να τις διατηρεί σε ιδανική φυσική κατάσταση.

07

ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Λίγες είναι οι μέθοδοι που προστατεύουν από το διαβήτη, όσο το κάνει η αεροβική άσκηση. Έρευνα σε δείγμα ανδρών έδειξε πως το ρίσκο εμφάνισης διαβήτη
πέφτει κατά 6% για κάθε 500 θερμίδες που καίγονται
την εβδομάδα, μέσω αεροβικής άσκησης. Αν δε, εξασκείτε το πρόσθιο στυλ κολύμβησης, για 30 λεπτά, 3
φορές την εβδομάδα, καίτε γύρω στις 900 θερμίδες,
μειώνοντας κατά 10% τις πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Οι ίδιες ευεργετικές επιδράσεις ισχύουν και στο γυναικείο φύλο φυσικά, ενώ αν κάποιος
πάσχει ήδη από διαβήτη τύπου 1, η κολύμβηση συμβάλει θετικά και εκεί, καθώς αυξάνει την ευαισθησία
του οργανισμού στην ινσουλίνη.

08

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Μια από τις καλύτερες συνέπειες της κολύμβησης
είναι η απελευθέρωση χημικών, όπως είναι ενδορφίνες, που ευθύνονται για την καλή μας διάθεση. Επιπλέον, το συνεχές τέντωμα και χαλάρωμα των μυών,
σε συνδυασμό με την σταθερή αναπνοή, παραπέμπει
στις χαλαρωτικές επιδράσεις της γιόγκα.
Η κολύμβηση, είναι ακόμα μια άσκηση διαλογισμού,
καθώς ο κολυμβητής επικεντρώνεται στην αναπνοή
του, ενώ ο διαρκής και σταθερός παφλασμός του
νερού, δημιουργούν τις συνθήκες μάντρα που οδηγεί
στην αποστασιοποίηση από όλα όσα τον αποσπούν.

09

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΖΩΗΣ

Εάν δεν φοβάστε το διαβήτη και νιώθετε σίγουροι
ότι δεν θα πάθετε ποτέ αρθρίτιδα, τότε ένας καλός
λόγος για να αρχίσετε το κολύμπι και που δύσκολα
θα αγνοήσετε, αφορά στη μακροζωϊα σας. Έρευνα
του Πανεπιστημίου της South Carolina, που μελέτησε
δείγμα 40.457 ανδρών, ηλικιών 20-90 για διάστημα
32 ετών, ανακάλυψε πως όσοι κολυμπούσαν, ζούσαν
πολύ περισσότερο από όσους συνήθιζαν να τρέχουν ή
να μην εξασκούν κανένα είδος γυμναστικής.

30 οικο
νομία
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«ΜΑΪΜΟΥ»
ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ …2017 ΚΑΙ ΜΕ
ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 9-5-2018 ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΕΙΝΑΙ … ΠΕΡΥΣΙΝΑ ΔΗΛΑΔΗ
ΤΟΥ 2017 (ΜΑΪΟΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 2018. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
ΕΙΝΑΙ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ)
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΖ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ.
ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.ΤΟ ΠΛΕΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ.
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Η

Ελληνική Εταιρία Προστασίας
της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ) εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Γαλάζιες
Σημαίες», χρηματοδοτείται από όλους
τους φορείς που θέτουν υποψηφιότητα γι’ αυτές καθώς και από χορηγούς
που στηρίζουν το πρόγραμμα. Επιπλέον χωρίς να διαθέτει δικά της πρωτογενή στοιχεία χρησιμοποιεί δωρεάν, αυτά
που παράγει η Ειδική Υπηρεσία Υδάτων
(Ε.Υ.Υ) του ΥΠΕΚΑ, χρηματοδοτούμενη από τους Έλληνες Φορολογούμενους Πολίτες.
Χωρίς νομική υπόσταση είναι το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» που υλοποιείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), που
είναι ο «επίσημος φορέας», ο «εθνικός
συντονιστής», αφού σύμφωνα με ενδελεχή έρευνα που έκανε το ΠΑΚΟΕ, σε
βάσεις νόμων και νομολογίας της ημεδαπής (νομική σελίδα του ΣτΕ, νομική ιστοσελίδα «νόμος»)δεν προέκυψε
κάποιο ελληνικό νομοθέτημα ή απόφαση
Ελληνικού Δικαστηρίου που να διέπει ή
να αναφέρεται στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».
Επιπλέον σε έρευνα και στη νομική
βάση της Ε.Ε την CELEX, δεν βρέθηκε κάποιος κανονισμός ή οδηγία που
να διέπει συγκεκριμένα τη λειτουργία
του προγράμματος αυτού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο ως άνω πρόγραμμα, το οποίο δημιούργησε και υλοποιεί
η FEE (Foundation for Environmental
Education) οι Δήμοι, οι Κοινότητες και
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συμμετέχουν «εθελοντικά», στη βάση ενός γενικού πλαισίου παροχής συνδρομής στη
δράση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ και όχι στη
βάση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου
που διέπει τη δράση και εφαρμογή του
προγράμματος.
Συγκεκριμένα η ΜΚΟ, FOUNDATION
FOR ENVIROMENTAL EDUCATION
(F.E.E.) επιλέγει από κάθε χώρα μέλος
που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, μια περιβαλλοντική οργάνωση,
με βάση τα κριτήρια που αυθαίρετα η ίδια
έχει θέσει. Από την Ελλάδα έχει επιλέξει
την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης (Ε.Ε.Ε.Π.Φ. ) η οποία όμως ουδεμία σχέση έχει με τις θάλασσες και δεν
διαθέτει δικά της διαπιστευμένα εργαστήρια για να διεξάγει δειγματοληψίες.
Η οργάνωση αυτή μαζί με τους «επιθεωρητές» της F.E.E. ελέγχουν τους φορείς
που σήμερα εκμεταλλεύονται τις παραλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
δηλαδή τους δήμους και τους ξενοδόχους που πληρώνουν την Ε.Ε.Π.Φ για
να αποκτήσουν τη γαλάζια σημαία, για
το αν πληρούν τα δικά τους κριτήρια.
Πως όμως να εμπιστευτεί κανείς
ένα πρόγραμμα που δεν είναι κατοχυρωμένο νομικά και επιπλέον λειτουργεί
πάνω σε μια αυθαίρετη βάση κριτηρίων
που κανείς δεν ελέγχει εκτός από τους
ίδιους τους φορείς που συμμετέχουν

στο πρόγραμμα;
Κι όμως τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στην «Γαλάζια Σημαία», αφού
αυτή προβάλλεται από τους ξενοδόχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως κριτήριο για την «καλή κατάσταση» της ακτής.

Οι διαδικασίες
του προγράμματος
Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του
FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλοκαιριού, εκ των υστέρων, αφού έχουν
δοθεί οι γαλάζιες σημαίες, τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος, επισημαίνοντας προβλήματα και
παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν
σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή
της Γαλάζιας Σημαίας και απόσυρση της
ακτής ή της μαρίνας από την διεθνή και
ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος.
Οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την
Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, που απαρτίζεται από μέλη της Ε.Ε.Π.Φ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΚΕΔΚΕ, η οποία μάλιστα προτείνει τους ΟΤΑ και τους ξενοδόχους,
δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
Με βάση την αρχή «Κράτος εν Κράτει» που λειτουργεί μέχρι σήμερα στο
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», εμείς
ως ΠΑΚΟΕ, προτείνουμε τη σύσταση
πενταμελούς επιτροπής, με 4 άτομα από
ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργείο Τουρισμού, υπουργείο Ανάπτυξης
και έναν εκπρόσωπο από ΜΚΟ που να
έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτή η επιτροπή θα προγραμματίζει, συντονίζει
και ελέγχει τη διαδικασία ελέγχου των
ακτών κολύμβησης της χώρας. Επίσης
ζητάμε να προταθεί από το ΥΠΕΚΑ να
αλλάξουν οι δια «βίου» φορείς που δια-

πλέκονται στο σύστημα με ανοικτές διαδικασίες εισόδου νέων φορέων.
Επειδή πιστεύουμε στη Δημοκρατία,
την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς στη διαχείριση της φύσης, χωρίς
τα καθαρά εμπορικά κριτήρια που βάζει
ο «θεσμός» των γαλάζιων σημαιών, γι`
αυτό υποστηρίζουμε ότι η ελεύθερη
διακίνηση των πολιτών σ` όλους τους
χώρους που μπορεί να απολαύσουν τις
ομορφιές της Ελληνικής φύσης ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.

Τα αυθαίρετα κριτήρια
του Προγράμματος
Τα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος που αφορούν μόνο οργανωμένες
παραλίες και όχι ακτές που μπορεί να
έχουν καλύτερη ποιότητα νερού αλλά
δεν έχουν ξαπλώστρες, συνοψίζονται
στις εξής κατηγορίες:
Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που
επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς
ελέγχους 2 φορές το μήνα ανά 15-17
μέρες, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (1/6 –31/10) από διαπιστευμένα εργαστήρια που συνεργάζονται με την Κ.Υ.Υ η οποία και παρέχει
όλα τα στοιχεία δωρεάν.
Η Ε.Ε.Π.Φ όμως χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά που είναι διαθέσιμα σε όλους
στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Υ και στη συνέχεια, παράνομα, τα εμπορεύεται.
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς
κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό όμως δεν
είναι σε θέση να το ελέγξουν αφού δεν
κάνουν αυτοψίες στην κάθε περιοχή,
ώστε να διαπιστώσουν αν πραγματικά
τηρείται αυτό το κριτήριο.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων,
που αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
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Στις περισσότερες οργανωμένες ακτές
τα σκουπίδια ξεχειλίζουν έξω από τους
κάδους.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της
ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λ.π.
• Οργάνωση ακτής.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού
για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον
πίνακα ανακοινώσεων των ακτών. Και
εδώ πάλι στηρίζονται στα αποτελέσματα
της Ε.Υ.Υ αφού η ίδια η Ε.Ε.Π.Φ ουδέποτε έχει ασχοληθεί με δειγματοληψίες
και ούτε έχει καμία σχέση με τη μόλυνση των θαλασσών. Είναι μία εταιρία που
κατά κύριο λόγο ασχολείται με τα δάση.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση
τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ` ατυχήματος με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων
και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής,
με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
• Προσφορά υπηρεσιών σε άτομα
με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες
για την ακτή, καθώς και για περιοχές
με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα, στον παράκτιο χώρο.
Το φυσικό αυτό περιβάλλον του παράκτιου χώρου, τις περισσότερες φορές
«παραβιάζεται» από τις δραστηριότητες των ξενοδοχείων.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να
προβάλλουν ενεργά το ενδιαφέρον του
για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και
την ανάγκη προστασίας του. Από πότε
οι ξενοδόχοι ασχολήθηκαν ενεργά με
το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του;
Εμείς βάζουμε πέντε ερωτήματα
που πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωμένη
η ΕΕΠΦ να απαντήσει.
1. Πως γίνεται χωρίς κανένα στοιχείο… φετινό από την ΕΥΥ και προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο να δίνετε «γαλάζια σημαία»;
2. Πως εμπιστεύεστε στοιχεία που
σας καταθέτουν οι υποψήφιοι «πελάτες» σας, για να δίνετε γαλάζια σημαία;
3. Ένα σύστημα που δεν έχει διπλό
ή τριπλό ανεξάρτητο έλεγχο πως θεωρείται αξιόπιστο;
4. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό –
πάνω από το 80% οι γαλάζιες σημαίες δίνονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις;
5. Ο τουρισμός για σας είναι εθνικό
προϊόν ή εμπορική συναλλαγή;
Θα θέλαμε τελειώνοντας να σας
πούμε ότι οι «θεσμοί» πρέπει να στηρίζονται σε σωστές βάσεις, διαφορετικά
καταρρέουν ανεπιστρεπτί.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
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