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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Συμπληρώματα 

διατροφής… Το αλαλούμ 
της νομοθεσίας

Κορινθιακός κόλπος: 
Μια σιωπηλή,  
υγρή χαβούζα

Οι «ΑΝΙΣΩΡΩΠIΕΣ» 
επανέρχονται 
δριμύτερες

Πάρκο 
καταστροφής στην 

Εύβοια!  Sos!

 Η μαφία της 
ανακύκλωσης 
συνεχίζεται…

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:  

Και εγένετο…
λαχανόκηπος!

▶ ΣΕΛ. 7-11

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  

Βόμβα  
ο φωσφογύψος

▶ ΣΕΛ. 12-17

ΡΟΔΟΣ:  

Μαϊμου προϊόντα
▶ ΣΕΛ. 20

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΡΑΣΗ:  

Τόπο στα νιάτα 
▶ ΣΕΛ. 4-6

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  

«Για να γυρίσει  
ο ήλιος θέλει 

δουλειά πολλή…»
▶ ΕΝΘΕΤΟ

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ 
ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

•  ΕΣΠΕΡΙΔΑ 
Διατροφή  
και Υγεία 
18/10/2018

•  Έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ  
για το 2018.  
Συγκλονιστικά 
στοιχεία.

▶ ΕΝΘΕΤΟ 16ΣΕΛΙΔΟ
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Τα παλαιά χρόνια η συναλλαγή των ανθρώπων με 
αυτούς που εμπορεύονταν ή διακινούσαν τρόφιμα 
ήταν απλή. Στη γειτονιά υπήρχαν τα μπακάλικα 
ή μανάβικα και ο πελάτης με τον έμπορο ήταν σε 
άμεση επαφή, ενώ… οι σακούλες τότε ήταν χάρτινες 
ή πάνινες (δίχτυα). Σήμερα, όμως, μετά την επιβολή 
της χρήσης της πλαστικής σακούλας, τα πράγματα 
άλλαξαν και τα προϊόντα, σε μεγάλο βαθμό, είναι μέσα 
σε συσκευασία, συνήθως πλαστική, που η αποδόμησή 
της στο περιβάλλον χρειάζεται τουλάχιστον 150-200 
χρόνια για να γίνει!
Η διατροφή, όμως, εκτός από… το περιτύλιγμα, 
στην ουσία της είναι, συνήθως, προβληματική, με 

τα δεκάδες συντηρητικά, οξειδωτικά, χρωστικές ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες, που βάζουν… οι επιτήδειοι 
στα τρόφιμα, για να έχουν γεύση,  εμφάνιση και να 
γίνονται «δήθεν» εύπεπτα, ιδιαίτερα στα παιδιά.
Καρκίνοι, στομαχικές, ηπατικές, νεφρικές διαταραχές 
είναι πλέον καθημερινά στη ζωή μας.
Εν τούτοις, η υπερδιαφήμιση, η υπερκατανάλωση 
και ο εύκολος τρόπος διαβίωσης στέλνουν στα ύψη 
τις πωλήσεις όλων αυτών και, δυστυχώς, ο έλεγχος 
για την προστασία του καταναλωτή είναι σχεδόν 
ανύπαρκτος, γιατί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στις μέρες μας πνέει τα 
λοίσθια, επειδή αυτό επιτάσσουν οι…κεφαλαιοκράτες 
εξουσιαστές μας.  Toυ Παναγιώτη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επι-
λέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια 
τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαρα-
θέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστο-
τε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήμα-
τα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιο-
ριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτι-
κών πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας 
απέναντι σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την 
εφημερίδα μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρω-
σης και μέσα από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιο-
φωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα διατροφήςedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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Με μεγάλη επιτυχία 
διοργανώθηκε την 
Τρίτη 25 Σεπτεμβρί-

ου, στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος η ημερήσια εκδήλωση του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., αφιερωμένη στη 
διαχείριση του νερού και την 
προστασία του.

Από νωρίς το πρωί (09.00-
13.00) παραβρέθηκαν περίπου 
τριακόσιοι μαθητές δημοτι-
κών σχολείων της ευρύτερης 
περιοχής, μαζί με τους δασκά-
λους τους. Οι μικροί μας φίλοι 
περιηγήθηκαν και στα τέσσε-
ρα περίπτερα που είχαν στή-
σει -ειδικά για τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση- οι συνεργάτες του 
κέντρου μας. 

Καταρχάς, σε ένα από τα 
πολλά δραστικά περίπτερα του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. παρακολούθησαν ένα 
σαραντάλεπτο ντοκιμαντέρ, με 
θέμα «Νερό, αγαθό εν ανεπαρ-
κεία» και, στη συνέχεια, ενη-
μερώθηκαν από τον πρόεδρο 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., κύριο Πανα-
γιώτη Χριστοδουλάκη, για τα 
αποτελέσματα των ερευνών 
που διεξάγει εδώ και τέσσερις 
δεκαετίες το κέντρο μας σχετι-
κά με τη ρύπανση του θαλασ-
σινού νερού και τη μόλυνση 
του νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης. Το κεντρικό μήνυ-
μα της ομιλίας ήταν η ανάγκη 
να ευαισθητοποιηθούν και να 
προβληματιστούν όλοι, μικροί 
και μεγάλοι, στο «κομμάτι» της 
ορθολογικότερης και ποιοτικό-
τερης διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων και της ανάγκης για επί-
δειξη μεγαλύτερου σεβασμού 
στο ανεκτίμητο αυτό αγαθό, 
καθώς και να συνειδητοποι-
ήσουν τη συνεχή ελάττωσή 
του στο ανθρωπογενές οικο-
σύστημα εξαιτίας της σπάτα-
λης διαχείρισής του.

Στη συνέχεια, οι λιλιπού-
τειοι φίλοι μας επισκέφτηκαν 
άλλο περίπτερο, για να φυτέ-
ψουν στα ειδικά διασκευασμένα 
παρτέρια μας εποχιακά «ζαρ-
ζαβατικά» (μαρούλια, κουνου-

πίδια, μπρόκολα, μαϊντανούς, 
άνηθους, σέλινα κ.α.). Απ’ ό,τι 
φάνηκε, άρεσε πολύ στα παι-
διά η διαδικασία της μεταφύ-
τευσης, αφού η συντριπτική 
τους πλειοψηφία επιθυμούσε 
-με μεγάλη διάθεση και προθυ-
μία- να μεταφυτεύσει κάποια 
από τα προαναφερθέντα φυτά, 
να ανοίξει λάκκους, να τα τοπο-
θετήσει προσεκτικά στο χώμα 
και να τα φροντίσει με επιμέ-
λεια. Σημειωτέον ότι όποια απ’ 
τα παιδιά φύτεψαν κάποιο ζαρ-
ζαβατικό, το πήραν, κατόπιν, 
για το σπίτι τους μέσα σε ειδι-
κές θήκες μαζί με το χώμα του. 

Αμέσως μετά τα παιδιά 
μεταφέρθηκαν σε ακόμη ένα 
περίπτερο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., για 
να ενημερωθούν για τον τρό-
πο με τον οποίο διεξάγονται οι 
μικροβιολογικές και χημικές 
αναλύσεις δειγμάτων νερού σε 
κάποιο πιστοποιημένο εργα-
στήριο, όπως αυτό που διαθέ-
τει το κέντρο μας στην έδρα του 
στο Ψυχικό. Τα παιδιά έδειξαν 
ζωηρό ενδιαφέρον και διατύ-
πωσαν ένα πλήθος αποριών 

σχετικά με τη διαδικασία της 
καταμέτρησης της μόλυνσης 
του νερού.

Τέλος, τα παιδιά παραβρέ-
θηκαν και σε ένα ακόμη περί-
πτερο, όπου και ξεναγήθηκαν 
στην έκθεση με φωτογραφι-
κό υλικό, που αφορούσε την 
υδροδότηση της Αθήνας το 
1925 κι εξής. 

Εκεί τους εξιστορήθηκε η 
καταλυτική συνδρομή της Αμε-
ρικανικής Εταιρείας «Ούλεν» 
και της Τράπεζας Αθηνών 
στην κατασκευή του φράγμα-
τος του Μαραθώνα, η μετα-
φορά του νερού μέσα από τη 
σήραγγα Μπογιατίου σε όλο 
το λεκανοπέδιο, η χρησιμο-
ποίηση των νερών της φυσι-
κής λίμνης Υλίκης (Βοιωτία) 
και του φράγματος του Μόρ-
νου για την κάλυψη των ανα-
γκών του συνεχώς αυξανόμενου 
πληθυσμού της Αθήνας και, 
τέλος, η κατασκευή των τεσ-
σάρων Μονάδων Επεξεργα-
σίας Νερού στο Γαλάτσι, στο 
Πολυδένδρι, στις Αχαρνές και 
στη Μάνδρα Ασπροπύργου. 

Σκοπός, φυσικά, της συγκεκρι-
μένης έκθεσης ήταν να κατα-
νοήσουν τα παιδιά τον κύκλο 
που ακολουθεί το πολυπόθη-
το νεράκι…μέχρι να καταλήξει 
στις βρύσες μας. 

Στο κλείσιμο της εκδήλω-
σης δόθηκε σε όλα τα παιδιά 
ένα οικολογικό σάντουιτς.

Από τη γνώση που πήραν τα 
παιδιά φεύγοντας, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
τους έδωσε κίνητρο μα γρά-
ψουν έκθεση στο σχολείο. 

Οι δέκα καλύτερες θα βρα-
βευτούν με τέσσερα βιβλία του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ετήσια συνδρομή 
στην εφημερίδα του, ένα μπλου-
ζάκι και καπέλο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Πιστεύουμε ότι, μέσα από 
τη συγκεκριμένη εκδήλωση, 
οι μικροί μαθητές αποκόμισαν 
ορισμένες αξέχαστες εμπειρί-
ες και εξοικειώθηκαν αρκετά 
ικανοποιητικά με την έννοια 
του νερού και του κύκλου του, 
ούτως ώστε να αρχίσουν στα-
διακά να ενσωματώνονται στις 
διαδικασίες του ανθρωπογε-
νούς οικοσυστήματος. 

Ένα είναι σίγουρο: ότι το 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα «τρέξει» σύντο-
μα κι άλλες αντίστοιχες εκδη-
λώσεις, προκειμένου τα παιδιά 
μας να μυηθούν στις αξίες του 
φυσικού περιβάλλοντος και να 
τις εντάξουν αρμονικά μέσα 
στον αστικό τρόπο ζωής. Γιατί 
τα παιδιά είναι το μέλλον μας, 
οπότε πρέπει εμείς οι μεγαλύ-
τεροι να τα προετοιμάσουμε 
-όσο το δυνατόν πιο πρώιμα 
και υπεύθυνα- γι’ αυτό. 

Μάλιστα,  η επόμε-
νη καινοτόμος δράση του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα πραγματοποι-
ηθεί στις 12.10.2018 στον 
λαχανόκηπο 350m2 του 6ου 
Δημοτικού Σχολείου Αγίων 
Αναργύρων, όπου τα παι-
διά θα φυτέψουν φυτά με 
το όνομά τους σε ταμπελά-
κια και θα τα φροντίζουν 
ολόκληρο τον χρόνο -με τη 
βοήθεια συνεργατών του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε.- τα δε προϊόντα 
τους θα τα παίρνουν σπί-
τι τους, για να τα κατανα-
λώσουν και να τα γευτούν 
μαζί με τους δικούς τους 
ανθρώπους. 

Εθελοντική καινοτόμα δράση 
του ΠΑΚΟΕ με 150 μαθητές 

Θέμα: Η διαχείριση του νερού και η προστασία του
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ
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Ο τυποποιημένος 
τρόπος ζωής έχει 
καταστήσει τα σημερινά 
παιδιά άβουλα, 
αναποφάσιστα και 
διστακτικά

«Ό,τι δεν δρα, δεν κινεί-
ται» είχε γράψει κάποτε ο 
Λάιμπνιτς. Ορθό, πολύ ορθό, 
ιδίως όταν οι σκέψεις μας 
ανατρέχουν στους σημερι-
νούς νέους, τα σύγχρονα παι-
διά, που ο μηχανιστικός 
και τυποποιημένος τρό-
πος ζωής τα κατέστησε 
άκρως διστακτικά, αναπο-
φασιστικά και άβουλα, θα 
λέγαμε, αφού στέρησε από 
αυτά κάθε δημιουργική 
πρωτοβουλία και διάθεση, 
κάθε θέληση και αποφασι-
στικότητα, να τολμήσουν 
πράγματα, να εμπνευστούν 
οράματα, να διοχετεύσουν 
κάπου γόνιμα τον δυναμι-
σμό τους, να κατανικήσουν 
το φόβο της αποτυχίας που 
τα στοιχειώνει. 

Χωρίς να φταίνε τα ίδια, 
άφησαν να τα παρασύρει το 
ρεύμα της ζωής στην αδρά-
νεια, στη μελαγχολία, στην 
αυτοπεριφρόνηση, στην απρα-
ξία… Έγιναν ουραγοί της ζωής, 
μ’ άλλα λόγια…

 Για να καταργήσει ένα 
παιδί τους φραγμούς που 
υψώνονται γύρω του, πρέ-

πει -από τα μικράτα του 
κιόλας- να έχει τη θέλη-
ση να πάει μπροστά, να 
μάθει, να αποδυθεί σε πολλές 
προσωπικές προσπάθειες, σε 
κοπιαστικό αγώνα, καθώς και 
να αποκτήσει βιωματική επα-
φή με τον κόσμο γύρω του… 

Τα παιδιά που 
προσήλθαν στην 
εκδήλωση του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έδειξαν 
μεγάλη δίψα για νέες 
γνώσεις

Tα γράφουμε όλα αυτά, διό-
τι, πραγματικά, εκπλαγήκαμε 

πολύ ευχάριστα από τους 
μαθητές των δημοτικών 
σχολείων της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, που 
στις 25.9.2018 παραβρέθη-
καν στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος, στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
για τη διαχείριση του νερού 
και τους τρόπους προστα-
σίας του.

Τα πιο πολλά παιδιά 
έδειξαν μεγάλη προθυμία 
και διάθεση να μάθουν 
πράγματα, να ρωτήσουν, 
να πληροφορηθούν… Να 
τολμήσουν, να ανανεώσουν 

τις γνώσεις τους και να προ-
βληματιστούν… Υπάρχει τίπο-
τα ωραιότερο; 

Τα έβλεπες όλη την ώρα 
να τρέχουν χαρούμενα πάνω 
– κάτω, ανάμεσα στα περί-
πτερα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., για να 
ερευνήσουν από μόνα τους 
το τι θα τους δείχναμε, το τι 
θα τα μαθαίναμε… Ήταν τόσο 
αεικίνητα και ενθουσιασμέ-
να, που μας το μετέδωσαν 
και εμάς! Η δράση, άλλωστε, 
είναι εκδήλωση ζωής, τεκμή-
ριο ύπαρξης, στοιχείο ζωντα-
νού οργανισμού! Είχαμε πολύ 
καιρό να δούμε τόση «δίψα» 

για μάθηση, ιδίως από παιδιά 
της συγκεκριμένης ηλικίας… 

Έμαθαν… στην πράξη  
τα στάδια της 
μεταφύτευσης ενός 
γυμνόριζου!

Όταν, για παράδειγμα, αντί-
κρισαν την τεχνητή ζαρντινιέ-
ρα μας, που εντός ολίγου θα 
την μετατρέπαμε σε… λαχα-
νόκηπο, έτρεξαν με μεγά-
λη προθυμία να δουν από 
κοντά τη διαδικασία του 
πώς μεταφυτεύουμε ένα 
σπορόφυτο σε έναν κήπο 
καθώς και να συμμετά-

Παρεπόμενα από την εκδήλωση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στην πλατεία Κλαυθμώνος (25.9.2018), με θέμα τη «Διαχείριση του νερού και την προστασία του» 

ΤΟΠΟΣ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ!
Δεκάδες παιδιά δημοτικού κατέκλυσαν -από νωρίς το πρωί ως αργά το μεσημέρι!- τα περίπτερα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.,  

με σκοπό να  ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στις καινοτόμες δράσεις του κέντρου μας. 
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σχουν και τα ίδια όσο το 
δυνατόν πιο ενεργά σε 
αυτήν! Πώς, εν προκειμέ-
νω, το βγάζουμε από τη θήκη 
του, προσέχοντας να μην σπά-
σει η μπάλα του χώματος, πώς 
σκάβουμε ελαφρά το ανώτε-
ρο επίπεδο του χώματος (το 
οποίο, παρεμπιπτόντως, πρέ-
πει να είναι γόνιμο και ελαφρύ, 
με αρκετή ποσότητα οργα-
νικής ουσίας), πώς το μετα-
φυτεύουμε -το συντομότερο 
δυνατό- στο χώμα, για να μην 
ξεραθεί, πόσο ποτισμένο πρέ-
πει να είναι το χώμα μας λίγο 
πριν τη μεταφύτευση (η μπά-
λα του χώματος θέλουμε να 
έχει υγρασία σε όλη της την 
επιφάνεια. 

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει 

-με τη σειρά του- ότι το χώμα 
το ποτίζουμε…μέχρι να γίνει 
λάσπη, κάθε άλλο!), ότι μόνο 
η μπάλα του χώματος πρέπει 
να καλύπτεται απ’ το έδαφος, 
όχι ο βλαστός, και, τέλος, ότι 
ακολουθεί πότισμα, χωρίς να 
δημιουργήσουμε λάσπη κ.λπ..  

Τους άρεσε να 
ανακατεύονται με 
τα χώματα, μόλις 
αντιλήφθηκαν πόσο 
καθαρά 
και ελαφριά είναι

Παρατηρήσαμε ακόμη ότι 
τους άρεσε η ποιότητα του 
χώματος και η καθαρότητά 
του. Κατάλαβαν γρήγορα ότι 
από αυτό εξαρτιόταν κυρί-
ως η επιτυχία της φύτευ-

σής τους. Τους άρεσε που 
το χώμα ήταν καθαρό και 
κατάλληλο, επομένως, όση 
προσπάθεια κι αν έκαναν εκ 
των υστέρων, δεν θα πήγαι-
νε χαμένη. Και, πράγματι, 
στη ζαρντινιέρα μας είχαμε 
ρίξει φυτόχωμα εξαιρετικής 
ποιότητας, απαλλαγμένο από 
μικροοργανισμούς, μικρόβια 
και μύκητες, που μπορούσε 
να δώσει στο φυτό όλα όσα 
χρειάζεται, για να ευδοκιμή-
σει σωστά και γρήγορα. 

Πολλά παιδιά, πάντως, 
αρέσκονταν να παίζουν με 
το χώμα, να το πιάνουν, να 
το ζουλάνε και να δείχνουν 
τη μεγάλη τους ευφορία, όπο-
τε αντιλαμβάνονταν -από την 
αφή και μόνο- πόσο μαλα-

κό και καθαρό ήταν. Δεν τα 
ένοιαζε που λερώνονταν… 
«Χωματάκι του καλού Θεού-
λη είναι!» ομολόγησε περίτρα-
να κάποιο από αυτά… Μερικά 
παιδιά, μάλιστα, μας έλεγαν 
ότι είτε στα μπαλκόνια των 
σπιτιών τους είτε στα παρτέ-
ρια του σχολείου τους, καθά-
ριζαν συχνά το χώμα από «τις 
αγριάδες» και τα ξερά κλαδιά 
και φύλλα που το κατέκλυζαν 
ή είχαν ξεχορταριάσει ουκ ολί-
γες φορές τα μποστάνια τους, 
για να αναπτυχθούν τα φυτά 
τους ανεμπόδιστα… 

Γιατί τους προτείναμε  
να φυτέψουν 
σπορόφυτα  
και όχι…σπόρους

Ήθελαν με περισσή χαρά 
να τους δώσουμε λαχανικά 
και κηπευτικά, για να τα φυτέ-
ψουν με την κατάλληλη μέθο-
δο και τεχνική. Τους άρεσε 
πολύ να σκάβουν με τα χερά-
κια τους ελαφριά το ανώτερο 
επίπεδο του χώματος και να 
τα τοποθετούν μες στο έδα-
φος… Κάποια από τα παιδιά 
μας ρώταγαν γιατί τους δίνου-
με να φυτέψουν σπορόφυτα 
και όχι σπόρους... 

Όταν τους εξηγήσαμε ότι οι 
σπόροι θέλουν αρκετές μέρες 
για να βλαστήσουν και ακόμη 
περισσότερες για να συλλε-
χθούν, έδειξαν να ικανοποι-
ούνται από την εξήγηση και 
παρακαλούσαν να τους προ-
σφέρουμε μικρά γυμνόριζα 
για φύτευση κ.λπ.. 

Επίσης, σε όσα παιδιά 
ζητούσαν περισσότερες λεπτο-
μέρειες, τους λέγαμε ότι είναι 
σαφώς οικονομικότερη και 
προτιμότερη επιλογή η χρή-
ση έτοιμων σπορόφυτων, μιας 
και τα γυμνόριζα αυτά είναι 
πιο «ψημένα» στα προβλήμα-
τα (και σαφώς πολύ λιγότερο 
ευαίσθητα από τους σπόρους), 
οπότε αποφεύγουμε τη χρή-
ση ζιζανιοκτόνων σε αυτά 
ή το συχνό πότισμά τους ή 
σκαλίσματα ή αραιώματα 
του χώματος κ.λπ..

Μας…φλόμωσαν  
στις απορίες! 

Κάποιοι μαθητές μάς 
ρώτησαν αν τα φυτά τους 
θα χρειαστούν λίπασμα και 
τους είπαμε να το κάνουν 
μόνο στην περίπτωση που 
έρθει βαρύς χειμώνας… 

Άλλοι αναρωτήθηκαν κάθε 
πότε θα ήταν καλό να τα ποτί-
ζουν και εμείς τους είπαμε να 
τα ποτίζουν σταθερά κάθε 48 
ώρες, κατά προτίμηση νωρίς 
το πρωί, πριν βγει για τα καλά 
ο ήλιος… 

Επίσης, μας ρώταγαν να 
τους πούμε ποια ζαρζαβατικά 
ήταν αυτά που τους δίναμε, 
ποιο ήταν ντομάτα και ποιο 
σπανάκι, ποιο μαϊντανός και 
ποιο λάχανο, ποιο μαρούλι 
και ποιο ρόκα, ποιο μπρόκο-
λο και ποιο κουνουπίδι, ποιο 
σέλινο και ποιο ραδίκι κ.λπ. 

Ήξεραν τα ονόματα αλλά, 
όπως ήταν φυσικό, δεν μπο-
ρούσαν εύκολα να τα διακρί-
νουν μεταξύ τους, όταν τους 
τα δείχναμε… Μεταξύ μας, 
εδώ οι ενήλικες δυσκολευό-
μαστε, δεν θα δυσκολευτούν 
τα παιδιά;

Δεν ευαρεστήθηκαν  
στο άκουσμα του… 
χρόνου ωρίμανσης  
των ζαρζαβατικών τους

Εξυπακούεται, βέβαια, ότι 
όσοι μαθητές φύτευαν ένα 
γυμνόριζο, κατόπιν το απο-
σπούσαν από το έδαφος και 
το έβαζαν σε μια ειδική νάιλον 
σακούλα που τους παρείχαμε, 
για να το πάρουν σπίτι τους. 
Δεν το συζητάμε, φυσικά, τι 
χαρά έκαναν, στην αναγγελία 
της είδησης! Ωστόσο, κάποιοι 
τους μας ρώτησαν μέχρι και…
πότε θα ωριμάσουν τα φυτά 
τους (με δεδομένη όσο και 
άκρως δικαιολογημένη την 
επιθυμία τους να γευτούν 
τον… καρπό του κόπου τους!)… 
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Τους εξηγήσαμε ότι οι 
χρόνοι ωρίμανσης των 
καρπών του κάθε ζαρζα-
βατικού δεν είναι οι ίδιοι 
και ότι κυμαίνονται κατά 
κανόνα από 50 έως 90 ημέ-
ρες… Είδαμε ότι κάποια 
από τα παιδιά δυσαρεστή-
θηκαν στο άκουσμα της 
είδησης, αλλά τους υπεν-
θυμίσαμε ότι, όταν ασχο-
λούνται με τη φύτευση, 
το πότισμα και την ανά-
πτυξη ενός σπορόφυτου, 
πρέπει να διέπονται από 
πολλή υπομονή, αγάπη 
και μεράκι για αυτό που 
κάνουν…Ειδάλλως, αν βιά-
ζονται, το πιθανότερο είναι 
να μην δουν ποτέ τον μόχθο 
τους να ευοδώνεται...

Έμαθαν «από 
πρώτο χέρι» τι εστί 
μικροβιολογική και τι 
φυσικοχημική ανάλυση 
δειγμάτων νερού

Πολύ έντονο ενδιαφέρον 
έδειξαν οι λιλιπούτιοι μαθη-
τές και στο περίπτερο του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., όπου αναδεικνυ-
όταν ο τρόπος με τον οποίο 
διεξάγει το κέντρο μας τις 
μικροβιολογικές και φυσικο-
χημικές αναλύσεις των εκά-
στοτε δειγμάτων θαλασσινού 
και πόσιμου νερού, που λαμ-
βάνει περιοδικώς ανά την επι-
κράτεια. 

Η υπεύθυνη του περιπτέ-
ρου, βιολόγος - φυτοπαθολό-
γος, κα Μαρία Παπαδοπούλου, 

περιέγραψε στα παιδιά τη λει-
τουργία των φορητών μηχα-
νημάτων καταμέτρησης της 
ρύπανσης του νερού που δια-
θέτει το κέντρο μας, τις μεθό-
δους συλλογής των δειγμάτων 
που παίρνει (μέσω της διήθη-
σης σε μεμβράνες), όπως και 
το πώς προσδιορίζεται φωτο-
μετρικά το χημικώς καταναλι-
σκόμενο οξυγόνο με τη μέθοδο 
του Διχρωμικού Καλίου κ.λπ. 
Επίσης, η κα Παπαδοπούλου 
κατέδειξε στους μικρούς μας 
φίλους το πώς αποτυπώνονται 
εργαστηριακά οι αποικίες των 
κολοβακτηριδίων και των εντε-
ρόκοκκων σε δείγματα θαλασ-
σινού και πόσιμου νερού, για 
να μπορέσουν οι επισκέπτες 
μας να αντιληφθούν -όσο πιο 

γλαφυρά γίνεται- την ακρίβεια 
της συγκεκριμένης δειγματολη-
πτικής ανάλυσης και τον υψη-
λό βαθμό της αξιοπιστίας της.

Πέρασαν…τη βάση, αφού 
τα βρήκαμε…διαβασμένα 
σε ό,τι αφορά την 
ιστορία της υδροδότησης 
της πρωτεύουσας 

Απ’ όσο, όμως, παρατηρή-
σαμε, οι μαθητές ενθουσιάστη-
καν πολύ και με το περίπτερό 
μας, στο οποίο εκτίθετο φωτο-
γραφικό υλικό, σχετικά με την 
υδροδότηση της Αθήνας μας. 
Στη συζήτησή μας μαζί τους 
παρατηρήσαμε ότι δεν γνώρι-
ζαν την αμερικανική εταιρεία 
«Ούλεν», που κατασκεύασε την 
τεχνητή λίμνη του Μαραθώ-
να, ούτε τη σήραγγα του Μπο-
γιατίου, μέσα από την οποία 
υδροδοτήθηκε το 1925 όλο 
το λεκανοπέδιο της Αττικής… 

Πολλά παιδιά δεν ήξεραν 
καν το Μπογιάτι αλλά ούτε 
και τη μετονομασία του στον 
σημερινό οικισμό της Άνοι-
ξης… Ωστόσο, τα περισσότερα 
γνώριζαν ότι, για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες του ολοένα 
και αυξανόμενου πληθυσμού 
της πρωτεύουσας, η Αθήνα 
αναγκάστηκε να υδροδοτη-
θεί και από τη φυσική λίμνη 
της Υλίκης (Βοιωτία) όπως 
και από το φράγμα του Μόρ-
νου (Δωρίδα), κάτι που μας 
χαροποίησε πάρα πολύ… Τα 
βρήκαμε…διαβασμένα τα 
παιδιά στο «κομμάτι» αυτό… 
Τέλος, διακρίναμε ότι τους έκα-

νε εξαιρετική εντύπωση πόσο 
μεγάλες μονάδες επεξεργασίας 
νερού διαθέτουμε ως κράτος 
στο Γαλάτσι, στο Πολυδένδρι, 
στις Αχαρνές και στη Μάνδρα 
Ασπροπύργου… 

Όλα σχεδόν τα παιδιά 
παραδέχτηκαν, κατά την 
ολοκλήρωση της ξενάγη-
σής τους, ότι η υδροδότη-
ση της Αθήνας είναι στην 
ουσία της ένας…ηράκλειος 
άθλος, αλλά, απ’ την άλλη, 
δεν θα μπορούσε να γίνει 
και τίποτε διαφορετικό, 
αφού η υδροδότησή μας από 
το Αδριάνειο υδραγωγείο 
(που γινόταν επί 1700 χρό-
νια συναπτά!) ήταν η πλέ-
ον ακατάλληλη επιλογή για 
μία χώρα που πάλευε να βρει 
την εσωτερική κοινωνική της 
γαλήνη όσο και τη δυτικοευ-
ρωπαϊκή της ταυτότητα στην 
ούτως ή άλλως πολύ δύσκο-
λη εποχή του Μεσοπολέμου…

Έπεται συνέχεια  
στις δράσεις μας  
και στη συνεργασία μας 
μαζί τους

Ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεσμευόμα-
στε ότι θα ξαναδιοργανώσου-
με σύντομα κάποια εκδήλωση 
σε ανοιχτό χώρο της Αθήνας, 
προκειμένου να έρθουν εκ 
νέου οι μικροί μας φίλοι και 
να ξεναγηθούν και σε άλλες 
καινοτόμες δράσεις μας. Τα 
παιδιά, είτε το θέλουμε είτε 
όχι, είναι το μέλλον μας, το 
αύριο αυτού του πολύπαθου 
πλανήτη, οπότε είναι καθή-
κον όλων μας να τα προετοι-
μάσουμε όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά και πλήρως, 
προκειμένου, όταν θα έρθει 
το πλήρωμα του χρόνου και 
γι’ αυτά, να είναι σε θέση να 
αντιπαρέλθουν των δυσκολι-
ών που τους κληροδοτήσαμε 
ή των προβλημάτων, με τα 
οποία θα έρθουν αντιμέτωπα 
-για πρώτη φορά- τα ίδια στο 
προσεχές διάστημα… 

«Των φρονίμων τα παιδιά…» 
βλέπετε… Διότι δεν χωρεί πλέ-
ον η παραμικρή αναβλητικό-
τητα… Κάθε άλλη απρονοησία 
ή χρονοτριβή από μέρους μας 
θα αποβούν καταστροφικές 
για εκείνα… Ποιος γονέας θα 
ήθελε να συμβεί τέτοιο κακό 
στα παιδιά του; Θέλουμε να 
πιστεύουμε, κανείς! Εμείς, ως 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., το έχουμε συνειδη-
τοποιήσει απόλυτα αυτό, εξ ου 
και οι αναληφθείσες δράσεις 
μας... Εσείς; 
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Τ ην Παρασκευή 12 
Οκτώβρη 2018 εγκαι-
νιάστηκε με μεγάλη 

επιτυχία η λειτουργία του 
Πρότυπου Λαχανόκηπου στο 
6ο Δημοτικό Σχολείο Αγί-
ων Αναργύρων (Σπάρτης και 
Λυκούργου). Η δημιουργία 
του συγκεκριμένου λαχανό-
κηπου είχε δρομολογηθεί ήδη 
από τις αρχές της περασμέ-
νης σχολικής χρονιάς, αλλά, 
λόγω κάποιων απρόβλεπτων 
κωλυμάτων, που προέκυψαν 
την τελευταία στιγμή, δεν 
μπόρεσε, τελικά, να «προχω-
ρήσει» και να πραγματοποιη-
θεί. Ωστόσο, τη φετινή χρόνια 
όλα «λειτούργησαν ρολόι» από 
όλους, από τον πρώτο εμπλε-
κόμενο σε αυτό μέχρι και τον 
τελευταίο, αφού παρακάμφθη-
καν όλα τα προσκόμματα και 

οι γραφειοκρατικές δυστοκίες, 
που είχαν αναστείλει πέρυσι 
την υλοποίησή του, με απο-
τέλεσμα ο πρότυπος αυτός 
λαχανόκηπος  -στη συγκε-
κριμένη σχολική μονάδα της 
Δυτικής Αθήνας- να είναι πλέ-
ον  κάτι παραπάνω από ένα 
απλό γεγονός!

Όλοι οι συμμετέχοντες 
εξήραν την συνεισφορά 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., με τον υψη-
λό δείκτη ευαισθησίας και το 
ανεπτυγμένο αίσθημα εθελο-
ντικής ευθύνης, που το διακα-
τέχει εδώ και τέσσερις δεκα-
ετίες, συνέδραμε τα μέγιστα 
στην ευτυχή ολοκλήρωση 
του όλου εγχειρήματος. Η 
μεγάλη πείρα που διαθέτει το 
κέντρο μας στη διοργάνωση 

και περαίωση αντίστοιχων 
πρωτοβουλιών είναι το ασφα-
λέστερο κριτήριο για την ανά-
θεση σε αυτό σχετικών δρά-
σεων. Μόνο τυχαίο, λοιπόν, 
δεν το λες ότι την καθοριστική 
συμβολή του στην κατασκευή 
και λειτουργία του πρότυπου 
λαχανόκηπου αναγνώρισαν 
«με ένα στόμα» όλοι όσοι συμ-
μετείχαν σε αυτήν, όπως και 
όλοι όσοι παρευρέθηκαν στα 
εγκαίνιά της.

Από  τον Δήμαρχο κύριο 
Νίκο Σαράντη και τη… μισή 
δημοτική ηγεσία των Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού, που 
ήταν παρούσα, μέχρι τους 
δασκάλους, τους γονείς και, 
πρωτίστως, τα παιδιά. Και 
μιλώντας για τα τελευταία, 
που είναι -και δικαιωματικά 
άλλωστε- ο κατεξοχήν απο-

δέκτης αυτής της απόπει-
ρας,  αξίζει να επισημάνου-
με ότι εξέφρασαν με τον πιο 
ενθουσιώδη τρόπο την ενερ-
γό ανάμειξή τους στη διαδι-
κασία της μεταφύτευσης, κάτι 
που επισημάνθηκε από όλους 
τους ενήλικες (εκπαιδευτικούς 
και γονείς) που τα επόπτευ-
αν τόσο πριν όσο και κατά τη 
διάρκεια των εγκαινίων.  Εξ 
ου και τα πολλά διθυραμβι-
κά σχόλια, με τα οποία εξή-
ραν και εγκωμίασαν το συγκε-
κριμένο έργο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
οι παρευρισκόμενοι, μηδε-
νός εξαιρουμένου.

Το πρόγραμμα  
της εκδήλωσης

Ας δούμε, όμως, εν συντο-
μία πώς κύλησε το πρόγραμ-
μα των εγκαινίων του πρότυ-

που λαχανόκηπου, μέχρι να 
φτάσουμε στη διαδικασία της 
μεταφύτευσης των γυμνόρ-
ριζων λαχανικών από τους 
μικρούς μας μαθητές.

Εν αρχή ην… 
η θεωρητική κατάρτιση

Πιο συγκεκριμένα, μετά το 
χτύπημα του πρώτου κουδου-
νιού και τη στοίχισή τους ανά 
τμήματα, οι μαθητές ενημερώ-
θηκαν από τον διευθυντή του 
σχολείου τους, κύριο Παρα-
σκευά Λιανό, όπως και από 
τον πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
κύριο Παναγιώτη Χριστο-
δουλάκη, σχετικά με το τι 
περιλάμβανε το πρόγραμμα 
της ημέρας καθώς και για 
το βαθύτερο νόημα της δια-
δραματισθείσας εκδήλωσης. 
Κατόπιν, μεταξύ 8:30-9:40, οι 

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου άλλη μία καινοτόμα δράση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία!

Και εγένετο…λαχανόκηπος!
ΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ!
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μαθητές χωρίστηκαν σε δύο 
μεγάλα γκρουπ και οδηγήθη-
καν διαδοχικά στην κεντρική 
αίθουσα εκδηλώσεων της σχο-
λικού τους κτιρίου, όπου, σε 
πρώτη φάση, τους διανεμή-
θηκε έντυπο υλικό (εφημερί-
δες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  και ειδικό 
ενημερωτικό φυλλάδιο του 
κέντρου μας σχετικά με την 
αξία των φυτών, τον βιολογικό 
τους κύκλο,  τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των λαχανικών, 
τη διαδικασία της μεταφύ-
τευσης των γυμνόρριζων και 
της φροντίδας τους σε μετα-
γενέστερο χρόνο κ.α.) και, σε 
δεύτερη φάση, τους έγινε μια 
θεωρητική κατάρτιση - ενη-
μέρωση για το νόημα και το 
καθαρά εκτελεστικό «κομμά-
τι» της καινοτόμου αυτής δρά-
σης, από την επιστημονική 
συνεργάτιδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.,  
βιολόγο και φυτοπαθολόγο, κα 
Μαρία Παπαδοπούλου. Κρί-
νοντας από τον βαθμό προσή-
λωσης και τη ζωηρή συμμε-
τοχή των μαθητών στις ερω-
ταποκρίσεις που τους έγιναν, 
συμπεράναμε και το μεγάλο, 
το πολύ ζωηρό ενδιαφέρον, 
με το οποίο αγκάλιασαν τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
από τα πρώτα της βήματα 
μέχρι και τα τελευταία. 

Ποιοι προσκεκλημένοι 
παραβρέθηκαν και τι 
επισήμαναν

Στις 10:00- 11.30 οι μαθη-
τές, μαζί με  τους δασκάλους 
και τους γονείς τους, παρα-
κολούθησαν σύσσωμοι τους 
χαιρετισμούς που απηύθυναν 
ο Διευθυντής του 6ου Δημοτι-
κού, κος Παρασκευάς Λιανός, 
ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύ-
ρων - Καματερού, κος Νίκος 
Σαράντης, ο Προϊστάμενος 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Γ’ Αθήνας, κος Στάμος Αδάμ, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κοι 
Θοδωρής Μαξούρας, , Γιάννης 
Κουτελιέρης, Βαγγέλης Στάθης 
και η κα Τζένη Ζαλακούδη, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Γονέ-
ων, κος Θανάσης Καρελιώ-
της, η υπεύθυνη Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ 
Αθήνας  κυρία Ελένη Νιάρ-
χου κ.α.

Όλοι οι ομιλητές επικε-
ντρώθηκαν στο αξιέπαινο 
χαρακτήρα της πρωτοπόρας 
αυτής δράσης του κέντρου 
μας, στην ανάγκη ενίσχυ-
σης της βιωματικής εκπαί-
δευσης και της περιβαλλο-

ντικής συνείδησης των παι-
διών, στην αξία της επανα-
σύνδεσης των κατοίκων των 
αστικών κέντρων με το φυσι-
κό περιβάλλον και της απο-
κατάσταση των δεσμών τους 
μαζί του καθώς και στις άκρως 
ελπιδοφόρες προοπτικές που 
διανοίγονται -για τις τοπικές 
κοινωνίες και τα ανθρωπογε-
νή τους οικοσυστήματα- μέσα 
από καινοτόμες πρωτοβουλί-
ες, όπως τη συγκεκριμένη.

Τα πεδία ενδιαφερόντων 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αφορούν 
κυρίως τις βλαβερές 
ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες

Στη συνέχεια, τον λόγο έλα-
βε ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
κος Παναγιώτης Χριστοδου-
λάκης, ο οποίος, αφού, πρώ-
τα, κατατόπισε το ακροατήριο 
σχετικά με τους μακροχρόνι-
ους αγώνες που έχει κατα-
βάλει το κέντρο μας -παρά 
τις όποιες αντιξοότητες έχει 
συναντήσει κατά καιρούς- 
σχετικά με τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος 
και την προστασία του κατα-

ναλωτή, κατόπιν εστίασε την 
ομιλία του στα πεδία ενδια-
φερόντων, με τα οποία κατα-
γίνεται το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., προκει-
μένου να κινητοποιήσει το 
ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης πάνω στα προβλήματα 
που προκαλεί η ταχεία και 
απρογραμμάτιστη «ανάπτυ-
ξη» του κοινωνικού ιστού, 
σε συνδυασμό με τις ανεξέ-
λεγκτες ανθρωπογενείς δρα-
στηριότητες. Προς επίρρωση 
των ισχυρισμών του, επικαλέ-
στηκε την εκτεταμένη κακοδι-
αχείριση που συντελείται εδώ 
και δεκαετίες στο θαλασσινό 
νερό και το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης στη χώρα μας. 
Όπως χαρακτηριστικά επι-
σήμανε, γίνεται τόσο σπά-
ταλη διαχείριση  των υδάτι-
νων πόρων, που και τα απο-
θέματά τους έχουν δραματι-
κά μειωθεί αλλά και η ποιό-
τητά τους έχει ανεπιστρεπτί 
υποβαθμιστεί.

Οι καλύτεροι 
λαχανόκηποι  
θα βραβευτούν

Στο δεύτερο μέρος της ομι-

λία του υπενθύμισε ότι τον 
Μάιο του 2019, όταν και θα 
έχει ολοκληρωθεί η πρώτη 
φάση υλοποίησης του προ-
γράμματος δημιουργίας και 
λειτουργίας είκοσι  (20) σχολι-
κών λαχανόκηπων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής, το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. θα βραβεύσει τους 
δέκα καλύτερους από αυτούς 
και θα προσφέρει σε δεκαπέ-
ντε μαθητές τη δυνατότητα να 
φιλοξενηθούν δωρεάν, μαζί με 
τους γονείς τους, το καλοκαί-
ρι του 2019, σε μια οικοφάρ-
μα της Βόρειας Ιταλίας, για 
δεκαπέντε μέρες.

«Δεν ξεχνώ»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος 
του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ζήτησε από το 
αρκετά ενθουσιώδες -η αλή-
θεια να λέγεται- ακροατήριο 
να μην τον επευφημήσει με 
χειροκροτήματα, αλλά, στον 
αντίποδα, να κρατήσει μαζί 
του ενός λεπτού σιγή, για τους 
εκατό αδικοχαμένους συναν-
θρώπους μας της μεγάλης πυρ-
καγιάς του περασμένου Ιου-
λίου στο Μάτι. Όπως χαρα-
κτηριστικά εξήγησε, είναι αδι-
ανόητο το πόσο εύκολα και 
γρήγορα έχουν λησμονηθεί 
οι άνθρωποι αυτοί από όλους 
μας, τη στιγμή μάλιστα που 
το συμβάν είναι ακόμη νωπό 
στις μνήμες μας και το μέγε-
θος της τραγωδίας μοναδικό 
σε παγκόσμια κλίμακα.  

Η δημοτική ηγεσία 
έσυρε πρώτη τον… χορό 
της μεταφύτευσης και 
ακολούθησαν όλοι οι 
μαθητές!

Στις 11.30 τελέστηκε αγια-
σμός και, στη συνέχεια,  όλοι 

οι προσκεκλημένοι μετέβη-
σαν στον ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο του λαχανόκηπου, 
έκτασης 350 τ.μ., που βρίσκε-
ται εντός του προαύλιου του 
σχολείου, όπου και φύτεψαν 
συμβολικά από ένα γυμνόρρι-
ζο λαχανικό, που τους παρα-
χωρήθηκε από τους γεωπό-
νους του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. . 

Μόλις οι «επίσημοι» ολο-
κλήρωσαν τη συμβολική τους 
πράξη, αποθανατίζοντάς τη, 
φυσικά, με τα σχετικά εθιμο-
τυπικά εσταντανέ,  πήραν σει-
ρά οι μαθητές, οι οποίοι οδη-
γήθηκαν κατά τμήματα, μαζί 
με τους γονείς τους, στις ζαρ-
ντινιέριες , για να μεταφυτεύ-
σουν έκαστος από τρία διαφο-
ρετικά είδη λαχανικών (ένα 
λάχανο, ένα μαρούλι και ένα 
κουνουπίδι) σε αυτές. Σημει-
ωτέον ότι όλα τα γυμνόρριζα, 
τα σκαλιστήρια, τα ποτιστήρια, 
οι ταμπελίτσες κ.α. που τους 
χορηγήθηκαν, ήταν όλα μέρος 
της δωρεάς του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
στους μαθητές. 

Εκεί, λοιπόν, στα φρεζα-
ρισμένα παρτέρια, οι μαθη-
τές καθοδηγήθηκαν -από 
τους ειδικούς συνεργάτες 
του κέντρου μας- ως προς 
το πώς να ανοίγουν λάκκους 
για φύτευση, πώς να σκαλί-
ζουν το χώμα με τα σκαλιστή-
ρια τους και πώς να το ποτί-
ζουν επιμελώς με τα ποτιστή-
ρια τους... 

Καθ’ όλο το διάστημα, 
πάντως, που διήρκησε η μετα-
φύτευση, οι μαθητές έδειχναν 
να απολαμβάνουν τη διαδι-
κασία, να χαίρονται «με την 
καρδιά τους» τις… απόπει-
ρές τους, ενώ «υπάκουαν» 
με υποδειγματική ευπείθεια 
στις συστάσεις των γεωπό-
νων μας. 

Τα λαχανικά 
προορίζονται  
για…κατανάλωση!

Στις 13.30 ο λαχανόκη-
πος είχε ήδη ολοκληρωθεί 
και οι μαθητές επέστρεψαν 
στις τάξεις τους έχοντας απο-
κομίσει, όπως εξομολογήθη-
καν στους δασκάλους και τους 
γονείς τους, πολύ όμορφες 
και δυνατές εντυπώσεις. Να 
υπενθυμίσουμε εδώ ότι η όλη 
καινοτομία της δράσης έγκει-
ται στο ότι, μετά από λίγο και-
ρό, οι μαθητές θα μπορούν να 
προβούν στη συγκομιδή των 
λαχανικών που φύτεψαν και 
στην άμεση κατανάλωσή τους.
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Κυριότερος στόχος  
η καλλιέργεια  
της περιβαλλοντικής 
συνείδησης
Παρασκευάς Λιανός  
(Διευθυντής του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Αγίων Αναργύρων) 

Για μένα ο πιο σημαντικός στό-
χος του συγκεκριμένου εγχειρήματος 
είναι να έρθουν τα παιδιά σε απευ-
θείας επαφή με τη φύση. 

Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που τα παι-
διά έδειξαν τόσο μεγάλη ζέση για τον 
σχολικό λαχανόκηπο, γιατί δεν περι-
ορίστηκαν μόνο σε εκφράσεις ενθου-
σιασμού και συγκατάνευσης αλλά το 
απέδειξαν και με την έμπρακτη στήρι-
ξη και συμμετοχή τους ότι τους άρε-
σε πάρα πολύ. 

Είναι όλα τους πολύ ενθουσια-
σμένα που θα φυτέψουνε τα λαχα-
νικά τους, που θα τα φροντίσουνε, 
μέχρι να μεγαλώσουν και να κατα-
στούν βρώσιμα. 

Το πιο ενδιαφέρον «κομμάτι» της 
όλης διαδικασίας -και αυτό μετράει, 
κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ- είναι 
ότι θα αποκτήσουν περιβαλλοντική 
συνείδηση και νοοτροπία. Και είναι 
κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσου-
με αυτό. 

Ό,τι κάναμε, δηλαδή, το κάναμε 
κυρίως για τους μαθητές του σχολεί-
ου. Σίγουρα, και εμείς οι εκπαιδευτι-
κοί αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι 
που το σχολείο μας αποκτά έναν πρό-
τυπο λαχανόκηπο, αλλά ικανοποιού-
μαστε ακόμη περισσότερο αν χαίρο-
νται -με την όλη διαδικασία- τα ίδια 
τα παιδιά. Αυτό μας ενδιαφέρει πρω-
τίστως. Να δραστηριοποιούνται και 
να χαίρονται τα ίδια. 

«Συνηθισμένα…  
τα βουνά  
απ’ τα χιόνια»

Πάντως, επιτρέψτε μου να τονί-
σω ότι  όλοι οι εκπαιδευτικοί αγκά-
λιασαν τη συγκεκριμένη προσπάθεια 
και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίζουν 
να το κάνουν, θα δοθεί, δηλαδή, και 
συνέχεια, και διάρκεια σε όλο αυτό, 
αφού όλοι ήθελαν να συμμετάσχουν 
και να βοηθήσουν, ενώ δεν είχαμε και 
κανένα… «σύννεφο» κατά τη συνεν-
νόηση μεταξύ μας. 

Όλα πήγαν μια χαρά. Εξάλλου, δια-
θέτουμε και την εμπειρία ως σχολείο 
πλέον. Για παράδειγμα, ο γυμναστής, 
που θα σας μιλήσει και στη συνέχεια, 
έχει ξανασυνεργαστεί με τους γονείς 
και τους μαθητές πάνω στο ίδιο πρό-
τζεκτ, ήδη από το 2010 και εξής. 

Οπότε μόνο πρωτάρηδες δεν μας 
λες… 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έκανε  
μια εξαιρετική δουλειά

Νίκος Σαράντης  
(Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων –
Καματερού)

 

Θα θέλαμε μέσα από την καρδιά 
μας να ευχαριστήσουμε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
για τη συνεργασία που ανέπτυξε με τον 
Δήμο μας αλλά και με το συγκεκριμέ-
νο σχολείο,  διότι έκανε μια εξαιρετι-
κή δουλειά από την αρχή που ανέλα-
βε την επιστασία του έργου μέχρι και 
τη σημερινή εκπλήρωσή της. Κοινή 
μας φιλοδοξία με το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι,  
να μπορέσουνε τα παιδιά μας κάποια 
στιγμή -που, αν μη τι άλλο, αντιπρο-
σωπεύουν το μέλλον όχι μόνο της 
συγκεκριμένης πόλης αλλά και ολό-
κληρης της χώρας μας- να εμπεδώ-
σουν βαθιά μέσα τους την αξία του 
περιβάλλοντος και, γιατί όχι (;), να τη 
μεταδώσουν και στους γονείς τους, 
μήπως και καταφέρουμε σε έναν μέλλο-
ντα χρόνο να ξαναφτιάξουμε τη φύση 
έτσι όπως ήταν ή, τέλος πάντων, θα 
έπρεπε να είναι... 

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων, που 
εκπροσωπώ, πιστεύει ότι υπάρχει ελπί-
δα να έχει συνέχεια όλο αυτό, γιατί το 
ίδιο περίπου πρότζεκτ το είχαμε υλο-
ποιήσει και με ενήλικες, και, μάλιστα, 
με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
σε μια έκταση 5 (πέντε) στρεμμά-
των, εντός του δημαρχείου των Αγί-
ων Αναργύρων – Καματερού, το έτος 
2012, εδώ και έξι χρόνια, δηλαδή, το 
οποίο όχι μόνο είχε στεφθεί με από-
λυτη επιτυχία αλλά είχε προσλάβει 
διαστάσεις πιο μεγάλες απ’ ό,τι ανα-
μέναμε. 

Θα φτιάξουν κι άλλα σχολεία 
του δήμου λαχανόκηπους!

Ένα ακόμη άκρως ενθαρρυντικό 
στοιχείο είναι ότι η Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος έχει ζητήσει απ’ όλα σχεδόν 
τα σχολεία του δήμου μας να φτιά-
ξουν λαχανόκηπο και να επιδοθούν 
σε εφικτά υλοποιήσιμες περιβαλλοντι-

κές δράσεις… Αυτό μας δίνει κουρά-
γιο, χαρά και ελπίδα ότι όλα θα πάνε 
καλά και με το σημερινό πρότζεκτ, 
ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία και 
θα έχει το αίσιο τέλος που σας περι-
έγραψα πριν λίγο. 

Να ’στε  βέβαιοι ότι και εμείς από 
την πλευρά μας, ως δήμος εννοώ, θα 
στείλουμε κάποιο γεωπόνο, που θα 
επιβλέπει την όλη διαδικασία μέσα 
στη χρονιά. Μακάρι να υπάρξουν και 
εθελοντές από τους γονείς, αυτό θα 
ήταν ευχής έργον, ώστε να ενισχυθεί 
αυτή η δράση ακόμη πιο πολύ και να 
αγκαλιαστεί από όλους.

Η καλύτερη μορφή μάθησης 
είναι η βιωματική
Ελένη Νιάρχου  
(υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας)

  

Πρόκειται, πράγματι, για μια εξαι-
ρετική πρωτοβουλία. Χαιρόμαστε 
πολύ που το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έρχεται και 
μπαίνει μέσα στα δημόσια σχολεία 
και δίνει ευκαιρίες σε εκατοντάδες 
μαθητές, που, δυστυχώς, ασφυκτι-
ούν μέσα στο αστικό περιβάλλον και 
δεν έρχονται συχνά σε επαφή με τη 
φύση, να καλλιεργήσουν περιβαλλο-
ντική συνείδηση. 

Και αυτός, ξέρετε, είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος μάθησης, διότι η εμπειρία, 
μας έχει δείξει ότι δεν αρκούν μόνο 
τα βιβλία και τα θρανία, θα πρέπει όλα 
τα παιδιά να βγαίνουν πού και πού 
έξω, να πιάνουν το χώμα, να συμ-
μετέχουν σε δράσεις και να εκπαι-
δεύονται μέσω του βιώματος. Αυτή 
είναι η κυριότερη μορφή μάθησης. 
Η βιωματική.  

Χαιρόμαστε για το σημερινό εγχεί-
ρημα και μακάρι να εξελιχθεί, ώστε 
να μπορέσει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. να μπει και 
στα υπόλοιπα σχολεία. Διότι, μπαί-
νοντας ένας φορέας με την αξιοπι-
στία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μέσα στα σχολεία 
, δίνει την κινητήριο δύναμη που εκεί-
να χρειάζονται, ώστε, από εκεί και 
μετά, τα ίδια τα ιδρύματα, να πάρουν 

τη σκυτάλη, προκειμένου να επεκτεί-
νουν την ώθηση που έλαβαν και  να 
συνεχίσουν  την εκπαιδευτική τους 
δράση από μόνα τους πια. 

Μέσα από τα λάθη ζυμωνόμαστε 
και γινόμαστε καλύτεροι

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι το 
συγκεκριμένο σχολείο θα αγκαλιάσει 
με αγάπη την καινοτόμα αυτή δράση, 
το έχει ήδη πράξει άλλωστε, γιατί έχει 
μια βαθιά περιβαλλοντική ευαισθησία 
και συνείδηση ͘  αυτός είναι, εξάλλου, 
και ο λόγος που επιλέχθηκε ανάμε-
σα σε άλλα σχολεία, επειδή ακριβώς 
κάνει λαχανόκηπους εδώ και χρόνια, 
ενώ, παράλληλα, διαθέτει στο δυνα-
μικό του και ορισμένους εκπαιδευτι-
κούς, που είναι πάρα πολύ ευαισθη-
τοποιημένοι στα ζητήματα που συζη-
τάμε. Λάθη θα γίνουν, σίγουρα, κάθε 
ανθρώπινη δράση σημαδεύεται από 
λάθη, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι ακό-
μη και μέσα από αυτά, θα δείξουμε 
στα παιδιά ποια είναι η πραγματική 
ζωή και πώς μπορούμε να ζυμωθού-
με μέσα από τα συγκεκριμένα λάθη, 
ώστε να γίνουμε καλύτεροι. 

Αν τα παιδιά γίνουν κοινωνοί αυτού 
του μηνύματος, θα το μεταδώσουν 
και μέσα στα σπίτια τους. Να είστε 
σίγουροι. Στόχος μας, πάντως, είναι 
να μην μείνει όλη αυτή η προσπά-
θεια μέσα στις κλειστές αυλές, αλλά 
να συνεχιστεί και μέσα στα σπίτια, 
από τους γονείς, ώστε να δούμε πολ-
λούς ακόμη λαχανόκηπους να δημι-
ουργούνται, τόσο στις αυλές όσο και 
στα μπαλκόνια. 

Τα παιδιά χειροκροτούσαν σε 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης

Τζένη Ζαλακούδη - Ξύδη 
(Eντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, 
υπεύθυνη για τους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς) 

Έχουμε έρθει από το πρωί εδώ, 
για να παρακολουθήσουμε αυτό το 
εξαιρετικό έργο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. , που 
αφορά το πώς θα παρακινήσουμε τα 
παιδιά στη δράση, πώς θα τους προ-
σφέρουμε την ουσιαστική χαρά. 

Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική 
εκδήλωση η συγκεκριμένη, μια εξαιρε-
τικότατη προσφορά στη νεολαία μας, 
κάτι που και η ίδια το αντιλήφθηκε 
πολύ καλά, αφού θα παρατηρήσατε, 
πιστεύω, πόσο θερμό ήταν το χειρο-
κρότημα που έκανε σε όλη τη διάρκεια 
της εκδήλωσης… Τους άρεσε των παι-
διών πάρα πολύ όλο αυτό που γινόταν!  
Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη χαρά τα 
είχε κυριεύσει! Ο δήμος Αγίων Αναρ-
γύρων, να ξέρετε, είναι πάντα πρω-
τοπόρος σε τέτοιες δράσεις… Εννοώ 

Τι δήλωσαν στην εφημερίδα μας οι «οι αρμόδιοι»
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προφανώς, ότι είναι μπροστάρης σε 
πάρα πολλές παρεμφερείς πρωτοβου-
λίες, γι’ αυτό και είμαστε όλοι σήμερα 
εδώ, για να εξάρουμε αυτή την εξαι-
ρετική προσπάθεια. 

Ευχόμαστε ολόψυχα και ειλικρι-
νά όλα τα παιδάκια μας να δρέψου-
νε, μέσα στο προσεχές διάστημα, τους 
κόπους της σημερινής μεταφύτευσης. 
Ποιος, άλλωστε, δεν θέλει κάτι τέτοιο; 
Ό,τι κάνουμε σήμερα, για εκείνα το 
κάνουμε και το ξέρουν…

Αγαπάμε τα ζώα περισσότερο 
από το πράσινο

Γιάννης Κουτελιέρης  
(υπεύθυνος στο Δήμο για το 
Περιβάλλον και το Πράσινο)

  

Γενικά, η πολιτική στον δήμο μας, 
-με τη στήριξη του Δημάρχου Νίκου 
Σαράντη και όλων εμάς- η πρόθεσή 
μας, μ’ άλλα λόγια, είναι να αυξήσουμε 
το πράσινο στον δήμο μας, να μετα-
φέρουμε, να μεταδώσουμε στα παιδά-
κια των μικρών ηλικιών, όπως αυτής 
του δημοτικού σχολείου, την αγάπη 
για το περιβάλλον, για το οικοσύστη-
μα που μας φιλοξενεί. 

Είναι πάρα πολύ αναγκαίο τα παι-
διά μας να μάθουν κάποια πράγμα-
τα για το πράσινο και για τα δέντρα, 
διότι αυτό που κάνουμε συνήθως, απ’ 
ό,τι έχω συμπεράνει στην πορεία της 
ζωής, είναι να αγαπάμε περισσότερο 
τα ζώα απ’ ό,τι το πράσινο. Εννοεί-
ται ότι δεν είμαι αντίθετος στην αγά-
πη που δείχνουμε για τα ζώα, κάθε 
άλλο, αλλά θα ήθελα, την ίδια στιγμή, 
να αγαπούσαμε εξίσου και τη Φύση, 
και το πράσινο. Στα μεν ζώα προσφέ-
ρουμε ζωή και καλά κάνουμε, ενώ το 
πράσινο μας προσφέρει και ζωή και 
τροφή και οξυγόνο και πρώτες ύλες, 
τα πάντα σχεδόν. Χωρίς πράσινο δεν 
γίνεται να ζήσει το ζωικό βασίλειο, 
άρα πρέπει όλοι μας να το αγαπάμε 
πάρα πολύ και να μάθουμε και στα 
παιδιά να το αγαπούν κι αυτά. 

Τα παιδιά θα αισθανθούν 
χρήσιμα και για τον εαυτό τους 
και για το περιβάλλον τους

Εξάλλου, στην πορεία θα δουν 
ότι και από τον συγκεκριμένο λαχα-

νόκηπο θα αποκομίσουν πολλά οφέ-
λη. Δηλαδή θα έχουν την αγωνία να 
δουν αν αυτό που φυτέψανε, θα τους 
δώσει μεθαύριο καρπό, αν θα μεγα-
λώσει, αν θα αναπτυχθεί κ.λπ. 

Επίσης, αυτό που θα παράξουν, θα 
είναι κάτι αποκλειστικά δικό τους και 
θα το ευχαριστηθούν απόλυτα, αφού 
θα είναι καρπός της δικής τους προ-
σπάθειας. Θα δουν, δηλαδή, με τα 
μάτια τους, τους κόπους τους, δηλ. θα 
πάνε σπίτι τους και θα λένε, κοιτάξτε 
γονείς, αυτό το φύτεψα εγώ, και θα 
είναι και νόστιμο, αφού δεν θα έχει 
καλλιεργηθεί με τη χρήση χημικών 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων κ.λπ. 
Εμείς, πάντως, στον δήμο μας στη-
ρίζουμε όλες αυτές τις δράσεις και 
θα είμαστε πάντα δίπλα στα σχολεία, 
ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί πρέ-
πει, από τα μικράτα τους κιόλας, να 
μαθαίνουν τα παιδιά κάποια χρήσι-
μα πράγματα. Υπάρχουν πολλά θέμα-
τα, για τα οποία πρέπει να ενημερω-
θούν και να κατατοπιστούν, αλλά τα 
πιο πολλά, δυστυχώς,  δεν διδάσκο-
νται τελικά και τα παιδιά αγνοούν τη 
σημασία τους στη ζωή τους! 

Οι γονείς, κακά τα ψέματα, δεν 
έχουν το περιθώριο να τα εκπαιδεύ-
σουνε σε κάποια πράγματα, γι’ αυτό, 
μέσα από δράσεις, όπως τη σημερι-
νή, το παιδί θα μάθει να γίνεται πιο 
χρήσιμο  απέναντι στον εαυτό του 
και πιο ευαισθητοποιημένο απένα-
ντι στο περιβάλλον του… 

Πρέπει να αποσπάσουμε  
την προσοχή των παιδιών 
απ’ τους υπολογιστές
Μαξούρας Θεόδωρος
(αντιδήμαρχος παιδείας, νεολαίας και 
Κοινωνίας των Πολιτών

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων – Καμα-
τερού, μέσα από το 6ο Δημοτικό Σχο-
λείο Αγίων Αναργύρων, δίνει το μήνυ-
μα της ευαισθητοποίησης και της 
δράσης μέσα από τα εγκαίνια και τη 
λειτουργία ενός πρότυπου λαχανόκη-
που. Η συνεργασία με το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
είναι μια συνεργασία, μέσα από την 
οποία θέλουμε να δώσουμε το μήνυ-
μα στη νέα γενιά, πως πρέπει να 
βάλουμε όπως και δήποτε την ποιό-

τητα ζωής μέσα στην καθημερινότη-
τά μας. Προσπαθούμε, δηλαδή, μέσα 
από τις συγκεκριμένες κινήσεις, να 
κάνουμε την ενασχόληση με το πρά-
σινο καθημερινότητα των μαθητών. 
Πρέπει τα σχολεία όλα να ευαισθη-
τοποιηθούν -σκοπεύουμε να υλοποι-
ήσουμε και με άλλα σχολεία το πρό-
τζεκτ αυτό- προκειμένου να δείξου-
με σε όλους τους μαθητές την πορεία 
της ζωής ενός φυτού, όπως το πώς 
αναπτύσσεται, πώς εξελίσσεται από 
τον σπόρο και μετά, πώς μεγαλώνει, 
πώς γίνεται, τελικά, καρπός, ώστε να 
καταναλωθεί από το ίδιο το παιδί που 
το φύτεψε. Να του δείξουμε δηλαδή 
τον ίδιο τον κύκλο της ζωής. Πρέ-
πει να περάσουμε σε όλα τα παιδιά 
το μήνυμα ότι η ποιότητα ζωής πρέ-
πει να γίνει βίωμα και καθημερινό-
τητα, για να τα βγάλουμε, επιτέλους,  
από τη νοοτροπία των ηλεκτρονικών, 
απ’ το κλείσιμό τους σε ένα δωμάτιο. 
Έχουμε χρέος, με άλλα λόγια, να τους 
δείξουμε ότι όλο αυτό μπορούν να το 
κάνουν ακόμα και στον κήπο του σπι-
τιού τους. Να αρχίσουν δηλαδή να 
ευαισθητοποιούνται και να βλέπουν 
προς τη σωστή κατεύθυνση πώς λει-
τουργεί ο κύκλος αυτός και όχι να 
αδιαφορούν προς ό,τι είναι ζωή, προς 
ό,τι αντιπροσωπεύει και εκφράζει την 
ίδια τη ζωή… 

Όλους τους λαχανόκηπούς  
μας τους καταστρέφουν 
…οι εξωσχολικοί!

Κώστας Αργυρίου 
(Γυμναστής)

Συμμετέχω σε αυτές τις δράσεις 
εδώ και μια δεκαετία, αφού το πρό-
γραμμα αυτό το ξεκινήσαμε πριν 8-10 
χρόνια περίπου. Είχα παραβρεθεί 
τότε σε ένα περιβαλλοντικό τριήμερο 
σεμινάριο στη Δραπετσώνα, που είχε 
διοργανώσει η κυρία Νιάρχου… Τότε 
το ξεκινήσαμε για πρώτη φορά και 
θυμάμαι ότι είχαμε κάνει έναν πολύ 
ωραίο λαχανόκηπο, με 10-12 παρτέ-

ρια, τον οποίο, μετά από 2-3  μήνες, 
μας τον καταστρέψανε οι εξωσχολικοί! 
Εδώ, απ’ έξω απ’ το σχολείο, είναι το 
μέρος όπου συναντιούνται εξωσχολι-
κοί… Τον φτιάχναμε τον λαχανόκηπο 
εμείς για λίγο καιρό, αλλά αυτοί επι-
στρέφανε και μας τον ξαναχαλάγανε... 

Τη συνεχίσαμε, βέβαια, εμείς την 
προσπάθειά μας, υλοποιήσαμε όλα 
τα προγράμματα δημιουργίας λαχα-
νόκηπων, που αιτηθήκαμε τα επό-
μενα έτη, παρά τα όποια προβλήμα-
τα συναντούσαμε, εκτός από πέρυσι, 
που περιμέναμε να υλοποιηθεί αυτή η 
προσπάθεια, αλλά, τελικά, πήρε ανα-
βολή και έγινε φέτος. Κάθε χρόνο λει-
τουργούμε λαχανόκηπους, 8-10 παρ-
τέρια βάζουμε συνήθως, δεν βάζουμε 
τόσα πολλά όπως τώρα, φέτος βάλα-
με, εξ όσων αντιλήφθηκα, περίπου 
600 ρίζες, ενώ, τα παλιότερα χρόνια, 
εμείς κάναμε 10 παρτέρια και σε κάθε 
παρτέρι βάζαμε 10 ρίζες. Τα παιδιά 
τον ποτίζανε συστηματικά τον λαχα-
νόκηπό τους… Μάλιστα, εξαρχής τον 
κάναμε σα φυτώριο…

Δύσκολο να βρεις 
 σε αθηναϊκά σχολεία κήπο 
…300 τετραγωνικών!

Αρέσει πολύ στα παιδιά η όλη δια-
δικασία της μεταφύτευσης, έχουμε 
βέβαια και τον χώρο, βοηθάει πολύ 
αυτός, είναι δύσκολο να βρεις έναν 
τέτοιο χώρο σήμερα στα αθηναϊκά 
κυρίως σχολεία, 300 τετραγωνικά και. 

Οι μαθητές έχουν ενθουσιασμό 
με όλο αυτό. Συμμετέχουν , κάνουν 
ό,τι μπορούνε και αυτοί, τους αρέσει 
γενικά η ενασχόληση μαζί του. Αυτό 
που πρέπει να συμβεί και δεν περ-
νάει δυστυχώς από το χέρι το δικό 
μας είναι να τον σεβαστούν κι αυτοί 
που είναι έξω από το σχολείο. Πρέπει 
η κοινότητα, η γειτονιά, όπως λέμε, 
να τον προφυλάξει και αυτή. Εμείς 
κάνουμε ό,τι μπορούμε. 

Το θέμα είναι τι κάνει και η γει-
τονιά, η ευρύτερη περιοχή που περι-
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βάλλει το σχολείο μας. Δεν μιλάμε, 
φυσικά, για όλη την κοινότητα αλλά 
για έναν συγκεκριμένο ιστό της. Δεν 
το κάνουν από κακία (το κακό που 
κάνουν), το κάνουν, ας μου επιτρα-
πεί, από βλακεία. Αυτό είναι όλο και 
τίποτα περισσότερο ή λιγότερο…

Λείπουν κι άλλα πρακτικά 
μαθήματα από το σχολείο

Χαραλαμπίδη Ελένη 
(γονέας)

Γίνεται μία σοβαρή δουλειά, 
πιστεύω, γιατί τα παιδιά πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με τη φύση και όχι 
μόνο μέσα από το σχολείο… Αλλά και 
εμείς οι γονείς πρέπει να τα πηγαίνου-
με στη φύση και πιστεύω ότι η δημι-
ουργία αυτού του πρότυπου λαχανό-
κηπου στρέφει τα παιδιά σε μια πολύ 
καλή πρώτη κατεύθυνση. Του δικού 
μου του παιδιού, για παράδειγμα, 
του αρέσει πάρα πολύ αυτή η δράση! 
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται πιο 
συχνά τέτοιες δραστηριότητες και να 
μην προσφέρεται μόνο στείρα γνώση, 
αλλά να γίνεται και πρακτική εφαρμο-
γή της, δηλαδή τα παιδιά να μαθαί-
νουνε και κάποια πράγματα βιωμα-
τικά. Έχω τη γνώμη ότι στο σχολείο 
θα πρέπει να μπούνε και άλλα μαθή-
ματα, όπως η πυρασφάλεια, η ανακύ-
κλωση, οι πρώτες βοήθειες, η κυκλο-
φοριακή αγωγή για πεζούς κ.λπ., γιατί 
όλα αυτά βοηθάνε στον υγιή πατριω-
τισμό, όπως θα το λέγαμε… 

Ο λαχανόκηπος παρωθεί τα 
παιδιά να αγαπήσουν τον τόπο 
τους και να γίνουν πατριώτες

Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να 
σηκώνω την ελληνική σημαία, πατριω-
τισμός είναι και να προβάλλω κάποια 
οράματα, να δώσω όραμα στους ανθρώ-
πους και, κυρίως, στους νέους ενός 
τόπου, όπως, φυσικά, και στον ίδιο 
τον τόπο μας. Αν δεν μπορούμε να 
βοηθήσουμε τον τόπο μας και τον 
συνάνθρωπό μας, δεν είμαστε πατρι-

ώτες. Αυτή είναι η άποψή μου. 
Ο πατριωτισμός ξεκινά από αυτές 

τις μικρές δράσεις, βοηθώντας πρώτα 
απ’ όλα τον τόπο μου και τον συνάν-
θρωπό μου. Όλα αυτά συνιστούν την 
πρώτη φάση ανάπτυξης του πατριω-
τισμού. Στη συνέχεια, φυσικά, μπορεί 
η αγάπη αυτή να επεκταθεί και παρα-
πέρα. Ας ξεκινήσουμε από τα πολύ 
μικρά , τα κοινά, και μετά έχουμε τον 
χρόνο να πάμε ένα σκαλί παραπάνω, 
για τα μεγάλα. 

Δεν τα περιμένουμε όλα από το 
σχολείο, κάτι κάνουμε κι εμείς

Παρασκευοπούλου Κατερίνα
(γονέας)

Είναι μια πολύ ωραία και δημιουρ-
γική πρωτοβουλία, αφού τα παιδάκια 
μαθαίνουν να έρχονται σε επαφή με τη 
φύση, αλλά και εμείς οι γονείς είμαστε 
και άτομα που ασχολιόμαστε ούτως 
ή άλλως με τη φύση, αφού κάποιοι 
από εμάς φυτεύουμε ούτως ή άλλως 
στα μπαλκόνια μας, κάποιοι άλλοι 
πηγαίνουμε και στα δάση, κάνουμε 
και δεντροφυτεύσεις. Το φέρνουμε 
πολύ συχνά το παιδί μας σε επαφή 
με το περιβάλλον, κάτι που, άλλωστε, 
του αρέσει και του ίδιου πολύ. Οπότε 
η ενασχόληση με τη φύση είναι ένα 
πολύ δημιουργικό κομμάτι, αφού το 
μαθαίνει να γίνεται πιο υπεύθυνο για 
τα πράγματα γύρω του, επομένως όλα 
κυλούν μια χαρά και φαίνονται πολύ 
ωραία μέχρι στιγμής. 

«Μάθε τέχνη κι άστηνε…»

Με όσους γονείς το έχω συζητή-
σει, όχι, δεν θεωρούν πολυτέλεια την 
οποιαδήποτε επαφή με τη φύση, αφού 
μπορεί τα παιδιά μας να στραφούν 
και σε επαγγέλματα, για τα οποία όλο 
αυτό που γίνεται τώρα ίσως τους χρη-
σιμεύσει πολύ αργότερα, γι’ αυτό και 
νομίζω ότι καλώς το στηρίζουμε όλοι 
οι γονείς. Το πολύ σημαντικό, επίσης, 
είναι να βγάλουμε τα παιδιά από τα 
δωμάτιά τους, να τα αποσπάσουμε 

από τις οθόνες και τους υπολογιστές 
τους και να τους δείξουμε έναν εναλ-
λακτικό τρόπο ζωής… Άλλωστε και τα 
παιδιά το έχουνε πολλές φορές ανάγκη 
να ξεφεύγουνε πού και πού από τη 
ρουτίνα και την τυποποίηση. Τα πιο 
πολλά έρχονται με το ζόρι στο σχολείο, 
είναι, βέβαια,  και η ύλη πολύ μεγά-
λη, οπότε τέτοιες δράσεις τα κάνουν 
να ξεχνιούνται, να μαθαίνουν νέα 
πράγματα, που στο κάτω - κάτω της 
γραφής, είναι και μέσα από τη ζωή. 
Όλες αυτές οι δράσεις τα βοηθάνε να 
γίνονται πιο υπεύθυνα, έστω και με 
έναν τρόπο ασυνήθιστο για τον αστι-
κό μας βίο… 

Ήταν το θέμα συζήτησης… 
του μήνα!

Κωνσταντίνα 
(γονέας

 Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία 
και για εμάς και για τα παιδιά…Αν 
τέτοιες δραστηριότητες  γίνονταν σε 
όλα τα σχολεία, κάθε χρόνο, θα ήταν 
ό,τι το καλύτερο για όλους... Σε εμάς 
τους γονείς, μας αρέσει πάρα πολύ 
όλο αυτό που γίνεται, μας αρέσει που 
το παιδί μας ασχολείται με τη φύση, 
που μαθαίνει να πιάνει το χώμα, να 
το επεξεργάζεται, να καταλαβαίνει 
τη σημασία του στη διαδικασία της 
φύτευσης, κ.λπ.. Για να καταλάβετε, 
το δικό μου το παιδί το περίμενε όλο 
αυτό πώς και πώς την Παρασκευή, 
όλη την εβδομάδα μου μίλαγε στο 
σπίτι για τον λαχανόκηπο, που πρό-
κειται να εγκαινιάζανε, λίγο το έχετε 
αυτό; Θέλω να πιστεύω πως αυτό το 
ωραίο εγχείρημα θα έχει συνέχεια, 
δεν θα αποδειχθεί ένα πυροτέχνημα 
στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
αν και ξέρουμε ότι δεν είναι και τόσο 
εύκολο να διαπλάσουμε ευαισθητο-
ποιημένες συνειδήσεις  μέσα σε μια 
μεγαλούπολη…

Ο λαχανόκηπος θα ανεβάσει… 
τη φήμη του σχολείου μας!

Φένια (Μαθήτρια της Πέμπτης 
Δημοτικού)

Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. 
Θέλω να δω πώς θα είναι και με τα 
φυτά. Έχω αγωνία να δω και αυτό το 
κομμάτι πώς θα πάει. Πάντως, αισθά-
νομαι πολύ χαρούμενη απ’ όσα είδα.

Σοφία (Μαθήτρια της Πέμπτης 
Δημοτικού): Θα ήθελα να πω ότι είναι 
πολύ ωραία αυτή η στιγμή, γιατί θα 
ανεβάσει κατακόρυφα τη φήμη του 
σχολείου, ώστε να έρθουν να γρα-
φούν ακόμη περισσότεροι μαθητές 
σε αυτό… Ποιος δεν θα θέλει να έρθει 
εδώ και να περάσει ωραία, όπως περ-
νάμε εμείς τώρα; Ειλικρινά, περιμένω 
με αγωνία να δω πώς θα βγει αυτό 
στην πράξη. 

Ειρήνη (Μαθήτρια της Πέμπτη 
Δημοτικού): Όλη αυτή η εκδήλωση 

φαντάζει, πράγματι, πολύ ωραία, για-
τί θα μας δοθεί η δυνατότητα να καλ-
λιεργήσουμε είδη από διάφορα φυτά 
και αυτό από μόνο του θα είναι μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία…

Αναστασία (Μαθήτρια της 
Πέμπτης Δημοτικού): Μου φαίνε-
ται πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνε-
ται και μου αρέσει που φτιάξαμε τον 
λαχανόκηπό μας, για να τον γεμίσου-
με με πολλά φυτά, που θα τα φυτέ-
ψουμε εμείς, τα παιδιά. 

Σταύρος (Μαθητής της Πέμπτης 
Δημοτικού): Μου άρεσε πολύ όλη 
η εκδήλωση. Ειλικρινά. Πήρα πολλά 
πράγματα και πολλά περισσότερα θα 
τα μάθω με την εξάσκηση…

Νίκος (Μαθητής της Δευτέ-
ρας Δημοτικού): Κάποια πράγμα-
τα που ακούσαμε τα ξέραμε, κάποια 
άλλα όχι, αλλά στο σύνολό τους μας 
φάνηκαν όλα πολύ ωραία! Τώρα αυτό 
που θέλουμε είναι να πάμε το ταχύτε-
ρο δυνατό να φυτέψουμε τα λαχανικά 
που θα μας δώσουν και να βάλουμε 
και τα ονόματά μας στα ταμπελάκια!

Β.(Μαθήτρια της Πέμπτης 
Δημοτικού)

Πολύ ωραία εκδήλωση. Δεν έχω 
φυτέψει ποτέ στη ζωή μου και περι-
μένω πώς και πώς για να ζήσω αυτήν 
την εμπειρία!

Ηλιάνα (Μαθήτρια της Πέμπτης 
Δημοτικού)

Ήταν πολύ χρήσιμη και ωραία η 
εκδήλωση. Έχω λίγο αγχωθεί με τα 
φυτά που θα φυτέψουμε, γιατί δεν 
ξέρω αν θα πετύχει… 

Βλέπετε, κάποτε είχαμε φυτέψει 
κάτι λουλουδάκια, τα οποία με πολύ 
δυσκολία τα κρατήσαμε στη ζωή…
Αυτά είναι λαχανικά και είναι πιο 
ευαίσθητα…Θ

έλουνε, υποθέτω, σαφώς πιο πολ-
λή φροντίδα από μέρους μας. 

Κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ….
Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η εκδή-

λωση των εγκαινίων του λαχανόκη-
που στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων 
Αναργύρων... 

Όλοι βγήκαμε κερδισμένοι από τη 
συγκεκριμένη εμπειρία… Αυτό που, 
ωστόσο, μας ενδιαφέρει περισσότερο 
ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι αν, με την -άκρως 
επιτυχημένη- εκείνη εκδήλωση, συντεί-
ναμε τα μέγιστα στην ενίσχυση της 
«πράσινης ταυτότητας» των μικρών 
μας φίλων και του βαθμού ευαισθη-
τοποίησής τους πάνω στην αξία της 
ορθολογικότερης και ποιοτικότερης 
αξιοποίησης των φυσικών μας πόρων. 

Ό,τι και να πούμε εμείς, το μέλλον, 
τελικά, θα δείξει αν αυτές οι αξέχαστες 
εμπειρίες τους θα μετουσιωθούν ποτέ 
και σε πράξεις, ώστε να κατορθώσουν 
όλα εκείνα που εμείς οι μεγαλύτεροι 
απλώς τα ευαγγελιστήκαμε αλλά ποτέ 
μας δεν τα υλοποιήσαμε…

Οψόμεθα…
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Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 
2018, ο Γενικός Γραμματέ-
ας του Περιβαλλοντικού 

Σύνδεσμου Δήμων Αθήνας και 
Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), κύριος 
Γιώργος Κατσαντώνης, παραχώ-
ρησε συνέντευξη στην εφημερίδα 
μας, προκειμένου να μας κατατοπί-
σει σχετικά με την εξέλιξη του έργου 
της επιχωμάτωσης των 20 εκατομμυ-
ρίων τόνων φωσφογύψου, που ενα-
πόθετε παράνομα -για μια εικοσαε-
τία σχεδόν!- στο παλιό λατομείο του 
Σχιστού, στο όρος Αιγάλεω, το εργο-
στάσιο παραγωγής λιπασμάτων της 
Δραπετσώνας (το οποίο έκλεισε μεν 
το 1999, αλλά ρύπαινε την ευρύτερη 
περιοχή του Σχιστού… από το 1979!).

Η αποκατάσταση έχει ξεκινήσει 
από το μακρινό 2003 

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο 
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. έγινε ο επιβλέπων φορέ-
ας του έργου -ύστερα από την έγκριση 
του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη χρη-
ματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών- ήδη από το μακρινό 2003. Μας 
γεννήθηκε, λοιπόν, η εύλογη απορία 
να μάθουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
το έργο της επιχωμάτωσης αυτής της 
άκρως επικίνδυνης χωματερής, δεκα-
πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την ανά-
θεση του έργου, καθώς και εάν έχουν 
εξαλειφθεί δια παντός όλοι οι κίνδυ-
νοι που εγκυμονούν για τη δημόσια 
υγεία τόσο από τον ακάλυπτο φωσφο-
γύψο της γιγάντιας αυτής χωματερής 
όσο και από τα υπόλοιπα οργανικά 
υπολείμματα, που είχαν συσσωρευ-
τεί με τα χρόνια στον τόπο εναπόθε-
σης του φωσφογύψου, λόγω της ανε-
ξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που 
γινόταν από «μπαζάδες» και άλλους 
ασυνείδητους περίοικους.

40 στρέμματα της χωματερής 
δεν έχουν ακόμη επιχωματωθεί!

Ο κύριος Κατσαντώνης μας πληρο-
φόρησε ότι αυτή η κολοσσιαίου μεγέ-

θους ραδιενεργή χωματερή (ραδιε-
νεργή, διότι το φωσφορικό οξύ, 
που χρησιμοποιείται σαν πρώτη 
ύλη για τα λιπάσματα στη γεωρ-
γία, εκλαμβάνεται από τη διεθνή 
βιβλιογραφία ως ραδιενεργή ουσία) 
καλύπτει έκταση 125 στρεμμάτων, εκ 
των οποίων έχουν επιχωματωθεί τα 
85… Όπως μας εξήγησε χαρακτηριστι-
κά, έχουν καλυφθεί με χώμα τα πρα-
νή, δηλαδή οι πρόποδες και η κατω-
φέρεια της χωματερής, αλλά μένει να 
επιχωματωθεί ακόμη το «καπάκι», το 
«πλατό», η κορυφή αυτού του «λόφου», 
η οποία καταλαμβάνει μια έκταση της 
τάξης των 40 στρεμμάτων!

Η Α.Δ.Α. παρακωλύει  
τη συνέχιση του έργου

Στην ερώτησή μας γιατί παραμέ-

νει ξέσκεπο το κομμάτι αυτό, ο κύρι-
ος Κατσαντώνης αποκρίθηκε ότι ο 
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. προχωράει ανάλογα με 
τους ρυθμούς της χρηματοδότησης 
που λαμβάνει. Ειδικότερα, μας εξήγη-
σε ότι, ενώ η Περιφέρεια έχει εγκρί-
νει τη χρηματοδότηση της τελευταίας 
αυτής φάσης του έργου και την έχει 
ήδη εντάξει στον προϋπολογισμό της, 
το όλο θέμα έχει «παγώσει» στην ΑΔΑ 
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), 
η οποία, εδώ και τέσσερα χρόνια, 
παρακωλύει τη διαδικασία, επει-
δή δεν εγκρίνει τη μελέτη περιβαλ-
λοντικής αποκατάστασης που υπέ-
βαλε ο Σύνδεσμος, με το αιτιολογικό 
ότι δεν συμμορφώνεται πλήρως 
προς τους όρους που επιτάσσει 
η περιβαλλοντική νομοθεσία και 
η μελέτη περιβαλλοντικών όρων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)

Η χωματερή φωσφογύψου στο Σχιστό κρύβει θανάσιμα μυστικά!

Μα τι θα γίνει, επιτέλους, με τους 
εκατομμύρια τόνους ραδιενεργών 

αποβλήτων που μας ρυπαίνουν;
Από το 2003 μέχρι και σήμερα έχει επιχωματωθεί μόνο το 68%  

των αποθέσεων του τοξικού αυτού αποβλήτου! Με το υπόλοιπο 32% τι θα γίνει;2018
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Πλήρωσε πρόστιμο γιατί δεν 
είχε φτιάξει εγκατάσταση 
μέτρησης βιοαερίου

Όταν του ζητήσαμε να γίνει πιο 
συγκεκριμένος, μας είπε ότι επιβλήθηκε 
στον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. πρόστιμο 9 (εννιά) 
χιλιάδων ευρώ, γιατί δεν εκτέλεσε επα-
κριβώς τους περιβαλλοντικούς όρους, 
που προέβλεπε η μελέτη περιβαλλοντι-
κής αποκατάστασης. Ένας από αυτούς 
ήταν ότι ο Σύνδεσμος όφειλε να βάλει 
εγκαταστάσεις για το βιοαέριο, προκει-
μένου να μπορεί να καταμετρά και να 
ελέγχει -ανά πάσα στιγμή- την παρα-
γωγή του και την επικινδυνότητά του. 
Ο κύριος Κατσαντώνης χαρακτήρισε 
κατάπτυστο και αστείο το πρόστι-
μο αυτό, επειδή όλος ο «λόφος» της 
εναπόθεσης περιέχει φωσφογύψο 
και μόνο, ο οποίος είναι ανόργανο 
απόβλητο, που δεν παράγει βιοα-
έριο. Βιοαέριο, όπως μας διευκρίνι-
σε ο κύριος Κατσαντώνης, παράγουν 
μόνο τα οργανικά υπολείμματα, 
τα σκουπίδια, τα κοινά απόβλητα, 
αλλά όχι ο φωσφογύψος. 

Εδώ πρέπει, ωστόσο, να επιση-
μάνουμε ότι στις εγκαταστάσεις του 
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., που βρίσκονται στους 
πρόποδες της χωματερής του φωσφο-
γύψου, εργάζονται δεκάδες εργαζόμε-
νοι, ενώ φιλοξενούνται και εκατοντά-
δες αδέσποτα σκυλιά. Η ερώτηση που 
γεννάται είναι αν ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. έχει 
φτιάξει εγκαταστάσεις βιολογικού καθα-
ρισμού για τα απόβλητα των δραστη-
ριοτήτων αυτών… 

Η χωματερή καθαρίστηκε 
πλήρως από μπάζα  
και άλλα απόβλητα

Στην ερώτησή μας αν στον συγκε-
κριμένο χώρο γινόταν ανεξέλεγκτη διά-
θεση αποβλήτων από τις βιομηχανίες 
και τις βιοτεχνίες (όπως, λ.χ., διαλυτών, 
ληγμένων φυτοφαρμάκων, ορυκτέλαι-
ων, στερεών αποβλήτων και μπαζών), 
ο κύριος Κατσαντώνης αποκρίθηκε ότι 
γινόταν, μέχρι που ανέλαβε την επιστα-
σία της χωματερής ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. και 
την καθάρισε από κάθε είδους επικίν-
δυνο απόβλητο που είχε εναποτεθεί 
εκεί, προκειμένου να μπορεί να επιχω-
ματώσει τον φωσφογύψο και να απο-
καταστήσει την μεγάλη αυτή περιβαλ-
λοντική πληγή, που έχασκε πάνω από 
τα κεφάλια των κατοίκων του Πειραιά 
και της Δυτικής Αθήνας. Να πούμε εδώ 
ότι η κάλυψη του φωσφογύψου με 
γεωμεμβράνες και η επιχωμάτωσή 
του με χώμα φυτευτικό είναι η μόνη 
προβλεπόμενη νομοθετικά μέθοδος 
διαχείρισης του αποβλήτου αυτού.  

Η άδεια περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης εκλαμβάνει  
όλα τα απόβλητα ως οργανικά

«Και πώς έγινε αυτή η παρανόηση, 
ρωτήσαμε, και σας επιβλήθηκε το συγκε-

κριμένο πρόστιμο»; Ο κύριος Κατσα-
ντώνης απάντησε ότι η άδεια περι-
βαλλοντικής αποκατάστασης περιέχει 
κάποια «φασόν» κριτήρια και όρους, 
που αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο 
στα οργανικά υπολείμματα, που παρά-
γουν τα κοινά σκουπίδια και απορρίμ-
ματα. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλε-
ψη μέσα στους όρους της αδείας ως 
προς το τι γίνεται στην περίπτωση 
που ένα απόβλητο (όπως ο φωσφο-
γύψος) είναι ανόργανο. 

Όλα τα απόβλητα τα εκλαμβάνει 
ως οργανικά. Και παρότι το μελετη-
τικό γραφείο, στο οποίο απευθύνθη-
κε ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., για να συντάξει τη 
μελέτη εφαρμογής της περιβαλλοντι-
κής αποκατάστασης, αναφέρει ρητά 
στην έκθεσή του ότι ο φωσφογύψος 
δεν είναι οργανικό αλλά ανόργανο υπό-
λειμμα, επομένως δεν παράγει βιοαέ-
ριο, η επισήμανση αυτή δεν στάθηκε 
ικανή για να αποτρέψει το κλιμάκιο 
ελέγχου της Αντιπεριφέρειας του Πει-
ραιά  απ’ το να επιβάλλει το πρόστιμο 
αυτό. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας 
του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. ανέφερε ότι, μέσα 
στην περιβαλλοντική μελέτη αποκα-
τάστασης που υπέβαλε στην Α.Δ.Α. ο 
Σύνδεσμός τους, αποδείκνυε, παραθέ-
τοντας συγκεκριμένους μαθηματικούς 
τύπους, ότι ο φωσφόγυψος δεν παρά-
γει βιοαέριο. Μάλιστα, ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. 
συνεργάζεται με ένα ειδικό μελετητι-
κό γραφείο, που καταμετρά το βιοαέ-
ριο και την καθίζησή του στα υπόγεια 
ύδατα κ.λπ. και το οποίο, ύστερα από 
τις σχετικές μετρήσεις που έκανε, κατέ-
δειξε ότι ο φωσφογύψος παράγει μηδα-
μινό βιοαέριο. 

Ωστόσο, ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. αποφάσισε 
να μην καταφύγει στη δικαιοσύνη, για-
τί θεώρησε αρκετά μικρό το ποσό -σε 
σχέση με τα 3 εκατομμύρια ευρώ που 

κόστισε η αποκατάσταση της χωματε-
ρής στα δεκαπέντε χρόνια που διήρκη-
σαν οι τρεις πρώτες φάσεις περαίωσής 
του-  όπως και αρκετά χρονοβόρα τη 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης 
και αποκατάστασης της ηθικής τάξης.  

Αν πλημμυρίσει το πλατό της 
χωματερής, θα «πετάξει»  
τα επιχωματωμένα πρανή  
και θα μολυνθεί  
ο υδροφόρος ορίζοντας 

Τα προσκόμματα που φέρνει η Α.Δ.Α. 
στον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. ως προς την έγκρι-
ση της περιβαλλοντικής μελέτης που 
υπέβαλε δημιουργούν, ωστόσο, κι άλλα 
δυο σοβαρά προβλήματα στην ομαλή 
περάτωση της τέταρτης και τελευταί-
ας φάσης του έργου, που σχετίζονται, 
όπως είπαμε, με την επιχωμάτωση των 
40 στρεμμάτων του πλατό της ραδιε-
νεργού χωματερής. 

Το  πρώτο αφορά τον κίνδυνο να 
πέσει μια δυνατή βροχή ή να σημειω-
θεί κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο 
στην περίπτωση αυτή υπάρχει σοβαρό 
ενδεχόμενο να πλημμυρίσει το ακάλυ-
πτο «καπάκι» του λόφου και να μπουν 
από εκεί νερά, που με τη σειρά τους 
θα χαλάσουν, θα «πετάξουν», όπως 
λέμε, τα πρανή και θα καταστρέψουν 
το έργο. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως 
μας υπογράμμισε ο κύριος Κατσαντώ-
νης, είναι ότι, όσο το πλατό παραμένει 
«ξέσκεπο», καραδοκεί ο κίνδυνος, στην 
πρώτη δυνατή νεροποντή ή καταιγίδα 
που θα ξεσπάσει, να ξεχειλίσει και το 
μολυσμένο νερό να ρυπάνει τον υδρο-
φόρο ορίζοντα. 

Διότι, αν υπερχειλίσει το «καπά-
κι» του λόφου, το νερό θα καταλή-
ξει στους πρόποδες και θα μολύνει 
το μητρικό πέτρωμα του εδάφους, 
που είναι ασβεστόλιθος, ο οποίος, 

όμως, δεν μπορεί εκ συστάσεως, να 
κρατήσει το νερό, το οποίο τον δια-
περνά εύκολα. Οι μεμβράνες και το 
φυτευτικό χώμα που έχουν καλύψει το 
μεγαλύτερο τμήμα της χωματερής μει-
ώνουν σημαντικά την ικανότητα απορ-
ροφητικότητας, αλλά σε μια δυνατή 
πλημμύρα πολλά μπορούν να γίνουν.

Αν παρέλθει το 2018, τότε τα 
χώματα που θα «σφραγίσουν» το 
πλατό, θα πρέπει να αγοραστούν 

Επίσης, αν αργήσει η Α.Δ.Α. να εγκρί-
νει τη συνέχιση της επιχωμάτωσης, θα 
προκύψει ακόμη ένα σοβαρό πρόβλη-
μα, οικονομικής φύσεως αυτή τη φορά. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., στην 
περιβαλλοντική άδεια που κατέθεσε, 
γνωστοποίησε στην Περιφέρεια και 
την Α.Δ.Α. ότι έχει έρθει σε συμφωνία 
με την «Αττικό Μετρό», προκειμένου οι 
ανάδοχοι εργολάβοι να μεταφέρουν τα 
χώματα του μετροπόντικα δωρεάν στο 
Σχιστό, και, με αυτά, να σφραγιστεί το 
«καπάκι» και να σκεπαστεί πλήρως η 
επικίνδυνη χωματερή.

 Σε λίγο καιρό, όμως, ολοκληρώ-
νονται τα έργα του μετρό του Πει-
ραιά, ενώ και τα χρονικά περιθώρια 
ισχύος της  χρηματοδότησης από 
την Περιφέρεια στενεύουν ασφυ-
κτικά. Αν μέχρι το τέλος του έτους 
η Α.Δ.Α. δεν αναθέσει την ολοκλή-
ρωση του έργου στον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., 
τότε ο προϋπολογισμός της Περιφέ-
ρειας θα τιναχθεί στον αέρα και τα 
χώματα του μετρό θα καταλήξουν… 
σε άλλους προορισμούς. Η εξέλιξη 
αυτή θα αναγκάσει τον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. 
-στην περίπτωση, επαναλαμβάνουμε, 
που πάρει την…πολυπόθητη έγκριση 
από την Α.Δ.Α.- να αγοράσει το χώμα 
από άλλες πηγές, γεγονός που, αυτομά-
τως, θα διπλασιάσει τον προϋπολογι-
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σμό που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
του έργου… Άρα, θα δημιουργηθεί ένα 
«ντόμινο» εξελίξεων, που δεν θα  συμ-
φέρει κανένα απ’ τα μέλη που εμπλέ-
κονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.  

Κλείνοντας το ρεπορτάζ μας για τις 
εξελίξεις που έχουν σημειωθεί μέχρι 
αυτή τη στιγμή (τέλη του Οκτώβρη 
του 2018) στην πολύκροτη αυτή υπό-
θεση, θα θέλαμε να μοιραστούμε με 
τους αναγνώστες μας κάποιες εύγλωτ-
τες ερωτήσεις.

Γιατί -δεκαπέντε χρόνια 
τώρα- δεν έγιναν τα αναγκαία 
αντιπλημμυρικά έργα;

•πρώτον, ποιος είναι ο λόγος που, 
δεκαπέντε χρόνια τώρα, δεν έχουν 
γίνει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημ-
μυρικά έργα, στα πλαίσια πάντα της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης αυτής 
της τόσο επικίνδυνης χωματερής; Σε 
προ…τριετίας συνέντευξη (Νοέμ-
βριος 2015), που είχε παραχωρήσει 
στην εφημερίδα μας, ο Πρόεδρος 
του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., κύριος Γρηγόρης 
Γουρδομιχάλης, μας είχε εκμυστη-
ρευτεί ότι το κόστος ενός αντιπλημ-
μυρικού έργου στη χωματερή θα 
άγγιζε το πολύ τις… 70.000 ευρώ. 

Αν σκεφτούμε ότι η κάθε μία από 
τις τρεις φάσεις του έργου κόστισε στο 
κράτος μας περίπου ένα εκατομμύριο 
ευρώ, τότε γιατί δεν λήφθηκε μέρι-
μνα -από τους επιβλέποντες το έργο- 
να προχωρήσουν, παράλληλα, και στα 
απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα; Να 
υπενθυμίσουμε εδώ ότι σε ένα αντί-
στοιχα φιλόδοξο πρότζεκτ, που υλο-
ποιήθηκε στην Κοζάνη (στο Ζιδάνι) 
και αφορούσε την αποκατάσταση του 
μεταλλείου αμίαντου της Μ.Α.Β.Ε. στην 
περιοχή(βλέπε ειδικό ένθετο), πρώτα 
λήφθηκε μέριμνα για τη δημιουρ-
γία των αντιδιαβρωτικών και αντι-
πλημμυρικών έργων και, ύστερα, 
επιχωματώθηκαν και δεντροφυ-
τεύτηκαν οι αποθέσεις των παρα-
προϊόντων του αμίαντου. 

Γιατί, λοιπόν, δεν συνέβη κάτι αντί-
στοιχο και στη περίπτωση του Σχιστού; 
Τρεις φάσεις αποκατάστασης έχουν 
κιόλας διεκπεραιωθεί και αναμένεται η 
τέταρτη…Πόσες φάσεις πρέπει να υλο-
ποιηθούν, για να γίνουν, επιτέλους (!), 
τα αντιπλημμυρικά έργα;

Τελικά, απειλεί ή  
όχι τη δημόσια υγεία  
η ανεξέλεγκτη χωματερή 
φωσφογύψου του Σχιστού;

•δεύτερον, σε συνέντευξή του στον 
Real fm (τέλη Σεπτεμβρίου 2018), ο Πρό-
εδρος του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., κύριος Γρηγό-
ρης Γουρδομιχάλης, τόνιζε επισταμένα 
την ανάγκη να εγκρίνει η Α.Δ.Α. την 
περιβαλλοντική άδεια που έχει υπο-
βάλει σε αυτήν ο Σύνδεσμος που ηγεί-
ται, διότι, σε διαφορετική περίπτωση, 

εγκυμονούν τεράστιοι κίνδυνοι για 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Στη 
συγκεκριμένη, μάλιστα, συνέντευξη 
τόνισε ουκ ολίγες φορές ότι η χωμα-
τερή του Σχιστού είναι η μοναδική 
ραδιενεργή χωματερή της Ελλάδας, 
ότι είναι μια «ραδιενεργή βόμβα», 
μια «ανοιχτή πληγή» στο σώμα της 
Δυτικής Αθήνας κ.ο.κ. 

Με δεδομένο ότι, μέχρι στιγμής, 
η χωματερή έχει καλυφθεί με τριπλή 
στρώση γαιομεμβράνης καθώς και με 
γαιοΰφασμα, ενώ έχει επιχωματωθεί 
σε ποσοστό 68% της συνολικής έκτα-
σης και με δεδομένο, επίσης, ότι, στη 
συνέντευξη που είχε δώσει στην 
εφημερίδα μας, ο κύριος Γουρδο-
μιχάλης, μας είχε διαβεβαιώσει ότι 
το 2013, η Ελληνική Επιτροπή Ατο-
μικής Ενέργειας, που είχε μετρή-
σει τη ραδιενέργεια επί του απο-
κατεστημένου έργου, δεν είχε βρει 
καθόλου ραδιενέργεια…, θα θέλαμε να 
υποβάλλουμε την εξής απλή ερώτηση.

Τελικά, η χωματερή εκπέμπει ραδι-
ενέργεια, απειλεί τη δημόσια υγεία ή 
όχι; Ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυ-
να; Και, αν όντως, είναι τόσο επικίνδυ-
να και επισφαλή τα πράγματα, γιατί ο 
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. έφτιαξε τις εγκαταστάσεις 
του εδώ και πολλά χρόνια στον συγκε-
κριμένο χώρο; Ποιος είναι ο λόγος 
που δεν έχει εγκαταλείψει την έδρα 
του και δεν έχει αποχωρήσει ο Σύν-
δεσμος από το άκρως επικίνδυνο 
αυτό «βουνό», εφόσον είναι ακόμη 
ραδιενεργό και  τα 40 στρέμματά του 
δεν έχουν ακόμη επιχωματωθεί; 

Τι μέριμνα λήφθηκε για τις 
ζωές των εργαζομένων και των 
αδέσποτων;

•τρίτον, στις εγκαταστάσεις του 
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. φιλοξενούνται και 

εκατοντάδες αδέσποτα ζώα, κυρί-
ως σκυλιά, ήδη από το 2002, οπό-
τε και του παραχωρήθηκε ο χώρος. 
Γιατί δεν απομακρύνθηκαν τα ζωντανά 
από την περιοχή, ιδίως κατά τις πρώ-
τες φάσεις του έργου, οπότε και τα 10 
εκατομμύρια ραδιενεργών αποβλήτων 
κείτονταν παντελώς ξέσκεπα και έκθε-
τα, και σε μορφή σκόνης; Δεν τα εισέ-
πνεαν όλα αυτά τόσο οι εργαζόμε-
νοι στα γραφεία του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. 
όσο και τα ζωντανά; Τι σχετική μέρι-
μνα λήφθηκε; 

Το ξανατονίζουμε: τα γραφεία, η 
έδρα της ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. βρίσκονται 
πάνω στους πρόποδες της χωματε-
ρής αυτής! Αν, λοιπόν, το βουνό αυτό 
συνεχίζει να εκπέμπει πολλή ραδιενέρ-
γεια, γιατί οι εγκαταστάσεις του Συν-
δέσμου δεν εκκενώνονται άμεσα; Αν, 
απ’ την άλλη, δεν εκπέμπει (όπως μας 

είχε πει στη συνέντευξή του το 2015 ο 
ίδιος ο Πρόεδρος του Συνδέσμου), τότε 
προς τι όλος αυτός ο πανικός;

Εξ όσων αντιλαμβάνεται κάθε νουνε-
χής άνθρωπος, το συγκεκριμένο σίριαλ 
αναμένεται να έχει αρκετές συνέχειες 
ακόμα…Το ερώτημα, ωστόσο, που μας 
ταλανίζει όλους είναι τι «σόι» περιβαλλο-
ντική βόμβα επικρέμαται, τελικά, πάνω 
από τα κεφάλια μας! Ας ελπίσουμε ότι 
οι «ιθύνοντες» θα δώσουν έγκαιρα τις 
απαντήσεις και δεν θα μας μπερδεύ-
ουν εφεξής με περαιτέρω ασάφειες 
και παλινωδίες… Κύλησε πολύς χρόνος 
μέχρι σήμερα ατελέσφορα και άδοξα…
Μην χαθεί, όμως, περισσότερος, δεν 
πρέπει, γιατί θα ψαχνόμαστε άσχημα 
σε λίγους μήνες… 

Μα πόση χρονοτριβή μπορεί να 
«σηκώσει» ακόμη ένα τόσο σοβαρό 
περιβαλλοντικό πρόβλημα πια; 
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►�20 εκατομμύρια τόνοι φωσφογύψου από το εργοστάσιο λιπασμάτων της Δραπετσώνας μετέτρεψαν  
σε ραδιενεργή χωματερή το παλιο λατομείο του Σχιστού!

►�Χωρίς αντιπλημμυρική προστασία το έργο επιχωμάτωση τους!

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

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

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

►�Τελικά τι από τα δυο ισχύει;

Δέκα φορές πάνω η ραδιενέργεια στο Σχιστό

Δεκα φορές πάνω από 
τα επιτρεπόμενα όρια 
ραδιενέργειας μέτρη-

σε το κλιμάκιο της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας σε έκτακτο έλεγχο που 
πραγματοποίησε στο Σχι-
στό, όπου είναι θαμμένα εδώ 
και χρόνια, 20 εκατομμύρια 
τόνοι φωσφογύψου! Η μη 
προγραμματισμένη επίσκε-
ψη της Ελληνικής επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας, προκλή-
θηκε μετά την επιτόπια επί-
σκεψη και έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
στις 3/4/2013.

Για όσους δεν γνωρίζουν 
την ιστορία, η περιοχή του 
παλιού λατομείου στο Σχιστό 
ήταν επί χρόνια, μια παρά-
νομη χωματερή που εξυπη-
ρετούσε κατά κύριο λόγω τις 
ανάγκες του εργοστασίου 
λιπασμάτων της Δραπετσώ-
νας όταν αυτό λειτουργούσε 
(έκλεισε το 1999)!

 Όταν στις αρχές του 2002, 
ο χώρος παραχωρήθηκε στην 
τοπική αυτοδιοίκηση για την 
δημιουργία τόπου φιλοξενί-
ας αδέσποτων ζώων, αποκα-
λύφθηκε ότι μια ραδιενεργή 
βόμβα από φωσφογύψο βρί-
σκεται πάνω από τα κεφάλια 
των κατοίκων του Πειραιά 
και της Δυτικής Αττικής, με 
ότι μπορεί να σημαίνει αυτό 
για την υγεία τους καθη-
εμρινά. Με συντονισμένες 
ενέργειες αποφασίστηκε η 
επιχωμάτωση των 20 εκα-
τομμυρίων τόνων φωσφο-
γύψου ( είναι και η μοναδι-

κή προβλεπόμενη μέθοδος) 
έργο το οποίο ήρθε εις πέρας 
μέσα σε μια 8ετια, κόστισε 4 
εκατομμύρια ευρώ και επι-
βλέπεται από τον Περιβαλ-
λοντικό Σύνδεσμο Δήμων 
Αθήνας και Πειραιά. 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2013 
μετά από την δυνατή βροχή 
που έπληξε το λεκανοπέδιο, 
πραγματοποιήθηκαν ζημιές 
στο τόπο εναπόθεσης του 
φωσφογύψου! Το Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών, μέσω του Προέδρου 
του Παναγιώτη Χριστοδου-
λάκη κατήγγειλε το γεγονός 
σε αρκετά Μέσα Ενημέρω-
σης, έκρουσε το κώδωνα του 
κινδύνου για τον εκτεθειμέ-
νο φωσφογύψο του Σχιστού 
και στις 13/4, ένα μήνα μετά 
τη νεροποντή, έσπευσε να 
μιλήσει με τον Πρόεδρο του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου 
Δήμων Αθήνας και Πειραιά 
( που φέρει την ευθύνη επί-
βλεψης του έργου) κ. Γρηγό-
ρη Γουρδομιχάλη. 

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

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
περπάτησε περιμετρικά το 
λόφο όπου είναι θαμμέ-
νος ο φωσφογύψος, είδε τα 
σημεία όπου έχει υποχωρή-
σει η άσφαλτος αλλά και η 
επιχωμάτωση, και παρατή-
ρησε ότι υπήρχαν όχι μόνο 
σημεία όπου οι μεμβράνες 
έχουν βγει στην επιφάνεια 
αλλά και τμήματα όπου ο 
φωσφογύψος ήταν εκτεθει-
μένος καθώς δεν τον κάλυπτε 
χώμα! Μετά από μια εβδο-
μάδα και ενώ το θέμα για τη 
ραδιενεργή χωματερή του Σχι-
στού άρχισε να αναπαράγεται 

και από διάφορα μέσα ενη-
μέρωσης, κλιμάκιο της Επι-
τροπής Ατομικής Ενέργειας 
επισκέφθηκε το Σχιστό για να 
πραγματοποιήσει μετρήσεις 
όπου τα αποτελέσματα είναι 
ιδιαιτέρως ανησυχητικά και 
αναφέρουν μεταξύ άλλων:

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

Σε ακάλυπτο απομονω-
μένο μέρος περιορισμένου 
εμβαδού της εναπόθεσης, 
η μετρημένη τιμή ισοδύνα-
μης δόσης σε επαφή με την 
εναπόθεση ήταν στην περι-
οχή των 490 – 510 nSv/h !»

Από τη πλευρά του ο Πρό-
εδρος του Περιβαλλοντικού 
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας 
και Πειραιά σε δελτίο τύπου 
που εξέδωσε αναφέρει ότι 
δεν υπάρχει λόγος ανησυχί-
ας και φόβου για τα χειρότε-
ρα και αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «Διαβεβαιώνουμε ότι 
δεν υπάρχει κίνδυνος, γεγο-
νός που πιστοποιείται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ως αυτοδιοίκηση, με προ-
σπάθεια και υπευθυνότητα, 
καταφέραμε να μετατρέψουμε 
ένα χώρο με αυξημένη ραδι-
ενέργεια, που δημιουργήθη-
κε επί είκοσι χρόνια ανοχή 
κρατικών υπηρεσιών, σε ένα 
χώρο χωρίς επικινδυνότη-
τα. Παραμένει όμως επιτα-
κτική ανάγκη η κατασκευή 

του αντιπλημμυρικού έργου 
μεγάλης κλίμακας στην ευρύ-
τερη περιοχή, με στόχο την 
αποτελεσματική προστασία 
των υποδομών των δεκάδων 
επιχειρήσεων του Βιομηχα-
νικού Πάρκου Σχιστού, του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης, του 
ΠΕΣΥΔΑΠ, των επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα που δρα-
στηριοποιούνται στην περι-
οχή αλλά και της ασφάλειας 
των εργαζομένων σε αυτές.»

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

Το πρώτο αναφέρεται στην 
υπευθυνότητα που φορέα που 
εκπροσωπεί για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, 
πως όμως δεν προέβλεψε 
την αντιπλημμυρική προστα-
σία της όλης προσπάθειας – 
πολύ βασικό σημείο ώστε να 
μην ξοδευτούν χρήματα των 
Ελλήνων πολιτών άσκοπα.

Το δεύτερο είναι ότι σε 
πολλά σημεία που είναι εκτε-
θειμένο το σύστημα επιχω-
μάτωσης δεν έγινε ποτέ ένα 
τοιχίο αντι-στήριξης.

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

Δεν μπορούμε να τα κατα-
λάβουμε αυτά. 

 Σας παραθέτουμε τη 
συνέντευξη που είχε δώσει 
στον Προεδρο του ΠΑΚΟΕ 
Παναγιωτη Χριστοδουλά-
κη πριν το θέμα πάρει τις 
διαστάσεις που πήρε και του 
αναλογούν.

Ο κ. Γρ. Γουρδομιχάλης. Ο κ. Παν. Χριστοδουλάκης. 

2013
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 Πέιτε μας δυο λόγια για το ιστο-
ρικό του έργου.
«H αυτοδιοίκηση από μόνη της 

ενέργησε με σοβαρότητα για να απο-
καταστήσει μια πληγη στο σώμα της 
Αθήνας που τα αποτελέσματα της δεν 
ήταν μόνο τοπικά εδώ σε μια περιοχή 
που την κατοικούν σχεδόν ένα εκα-
τομμύριο άνθρωποι αλλά μπορούσε να 
επεκταθεί σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. 
Είναι η μοναδική ραδιενεργή χωμα-
τερή της Ελλάδας! Μιλάμε για είκοσι 
εκατομμύρια τόνους . Αυτό δεν μπο-
ρούσε να μετακινηθεί και προτιμή-
θηκε η λύση της υγειονομικής ταφής 
. Υποβάλαμε μελέτες στο ΥΠΕΧΩΔΕ, 
το 2003 – 2004, με Υπουργό τότε το 
Γιώργο Σουφλιά . Οι μελέτες εγκρίθη-
καν από το κεντρικό συμβούλιο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και χρηματοδοτήθηκε το 
έργο σε πρώτη φάση με ένα εκατομ-
μύριο ευρώ από το πρόγραμμά δημο-
σίων επενδύσεων

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

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

Τελικά αυτά και άλλα πολλά προ-
βλήματα ξεπεράστηκαν, ολοκληρώσα-
με τη πρώτη φάση και είχαμε συμ-
φωνήσει με τη κεντρική διοίκηση ότι 
το έργο πρέπει να γίνει σταδιακά για 
να βρεθούν τα χρήματα μιας και το 
έργο είχε προϋπολογισμό 4 εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Στις επόμενες δυο φάσεις, κάθε 2 
χρόνια περίπου, χρηματοδοτήθηκε το 
έργο με ένα εκατομμύριο αλλά αυτή 
τη φορά από το πρόγραμμα «Θησέ-
ας» από την Αυτοδιοίκηση και η Τρί-
τη χρηματοδότηση έγινε με άλλο ένα 
εκατομμύριο ευρώ πάλι από το πρό-
γραμμα «Θησεάς». 

Το 2010 ενώ είχε ο σχεδόν ολοκλη-
ρωθεί το έργο – τώρα είναι κατά 98% 
ολοκληρωμένο – λόγω της οικονομι-
κής κρίσης σταμάτησε. Χώματα παίρ-
ναμε από τις εκσκαφές δημιουργίας 
νέων οικοδομών όπου είχαμε παύση 
με συνέπεια στην πορεία ολοκλήρω-
σης του έργου. 

Πρόσφατα κάναμε μια συμφωνία 

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

Εντάξει, ο φωσφογύψος καλύφθη-
κε με ειδική μεμβράνη, επιχω-
ματώθηκε, όμως στο έργο υπάρ-
χει αντιπλημμυρική προστασία;
Είχαμε επισημάνει ένα κίνδυνο 

από τότε που είναι το ζήτημα της 
αντιπλημμυρικής προστασίας. Ουσι-
αστικά την αντιπλημμυρική προστα-
σία εδώ μας την παρέχει μια ρεματιά 
που καταλήγει στη θάλασσα. Εδώ το 
μητρικό πέτρωμα είναι ασβεστόλιθος 
και το νερό περνά κάτω σαν σουρωτή-
ρι. Όταν όμως πέσουν χώματα πάνω, 
μειώνεται η ικανότητα απορρόφησης. 
Μπήκαν και οι μεμβράνες που δεν το 
επιτρέπουν. Το έργο με μια κανονική 
βροχή αντέχει. Όταν έπεσε η μεγάλη 
βροχή ακόμα και η άσφαλτος υποχώ-
ρησε. Το ζητούμενο είναι να γίνει το 
αντιπλημμυρικό έργο. Υπολογίζουμε 
το κόστος του αντιπλημμυρικού έργου 
σε 70.000 ευρω.

Η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
έχει κάνει μετρήσεις;
Εδώ είχαμε ένα περιβαντολογικό 

κραχ! Πήγαμε στην αποκατάσταση, 
ήρθε η Επιτροπή Ατομικής Ενέργει-
ας, μέτρησε επί του αποκατεστημένου 
έργου και δεν μέτρησε καθόλου ραδι-
ενέργεια. Στις αρχές μετρούσε 1000 
μπεκερέλ με 1300 όταν το αποδεκτό 
όριο είναι τα 100 !

Οι μετρήσεις είχαν γίνει στον 
αέρα ή πάνω στην επιχωματω-
μένη περιοχή του φωσφογύψου;
Δεν γνωρίζω αυτές τις λεπτομέ-

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

Πότε είχαν έρθει;
Πριν 2 χρόνια

Εκτός από το φωφογύψο τι άλλο 
έριχναν εδώ;

Εδώ ήταν η εύκολη λύση, ότι υπήρ-
χε από τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
διαλύτες, ληγμένα φυτοφάρμακα, ορυ-
κτέλαια, τα οποία η νομοθεσία αντιμε-
τωπίζει ως εξαιρετικά επικίνδυνα, τα 
έριχναν εδώ ! Επίσης, στερεά αστικά 
απόβλητα, μπάζα από κατεδαφίσεις, 
παλιά έπιπλα, μια κόλαση ήταν εδω! 
Όλα αυτά καθαρίστηκαν.

Όσον αφορά το κομμάτι που δεν 
έχει αποκατασταθεί, μετρήσεις από 
την επιτροπή Ατομικής ενέργει-
ας έχουν γίνει πρόσφατα;
Όχι
Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει; Δεν 
υπάρχει επικινδυνότητα;
Υπάρχει βεβαίως στο κομμάτι εκεί-

νο !
Σε περίπτωση που ξαναβρέξει 
και πάλι διαφύγει φωσφογύψος 
στο περιβάλλον μέσω των τρε-
χούμενων νερών, δεν θα έχουμε 
πρόβλημα;
Βεβαίως. Κοιτάξτε μέχρι το 1980 

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

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

ανοιχτά φορτηγά! Δε μπορώ να βλέ-
πω να γίνονται έργα βιτρίνες όπως 

είναι η αποκατάσταση πεζοδρομίων 
και εδώ που έχουμε να κάνουμε με τη 
δημόσια ασφάλεια και υγεία ανθρώ-
πων που ζουν εδώ γύρω… εργαζομέ-
νων ανθρώπων, γιατί εδώ δεν είναι 
ούτε Εκάλη ή Φιλοθέη και Ψυχικό. 

Το πρόβλημα δεν το δημιούργησε 
η αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα δημι-
ουργήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα 
που ήθελε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη 
του δεν διέθεσε ένα ποσό για να επε-
ξεργαστεί τα απόβλητα του και αυτό 
έγινε με την ανοχή του κράτους, άρα 
ευθύνεται και το κράτος.

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

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

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

Τα μηχανήματα , οι μύλοι , οι πρέ-
σες τα καμίνια, όλα ότι χρησιμοποι-
ούσανε τα σιλό έχουν ρυπανθεί. Μετά 
τη κατάρρευση του εργοστασίου λιπα-
σμάτων, το κλείσιμο και της εταιρίας 
Μποδοσάκη , αυτά πήγαν στην Εθνι-
κή Τράπεζα η οποία ήταν πιστωτής. 

Εμείς έχουμε πει ότι αυτό που 
θεωρείται φιλέτο είναι περίπου 100 
στρέμματα πάνω στη θάλασσα και το 
προορίζουν με ένα σύστημα τύπου 
Ελληνικού - δηλαδή αντί να αποδο-
θεί στους κατοίκους - θέλουν α φτιά-
ξουν ένα ναυτιλιακό κέντρο ή ένα 
χώρο υψηλής υποδοχής και διαμο-
νής – εμείς λέμε ότι κάποιος πρέπει 
να πληρώσει και αφού η Εθνική Τρά-
πεζα έμεινε με αυτό το φιλέτο να επι-
χορηγήσει τέτοιες δράσεις υπέρ του 
περιβάλλοντος. 

Το ζητούμενο είναι να γίνει πρώ-
τα απορρύπανση της περιοχής και 
μετά να αποδοθεί υπέρ των κατοίκων.

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

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

2013
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Σπηλιές, καταρράκτες, 
χαράδρες, σπάνια βλά-
στηση και πλούσια 

πανίδα είναι ορισμένα από 
τα στοιχεία της φύσης, που 
συνθέτουν την εντυπωσιακή 
και σπάνια εικόνα του επι-
βλητικού βουνού της Πελο-
ποννήσου, του Χελμού. Εκεί 
που το παρελθόν συναντάει 
το σήμερα και οι μύθοι μπλέ-
κονται με την πραγματικότη-
τα, ξεκινάει η περιπέτεια στα 
μονοπάτια του Χελμού…

Ο Χελμός, ή Αροάνια Όρη, 
όπως ήταν η αρχαία ονο-
μασία του, είναι οροσειρά 
που βρίσκεται στα βόρεια της 
Πελοποννήσου, στους νομούς 
Αχαΐας και Κορινθίας. Αποτε-
λεί την τρίτη σε ύψος οροσει-
ρά της Πελοποννήσου, μετά 
τον Ταΰγετο και τη Ζήρεια. Η 
ψηλότερη κορυφή του βουνού 
είναι η Ψηλή Κορφή, η οποία 
φτάνει σε ύψος  τα 2.355μ., 
ενώ άλλες γνωστές κορυφές 
του είναι η Νεραϊδόραχη, ο 
Προφήτης Ηλίας, το Γαρδίκι, 
το Αυγό και το Νησί. Ο ορει-
νός όγκος του βουνού και το 
φαράγγι του Βουραϊκού έχουν 
χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρ-
κο και αποτελούν προστατευ-
όμενη περιοχή από το 2009.

Το όνομα Χελμός είναι 
σλαβικής προέλευσης και 
σημαίνει «χιονισμένο βου-
νό» ή αρβανίτικης προέλευσης 
και σημαίνει «δηλητηριώδες 
βουνό». Ο χαρακτηρισμός 
αυτός προέρχεται ενδεχο-
μένως επειδή από το βουνό 
πηγάζουν τα νερά της Στύ-
γας που κατά την αρχαιότητα 
ήταν δηλητηριασμένα. 

«Αχίλλειος πτέρνα»
Σύμφωνα με τη μυθολο-

γία, η Στύγα ήταν ένα από 
τα τρία ποτάμια που κυλού-
σαν στα λιβάδια του Άδη. Εκεί 
βάπτισε η Θέτιδα τον υιό της 
τον Αχιλλέα, κρατώντας τον 
από τη φτέρνα και κάνοντάς 
τον άτρωτο κατά το υπόλοι-
πο σώμα του βουτώντας τον 
στα ιερά νερά της. Μόνο τρω-
τό σημείο του, η «Αχίλλει-
ος πτέρνα» του όπου εντέλει 
κατέστη μοιραία, μιας και 
εκεί τραυματίστηκε θανάσι-
μα κατά τη διάρκεια του Τρω-
ικού πολέμου. 

Κατά το μύθο, η Στύγα ήταν 
θεά που ζούσε στον Άδη, στο 
ξακουστό παλάτι της που ήταν 
κτισμένο πάνω σε πανύψηλους 
αργυρούς στύλους. Ήταν κόρη 

του Ωκεανού και της Τηθύος 
ή κόρη του Ερέβους και της 
Νυκτός. Στον Όλυμπο ανέβη-
κε μόνο μία φορά, μαζί με τα 
παιδιά της, για να βοηθήσει 
το Δία στη μάχη του με τους 
Τιτάνες. Μετά τη νίκη του, ο 
Δίας για να την τιμήσει όρι-
σε να δίνουν οι θεοί όρκο στο 
όνομά της. Έτσι, τις φιλονικί-
ες μεταξύ των θεών, τις έλυ-
ναν με τον όρκο μπροστά στο 
νερό της Στύγας, το οποίο 
έφερνε η Ίριδα μέσα σε χρυ-
σό αμφορέα. Ο επίορκος θεός, 
παρέλυε και γινόταν θνητός 
για έναν χρόνο, ενώ αποκλει-
όταν από τα συμπόσια και τα 
συμβούλιο των θεών για άλλα 
εννέα χρόνια. 

Σύμφωνα με αναφορές 
αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαί-
ων ιστορικών, ο θάνατος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενδέ-
χεται να επήλθε από δηλη-
τηριασμένο ύδωρ που έριξε 
κρυφά στο κρασί του ο Ιόλ-
λας, ο οινοχόος του. Το σενά-
ριο αυτό δεν αποκλείεται να 
ευσταθεί, καθώς Αμερικανοί 
επιστήμονες εντόπισαν στους 
βράχους του καταρράκτη μία 
τοξική ουσία, την καλιχεαμι-
κύνη, η οποία είναι εξαιρετι-
κά επικίνδυνη και προκαλεί 

οργανική ανεπάρκεια μέχρι 
και θάνατο. 

Το οδοιπορικό
Το οδοιπορικό για τη Στύγα 

ξεκινάει από το χωριό Περιστέ-
ρα και μετά το χωριό Μεσο-
ρούγγι. Στη διαδρομή μέχρι τη 
Μαυρολίμνη, αν και δύσκο-
λη, ο επισκέπτης αποζημιώ-
νεται με το παραπάνω, καθώς 
θα συναντήσει πλήθος σπά-
νιων και ενδημικών φυτών. 
Μεταξύ άλλων θα μαγευτεί 
από το ανθισμένο λινάρι των 
Αροανίων, Linum Aroanium 
με τα μπλε άνθη και τη Silene 
Caesia, ίσως την ομορφότε-
ρη από τις Σιληνές. Στο κάτω 
μέρος του καταρράκτη, ανθί-
ζει το αγριολούλουδο του Χελ-
μού, η ενδημική της Ελλάδας 
Aquilegia Ottonis.

Κοντά στους μικρούς καταρ-
ράκτες, φυτρώνουν τα ενδη-
μικά Marrabium Velutinum 
και Seseli Aroanium. Μετά τη 
σπηλιά, στην απότομη σάρα, 
θα συναντήσει το Polygala 
Subuniflora, ενώ χαμηλά θα 
δει την ενδημική της Πελοπον-
νήσου Χαμαιδρυά των Αρο-
ανίων Teucrium Aroanium. 
Στη διαδρομή για τη Μαυ-
ρολίμνη, θα συναντήσει πολ-
λά σπάνια αγριολούλουδα, 
όπως τη Stellaria Alsine, την 
ενδημική της Πελοποννήσου 
Globularia Stygia και τον στε-
νά ενδημικό αστράγαλο του 
Χελμού Astragalus Thracicus 
Subsp Cylleneus. Στα βράχια 
της Μαυρολίμνης θα δει κολ-
λημένη τη στενά ενδημική του 
Χελμού Asperula Arcadiensis, 
ενώ στην απέναντι πλευρά 
υπάρχει μια χιονούρα, στις 
άκρες της οποίας ανθίζουν οι 
κρόκοι Crocus Nivalis. Περιμε-
τρικά της χιονούρας φυτρώνει 
η στενά ενδημική του βουνού 
Alechmilla Aroanica. 

Η πηγή
Αν ο επισκέπτης ακολου-

θήσει το μονοπάτι, θα οδηγη-
θεί σε μια μικρή πηγή, όπου 
φυτρώνει ένα ακόμη φυτό 
στενά ενδημικό του Χελμού, 
η Corydalis blanda subsp 
Oxelmanii. Στη βλάστηση 
επάνω θα παρατηρήσει και 
τα Libelloides Coccajus, που 
θυμίζουν πεταλούδες, αλλά 
είναι έντομα. Φτάνοντας στο 
αστεροσκοπείο «Αρισταρχος», 
υπάρχει γύρω γύρω ανθι-
σμένη η κίτρινη Scutellaria 
Orientalis Subsp Pinnatifida 
(φυτό το οποίο οι βοτανολόγοι 
θεωρούσαν πως έχει εξαφα-
νιστεί από την Πελοπόννη-
σο και δεν επισημαίνεται η 
παρουσία του στην περιο-
χή, στον επίσημο κατάλογο 
Vascular Plants of Greece).

Πραγματικά αξίζει τον 
κόπο να επισκεφθεί ο Έλλη-
νας το Χελμό, όμως θα μπο-
ρούσε να έχει ενταχθεί στα 
10 καλύτερα Εθνικά πάρ-
κα της Ευρώπης, όπως είχε 
προτείνει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το 
1991.

Χελμός και Οδοιπορικό  
στη Στύγα… του Αχιλλέα
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Το υγραέριο (LPG), ή αλλιώς 
υγροποιημένο αέριο (προϊόν 
της διύλισης του πετρελαίου), 

είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, 
με κύρια συστατικά το προπάνιο και 
το βουτάνιο. Η χρήση υγραερίου ως 
μεθόδου θέρμανσης κερδίζει καθη-
μερινά έδαφος, τόσο στα νοικοκυριά 
όσο και στις επιχειρήσεις.

Το υγραέριο μεταφέρεται εύκο-
λα σε φιάλες ή δεξαμενές διαφόρων 
μεγεθών, ανάλογα προς τη χρήση του 
(οικιακή, εμπορική, βιομηχανική ή 
υγραεριοκίνηση). 

Εξίσου σημαντική θεωρείται η 
οικονομία και η αυτονομία που προ-
σφέρει στο σπίτι ή την επιχείρηση, 
ενώ, παράλληλα, αποτελεί μία από τις 
πλέον σύγχρονες και φιλικές μορφές 
ενέργειας. Στα πλεονεκτήματά του 
προστίθενται η κάλυψη όλων των ενερ-
γειακών αναγκών ενός νοικοκυριού 
(θέρμανση, ζεστό νερό, μαγείρεμα), 
η ευκολία εγκατάστασης, το χαμη-
λό κόστος συντήρησης και η μεγάλη 
θερμική του απόδοση, που το καθι-
στά ιδανικό καύσιμο για επαγγελμα-
τική και βιομηχανική χρήση. Επίσης, 
θεωρείται πιο καθαρό αέριο καύσιμο, 
δεδομένης της έλλειψης πρόσθετων 
συστατικών.

Το υγραέριο στο σπίτι:
Αποτελεί την πλέον οικονομική 

λύση έναντι του πετρελαίου θέρμανσης, 
(ακόμα και αν πρόκειται για σύστημα 
κεντρικής θέρμανσης), ενώ, παράλληλα, 
χρησιμοποιείται για μαγείρεμα, ζεστό 
νερό, κλιματισμό και τζάκι (υγραερί-
ου). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα 

και σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε 
Φυσικό Αέριο είναι ανέφικτη.

Το υγραέριο  
στις επιχειρήσεις:

Με δεδομένη την οικονομία και 
τα πολλαπλά οφέλη που αναφέρονται 
παραπάνω, η χρήση υγραερίου στον 
επιχειρηματικό κόσμο έχει ως απο-
τέλεσμα να μειώνει το κόστος παρα-
γωγής και, κατ’ επέκταση, την τιμή 
των προϊόντων, δημιουργώντας έτσι 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 
επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. 
Το υγραέριο μπορεί να εφαρμοστεί σε 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering, αγρο-
τικό τομέα, ορνιθοτροφεία, χοιροτρο-
φεία, γεννήτριες ρεύματος έκτακτης 
ανάγκης, αποτεφρωτήρες απορριμ-
μάτων κ.α.

Το κόστος εγκατάστασης
Το κόστος εγκατάστασης του υγρα-

ερίου, συγκριτικά με άλλα καύσιμα, 
είναι πολύ χαμηλό και κυμαίνεται 
από 1.800 έως 2.500€. Η εγκατάστα-
ση σε μία οικία απαιτεί:

• Δεξαμενή υγραερίου (υπέργεια, 
σε καλά αεριζόμενο χώρο, ή θαμμέ-
νη στο έδαφος, με κατάλληλες προ-
διαγραφές)

• επίτοιχο λέβητα 
• και δίκτυο μεταφοράς υγραερίου

Σόμπες υγραερίου
Η ποικιλία σομπών υγραερίου που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο σήμερα, 
καλύπτει κάθε ανάγκη. Οι σόμπες οικι-
ακής χρήσης είναι κυρίως επιδαπέ-
διες, με κόστος από 60 έως 150€, για 

κάλυψη χώρου ενός δωματίου. Καθώς 
η θερμογόνος δύναμη του υγραερί-
ου είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή 
του πετρελαίου, η χρήση της σόμπας 
υγραερίου καθίσταται οικονομικότερη 
και αποδοτικότερη επιλογή.

Προϋποθέσεις δεξαμενής υγραε-
ρίου σε σπίτι:

- περιμετρικά της δεξαμενής απαι-
τείται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 3 
μέτρων, με καλό εξαερισμό και μακριά 
από εστίες ανάφλεξης

- Ο χώρος ασφαλούς πρόσβασης και 
στάθμευσης του βυτιοφόρου, πρέπει 
να απέχει 25 μέτρα από τη δεξαμενή.

Ωστόσο, ακόμα κι αν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις δεν καλύπτονται, υπάρ-
χει δυνατότητα τοποθέτησης φιαλών 
υγραερίου, οι οποίες θα λειτουργούν 
ως δεξαμενές, με συχνή αντικατάστα-
ση κατά περίπτωση.

Πηγή: https://4green.gr 
Όλα αυτά είναι σημαντικά και 

το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει πραγματοποιή-
σει έρευνες για το κατά πόσο δια-
σφαλίζονται οι προϋποθέσεις για 
την ασφαλή διακίνηση και χρήση 
του από τα πρατήρια καυσίμων 
και εάν τηρούνται οι υφιστάμενες 
προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας αυτής ανακοινώνο-
νται κάθε χρόνο (τέσσερα συνε-
χόμενα χρόνια υλοποιείται αυτή 
η έρευνα). Δυστυχώς μέχρι στιγ-
μής έχει διαπιστωθεί ότι έλεγχος 
στη διακίνηση και μετάγγιση δεν 
υπάρχει και πολλά πρατήρια δεν 
πληρούν τις απαιτούμενες προ-
διαγραφές. Για αυτό χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή.

ΤΗΛΟΣ: 
Tο πρώτο  
αυτόνομο νησί  
της Μεσογείου

Από μέρα σε μέρα ολοκλη-
ρώνεται το έργο «TILOS» που 
θα επιτρέψει στην Τήλο να έχει 
πλήρη αυτονομία σε αιολική και 
ηλιακή ενέργεια. Με την ολο-
κλήρωση της κατασκευής ανε-
μογεννήτριας των 800 κιλοβάτ, 
το νησί των Δωδεκανήσων θα 
γίνει το πρώτο της Μεσογείου 
που θα λειτουργεί αποκλειστικά 
με μπαταρίες υψηλής τεχνολο-
γίας, οι οποίες θα φορτίζονται 
από ανεμογεννήτριες και φωτο-
βολταϊκά. 

Οι τεχνικοί, πραγματοποιούν 
τις τελικές δοκιμές στο σύστη-
μα, το οποίο έχει δρομολογηθεί 
να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 
τρέχον έτος. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τήλος 
θα αποτελέσει το πρώτο ενεργει-
ακά αυτόνομο «πράσινο» νησί 
της Μεσογείου, με στόχο να ακο-
λουθήσουν κι άλλα μικρά νησιά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
οποίων το ηπειρωτικό δίκτυο 
είναι περιορισμένης σύνδεσης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι 
δοκιμές και να ξεκινήσει η ομαλή 
λειτουργία του συστήματος, το 
νησί λαμβάνει ενέργεια από ένα 
υποβρύχιο καλώδιο που ξεκινά 
από την Κω και περνά από τη 
Νίσυρο και την Τήλο. Δυστυ-
χώς αυτή η παροχή, δεν είναι 
πάντα αξιόπιστη, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται προβλήμα-
τα, κυρίως στους επαγγελματίες, 
για αυτό και πολλές επιχειρή-
σεις χρησιμοποιούν γεννήτρι-
ες ντίζελ.

Το έργο συντονίζει το Τμήμα 
Τεχνολογικού Τομέα του Πανε-
πιστημίου Πειραιά, σε συνεργα-
σία με 13 εταίρους από 7 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
η ιδιωτική εταιρεία EUNICE. 
Χρηματοδοτήθηκε κατά μεγά-
λο ποσοστό από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, η οποία παρείχε 11 
εκατομμύρια ευρώ (το έργο είχε 
συνολικό κόστος 13,7 εκατομ-
μύρια ευρώ).

www.naftemporiki.gr 
Ευχόμαστε να ξεκινήσει 

αυτή η προσπάθεια, ούτως 
ώστε το παράδειγμα αυτό 
να ακολουθήσουν και άλλα 
μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Υγροποιημένο αέριο
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Προϊόντα «μαϊμού» 
συνολικού ύψους 
1,2 εκατομμυρίων 

ευρώ, ανακάλυψε το Σώμα 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Ρόδο. 
Συγκεκριμένα, σε ατομική 
επιχείρηση, που στεγάζεται 
σε τριώροφο οίκημα, καθώς 
και σε παράπλευρη αποθή-
κη, εντοπίστηκαν και κατα-
σχέθηκαν περισσότερα από 
330.000 πλαστά προϊόντα, 
τα οποία επρόκειτο να δια-
τεθούν στην αγορά ως προ-
ϊόντα μεγάλων οίκων του 
εξωτερικού. Ο χώρος ήταν 
εξοπλισμένος με υπερσύγ-
χρονα μηχανήματα με τα 
οποία θα επικολλούνταν τα 
πλαστά σήματα. Ο έλεγχος 
διενεργήθηκε από τις 3 έως 
τις 7 Σεπτεμβρίου και στο 
σύνολό του κατασχέθηκαν:

• 318.720 τεμάχια δια-
φόρων προϊόντων (ενδύ-
ματα, τσάντες κλπ), επί των 
οποίων θα τοποθετούνταν 
πλαστά σήματα επώνυμων 
εταιρειών,

• 14.653 τεμάχια διαφό-
ρων προϊόντων (ενδύμα-
τα, τσάντες κ.λ.π.), επί των 
οποίων είχαν ήδη τοποθε-
τηθεί πλαστά σήματα επώ-
νυμων εταιρειών (προϊόντα 
απομίμησης),

• 120.450 τεμάχια πλα-
στών σημάτων επώνυμων 
εταιρειών,

• 9 μηχανήματα  εκτύπω-
σης και επικόλλησης σημά-
των (στάμπες), καθώς και

• 5 μηχανήματα κοπής και 
ραφής σημάτων και σχεδίων.

Σύμφωνα με το Σ.Δ.Ο.Ε. η 
εν λόγω επιχείρηση θα απο-
κόμιζε παράνομο περιουσια-
κό όφελος άνω του 1.194.759 
ευρώ, με βάση τις  αναγρα-
φόμενες τιμές πώλησης που 
είχαν τα προϊόντα. Ο ιδιοκτή-
της της επιχείρησης συνε-
λήφθη και οδηγήθηκε στον 
εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός 
του διαφεύγει. 

Το πρόβλημα το λαθρε-
μπορίου στη χώρα μας, εξα-
κολουθεί να είναι τεράστιο 
όπως δείχνουν τα αποτελέ-
σματα ελέγχων που έκαναν οι 
τελωνειακές υπηρεσίες από 
τον Μάιο και μετά. Σε όλη 
την Ελλάδα κατασχέθηκαν 

περισσότερα από 922.000 
«μαϊμού» προϊόντα, όπως 
ρούχα, παπούτσια, ρολόγια, 
τσάντες, πορτοφόλια, αξεσου-
άρ κ.α., ενώ στη Θεσσαλονί-
κη κατασχέθηκαν 14 λαθραί-
ες γούνες από τη Ρωσία. Στη 
Ρόδο εντοπίσθηκε επιβάτης, 
που ερχόταν από την Τουρ-
κία και μετέφερε διαμάντια 
σε διάφορα μεγέθη (2 μεγά-
λα, 19 μεσαίου μεγέθους και 
559 μικρά), ενώ έφερε μαζί 
του ακόμα 58 κοσμήματα.

Το λαθρεμπόριο «ανθεί» 
σε διάφορα είδη, με τα καπνι-
κά να βρίσκονται στην πρώ-
τη γραμμή. 

Συγκεκριμένα, από το 
Μάιο έχουν εντοπιστεί 
περισσότερα από 38.376.400 
τεμάχια λαθραίων τσιγά-
ρων, κυρίως από τη Γεωρ-
γία, την Ταϋλάνδη και την 
Κίνα, συνολικών αναλογού-
ντων δασμών 9.363.391,46€. 
Μεγάλος αριθμός κρουσμά-
των λαθρεμπορίου παρατη-
ρείται και σε καύσιμα, αλκο-
ολούχα ποτά, ναρκωτικές 
ουσίες, φαρμακευτικά σκευ-
άσματα, φυτοπροστατευτικά 
σκευάσματα, υγρά αναπλή-
ρωσης ηλεκτρονικού τσι-
γάρου, πολύτιμους λίθους, 
ενδύματα και γούνες, καθώς 

και προστατευόμενα είδη 
άγριας πανίδας (Το Τελω-
νείο Κήπων εντόπισε και 
κατέσχεσε 24.990 γραμμάρια 
αυγών οξύρυγχου Σιβηρίας, 
ο οποίος αποτελεί προστα-
τευόμενο είδος από τη Διε-
θνή Σύμβαση CITES, ενώ 
το Τελωνείο Ρόδου εντόπι-
σε και κατέσχεσε, σε φορτίο 
προερχόμενο αεροπορικώς 
από Ολλανδία, 5 ζωντανούς 
κροκόδειλους του είδους 
CAIMAN, ο οποίος αποτελεί 
προστατευόμενο είδος από 
τη Διεθνή Σύμβαση CITES).

www.enikonomia.gr/ 
www.newsbeast.gr

Σίγουρα δεν είναι οι 
μοναδικοί που εφαρμό-
ζουν σύστημα λαθρομε-
τακίνησης διαφόρων προ-
ϊόντων, που επηρεάζουν 
επικίνδυνα τη Δημόσια 
Υγεία και ιδιαίτερα των 
παιδιών μας. 

Στα τρόφιμα που πολ-
λές φορές είναι αλλοιω-
μένα με παραποιημένες 
ετικέτες και με συνθέ-
σεις που είναι επικίνδυ-
νες για τη Δημόσια Υγεία, 
το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει επανει-
λημμένα τέτοιες αναφορές 
και την εγκληματική αδι-
αφορία των «Υπευθύνων».

«Μαιμού» Προϊόντα και στη Ρόδο
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Η ακρόαση τελείωσε κι ο δικα-
στής ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΣΕ το ένταλμα 
που έστειλε η Monsanto στο Avaaz!!!! 
Είπε ότι το ένταλμα θα είχε «τρομα-
κτικές συνέπειες» κι ότι «κανένας δε 
θα ήθελε τη δημοσιοποίηση των προ-
σωπικών στοιχείων και δραστηριο-
τήτων του». Μάλιστα έκανε κήρυγμα 
στη Monsanto περί δημοκρατίας και 
ελευθερίας του λόγου!! 

Μέλη του Avaaz που βρίσκονταν 
στη δικαστική αίθουσα ξέσπασαν σε 
χειροκροτήματα και χαμόγελα χαράς 
ακούγοντας τα λόγια του. Αυτό το τρο-
μακτικό ένταλμα ζήταγε να παραδώ-
σουμε στη Monsanto κάθε τι που έχει 
πει ή γράψει η ομάδα μας τα τελευ-
ταία ΧΡΟΝΙΑ, ακόμη και τα email 
των μελών του Avaaz που έχουν επι-
κοινωνήσει με αρμοδίους σχετικά με 
τη Monsanto. Θα κόστιζε στο κίνημά 
μας μήνες δουλειάς και εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ. 

Ακόμη χειρότερα, οι δικηγόροι μας 
είπαν ότι τα δικαστήρια της Νέας Υόρ-
κης ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ τέτοια 
αιτήματα! Γιατί συνήθως, περισσότε-
ρη διαφάνεια σημαίνει περισσότερη 

δημοκρατία. 
Αλλά το κίνημά μας ανέλαβε δρά-

ση. Πάνω από 200.000 από εμάς τσο-
ντάραμε και προσλάβαμε τον καλύ-
τερο δικηγόρο σ' αυτόν το τομέα, τον 
Andrew Celli, ο οποίος έχει κερδίσει 
τέτοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Ο 
Andrew κι η ομάδα του συνεργάστη-
καν με την ομάδα του Avaaz για να 
κάνουμε φύλλο και φτερό το ένταλμα 
της Monsanto. 

Το ένταλμα μεταξύ άλλων, ανέφερε 
ότι η Monsanto ήθελε όλα τα προσω-
πικά μας δεδομένα για να αντικρού-
σει συλλογικές προσφυγές εναντίον 
της, σύμφωνα με τις οποίες η γλυ-
φοσάτη έχει προκαλέσει καρκίνο σε 
ανθρώπους (το Avaaz έχει καταφέ-
ρει να μπλοκάρει την ανανέωση της 
άδειας κυκλοφορίας του ζιζανιοκτό-
νου γλυφοσάτη, βασικού θεμελίου 
της χημικής 

Η Monsanto εκπροσωπήθηκε από 
γνωστό δικηγόρο, ο οποίος έχει ιστο-
ρικό στο να υπερασπίζεται δηλητήρια 

όπως το αρσενικό και ο αμίαντος. Αλλά 
ο δικαστής πείστηκε απ' τις καταθέσεις 
μας και τα ισχυρά μας επιχειρήματα, 
και πήρε μια πραγματικά ΣΠΑΝΙΑ 
απόφαση απορρίπτοντας το ένταλμα 
στο σύνολό του!!! Συνήθως απλά περι-
ορίζουν τέτοια εντάλματα για να τα 
εκλογικεύσουν κάπως. Αλλά ο δικα-
στής δεν βρήκε τίποτα λογικό στις 
καταγγελίες της Monsanto εναντίων 
μας! Σήμερα είναι μέρα γιορτής, αλλά 
μπορεί να μην είναι το τέλος. 

Η Monsanto μπορεί να ζητήσει 
έφεση, ή να βρει τρόπο να μας τη 
φέρει από αλλού. Αλλά πλέον έχουμε 
δημιουργήσει δεδικασμένο κι έχου-
με αποκτήσει μια καταπληκτική νομι-
κή ομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε 
ένα ατρόμητο κίνημα που θα υψώ-
σει ανάστημα και θα φωνάξει για το 
δίκαιο, όταν το απειλούν οι ισχυροί 
του πλανήτη. 

Ο στόχος αυτών των νομικών επι-
θέσεων είναι να μας τρομοκρατήσουν. 
Νιώθω δάκρυα χαράς αυτή τη στιγμή, 

καθώς συλλογίζομαι ότι με τη στήριξη 
αυτού του κινήματος δεν χρειάζεται 
να φοβάμαι τέτοιες επιθέσεις. Γιατί 
ακόμη κι οι πιο ισχυροί του πλανήτη, 
δεν είναι ισχυρότεροι απ' την αλήθεια, 
τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων 
που μαζί αγωνίζονται για όσα αγαπά-
με και τη δύναμη όλων μας σ' αυτό 
το υπέροχο κίνημα. 

Με απέραντη ευγνωμοσύνη,
Ricken και όλη η ομάδα του Avaaz. 
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. χρόνια τώρα ενα-

ντιώνεται στο παγκόσμιο “loby” 
των πολυεθνικών και ιδιαίτερα 
αυτών που ασχολούνται με την 
παραγωγή και εμπορία τοξικών 
ουσιών και μεταλλαγμένων σπόρων, 
όπως η Monsanto και η Bayern.

Η Avaaz, που είμαστε ενεργό 
μέλος της, πέτυχε πύρινη νίκη 
εναντίον της Monsanto, που προ-
σπάθησε να φιμώσει τη φωνή 
όλων μας. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύ-
ει ότι με την σταθερή πορεία και 
αταλάντευτη πολιτική, όλα  πετυ-
χαίνουν, ακόμα και η επιρροή του 
«Κεφαλαίου» στις πολιτικές των 
ανεξάρτητων φωνών.

Νίκη του Avaaz ενάντια στην Monsanto

Τα πιγκουινάκια… είναι θεματοφύλακες 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος

Αγαπημένοι φίλοι και 
φίλες, 18.000 πανέ-
μορφα πιγκουινάκια 

εκκολάφθηκαν σε μια αποικία 
της Ανταρκτικής τον περασμέ-
νο χειμώνα. Αλλά μόνο δύο 
επέζησαν! 

Τα υπόλοιπα λιμοκτόνησαν 
– και αμέτρητα άλλα πολικά 
είδη ζωής απειλούνται με εξα-
φάνιση απ' τη βιομηχανική 
αλιεία και την κλιματική αλλα-
γή. Οι επιστήμονες λένε ότι 
ο μόνος τρόπος να σώσουμε 
τη θάλασσα της Ανταρκτικής 
είναι να την προστατεύσου-
με επειγόντως – κι αν δύο 
ακόμη χώρες συμφωνήσουν, 
μπορούμε να δημιουργήσου-
με εκεί ένα τεράστιο δίκτυο 
θαλάσσιων καταφυγίων.

Η ψηφοφορία πλησιάζει, κι 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν 
να πείσουν τις διαφωνούσες 
χώρες – αλλά πρέπει να τους 
δείξουμε ότι υπάρχει μαζική 
στήριξη απ' τους πολίτες. Αν 
γιγαντώσουμε αυτό το ψήφι-
σμα, το Avaaz θα κάνει δημο-

σκοπήσεις και διαφημίσεις 
στα ΜΜΕ, και θα παραδώσει 
τις υπογραφές μας στον πρό-
εδρο Μακρόν και την ΕΕ, για 

να τους ζητήσουμε να προστα-
τεύσουν αυτόν το παράδεισο 
πιγκουίνων, πριν είναι αργά.

Το 2016, εκατομμύρια 

πολίτες πιέσαμε για να δημι-
ουργηθεί το πρώτο καταφύ-
γιο στον Ανταρκτικό Ωκεανό 
– η θάλασσα Ρος. Και παρό-
λο που είναι το δεύτερο μεγα-
λύτερο θαλάσσιο καταφύγιο 
στον κόσμο, καλύπτει μόνο 
ένα μικρό κομμάτι της εύθραυ-
στης θάλασσας που αγκαλιά-
ζει την Ανταρκτική.

Η άγρια ζωή εκεί ήδη 
πασχίζει λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής -- και η βιομηχα-
νική αλιεία μπορεί να δώσει 
το τελικό χτύπημα σ' αυτό 
το εύθραυστο οικοσύστημα. 
Χρειάζονται τουλάχιστον αλλά 
τρία καταφύγια για να προ-
στατευτεί η πολύτιμη άγρια 
ζωή. Και μπορούν να δημι-
ουργηθούν, αν δείξουμε στους 
Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι 
μαζική απαίτηση. 

Το αν θα νικήσουμε εξαρ-
τάται από το αποτέλεσμα μίας 
ψηφοφορίας. Η Ρωσία και η 
Κίνα είναι οι δύο μεγαλύτε-
ροι διαφωνούντες, αλλά ειδι-
κοί ισχυρίζονται ότι ο Γάλλος 

πρόεδρος Μακρόν και η Κομι-
σιόν μπορούν να τις πείσουν. 
Ας τους εμπνεύσουμε να ανα-
λάβουν δράση, συγκεντρώ-
νοντας 1.000.000 όμορφες 
φωνές για να σώσουμε αυτόν 
τον πολικό παράδεισο – λάβε 
μέρος και διάδωσέ το:

Η λέξη «Avaaz» σημαίνει 
«φωνή» σε πολλές γλώσσες. 
Και ένα απ' τα πράγματα που 
κάνουμε καλύτερα είναι να 
γινόμαστε η φωνή για τον 
εύθραυστο πλανήτη μας. Αυτή 
τη φορά όμως ο στόχος δεν 
είναι απλά άλλο ένα κατα-
φύγιο, αλλά ένα ολόκληρο 
Ανταρκτικό δίκτυο – κι αυτό 
το ψήφισμα θα συνεχίσει να 
μεγαλώνει μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί αυτό το όραμα. 

https://secure.avaaz.org/el/ 
Σίγουρα θα είναι κι αυτή 

μία από τις πολλές επιτυχί-
ες του Avaaz. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
πάντοτε είναι συμπαρα-
στάτης στις όποιες προ-
σπάθειες για την σωτηρία 
του πλανήτη.
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Η ιλαρά  
δεν αφορά  
μόνο τα παιδιά

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη υψη-
λής μεταδοτικότητας που γίνεται από 
τον αέρα και οφείλεται στον ιό της ιλα-
ράς. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κέντρο Ελέγχου 
& Πρόληψης Νοσημάτων) στη νέα του 
καμπάνια καλεί μικρούς και μεγάλους 
να «θωρακίσουν» τον οργανισμό τους 
ενάντια στον ιό της ιλαράς, μέσω του 
εμβολιασμού. 

Με το σύνθημα «Εμβολιαζόμαστε 
για την ιλαρά και προστατευόμαστε», 
προτρέπει τα παιδιά, τους έφηβους και 
τους ενήλικες που δεν έχουν εμβολι-
αστεί με τις απαραίτητες δόσεις του 
μικτού εμβολίου ιλαράς-ερυθράς-παρω-
τίτιδας (εμβόλιοMMR), να το πράξουν 
άμεσα. Κυρίως άνθρωποι που έχουν 
γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν 
ιστορικό νόσου ιλαράς. 

Σύμφωνα  με τα πρόσφατα επιδη-
μιολογικά δεδομένα, στη χώρα έχουν 
καταγραφεί 3.220 κρούσματα από το 
Μάιο του 2017. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, «λαμ-
βάνοντας υπόψη την υπό εξέλιξη επι-
δημία ιλαράς στη χώρα μας, κυρίως 
σε πληθυσμούς Ρομά, αλλά και σε επί-
νοσα άτομα του γενικού πληθυσμού», 
έχει ως στόχο τη διατήρηση των υψη-
λών επιπέδων εμβολιαστικής κάλυψης 
του πληθυσμού, αλλά και την ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρωση του κοινού 
για τα μέτρα που συμβάλλουν στην 
περιχαράκωση της επιδημίας και την 
αποτροπή νέων επιδημιών στο μέλλον.

Αλλωστε μην ξεχνάμε πως η πρό-
ληψη είναι πάντοτε καλύτερη από την 
αντιμετώπιση.

Πηγή: http://www.stogiatro.gr 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δηλώνει ότι ανή-
κει στο «ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑ» αλλά στην περίπτωση 
που επιβάλλεται ο εμβολιασμός - 
μετά από τεκμηριωμένη επιδημι-
ολογική μελέτη, στατιστική και 
κλινική ανάλυση των δεδομένων 
– τότε είναι ΥΠΕΡ.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα 
ταλαιπωρούν εκατομμύρια 
ανθρώπους ανά τον κόσμο 

και δυστυχώς ολοένα και αυξά-
νεται ο αριθμός των ατόμων που 
νοσούν. Σύμφωνα με μεγάλη μελέ-
τη που διενεργήθηκε στη Σουη-
δία, με επικεφαλής τη δρα Χουάν 
Σονγκ του Ιατρικού Ινστιτούτου 
Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου 
της Στοκχόλμης, μεγαλύτερο κίν-
δυνο να εκδηλώσουν κάποιο αυτο-
άνοσο νόσημα, έχουν οι άνθρω-
ποι που πάσχουν από  διαταραχές 
μετατραυματικού στρες και άλλες 
ψυχικές διαταραχές που σχετίζο-
νται με το στρες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 
106.464 άνθρωποι με διαταραχές 
του στρες, 126.652 αδέλφια τους 
χωρίς τέτοια διαταραχή καθώς 
και περισσότερα από ένα εκατομ-
μύριο άλλα μη συγγενικά άτομα, 
χωρίς τέτοιο πρόβλημα. Οι μισοί 
από αυτούς παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα σε βάθος τουλάχιστον 
δεκαετίας. 

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι είχαν 
διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυ-
ματικού στρες ήταν 46% πιθανότερο 
να εμφανίσουν κάποια αυτοά-
νοση νόσο, συγκριτικά με όσους 
δεν είχαν διαταραχή στρες. Ωστό-
σο, ασθενείς με μετατραυματικό 
στρες που έπαιρναν αντικαταθλι-

πτικά φάρμακα (SSRIs) ο κίνδυνος 
εκδήλωσης αυτοάνοσου νοσήμα-
τος ήταν μικρότερος. Όπως αναφέ-
ρεται στην έρευνα, ένα άτομο στα 
100 που έχει διαγνωστεί με διατα-
ραχή στρες αναπτύσσει κάθε χρό-
νο κάποιο αυτοάνοσο, έναντι 0,6% 
του γενικού πληθυσμού.

Απορρύθμιση 
Το στρες προκαλεί μεταβολές 

σε πολλές σωματικές λειτουργίες 
μέσω των ορμονών που απελευ-
θερώνονται και απορρυθμίζουν 
τον οργανισμό. 

Το στρες μπορεί να είναι χρό-
νιο από ψυχολογική ή οικονομική 
ανασφάλεια, διακρίσεις κ.α. ή να 
προκληθεί έπειτα από κάποιο μεί-
ζον γεγονός στη ζωή του ανθρώπου 
όπως είναι η απώλεια ενός συγ-
γενικού προσώπου, η έκθεση σε 
προσωπική βία, η πίεση στη δου-
λειά, ένας χωρισμός κ.α. Αρκετοί 
άνθρωποι ανακάμπτουν σταδια-
κά μετά από στρεσογόνες περιό-
δους, ενώ άλλοι αισθάνονται ότι 
βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται 
ο κίνδυνος για αυτοάνοση νόσο, 
όπως ο διαβήτης τύπου 1, η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα, ο ερυθημα-
τώδης λύκος κ.α..

Το πόσο επιβλαβές καθίστα-
ται το στρες στην καθημερινότη-

τά μας, δεν αμφισβητείται. Έχει 
τεκμηριωμένα ενοχοποιηθεί, με 
αναρίθμητες επιστημονικές μελέ-
τες, ότι ευθύνεται για την εμφάνι-
ση θρομβώσεων, καρδιαγγειακών 
παθήσεων, υπέρτασης, νευροψυχι-
ατρικών διαταραχών (κατάθλιψη, 
άγχος κ.α.), ακόμα και νεοπλασιών. 
Επίσης πολλά αυτοάνοσα νοσήμα-
τα τείνουν να επιδεινωθούν μετά 
από καταστάσεις έντονου στρες. 

Εν κατακλείδι, πρέπει όλοι να 
καταλάβουμε πως το στρες δεν είναι 
κακό και επιβλαβές όταν είναι δια-
χειρίσιμο. Αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μας, μας κινητο-
ποιεί, μας προειδοποιεί και μπο-
ρεί να γίνει ωφέλιμο, αρκεί εμείς 
να μην του επιτρέψουμε να γίνει 
επικίνδυνο.

Πηγή: http://stogiatro.gr  
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. συμφωνεί με τα  

παραπάνω, αλλά είναι σίγου-
ρο πλέον ότι ταυτόχρονα με το 
στρες, επιδρούν και περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες, ακραία 
καιρικά φαινόμενα, συνεχής 
ρύπανση του αέρα, επικίνδυνη 
χρήση συμπληρωμάτων διατρο-
φής, παραφάρμακα, ανεξέλεγκτη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.α. 
Για αυτό το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. προτεί-
νει ελεγχόμενο στρες με ταυ-
τόχρονη καλή διαχείριση των 
προαναφερόμενων. 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ

Η μάστιγα της εποχής
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Νέα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση του 
κερατόκωνου κ ι 

άλλων εκφυλιστικών παθή-
σεων του κερατοειδούς δημι-
ουργεί η χρήση αυτόλογων 
ενήλικων βλαστοκυττάρων!

Σύμφωνα με στοιχεία που 
παρουσιάστηκανστο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Οφθαλμολογίας, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στη Βαρκελώνη (16 – 19 Ιου-
νίου), τα πρώτα αποτελέσματα 
από την κλινική χρήση αυτό-
λογων βλαστοκυττάρων σε 
πέντε ασθενείς  με προχωρη-
μένο κερατόκωνο είναι ιδιαί-
τερα ικανοποιητικά!

«Πράγματι η  νέα συναρπα-
στική θεραπευτική προσέγγιση 
με τη χρήση των βλαστοκυττά-
ρων, που παρουσιάστηκε από 
τον Dr. Jorge L. Alio, δημιουρ-
γεί νέα δεδομένα στην αντι-
μετώπιση του κερατόκωνου 
κι άλλων παθήσεων του κερα-
τοειδούς» αναφέρει ο διαπρε-
πής χειρουργός οφθαλμίατρος, 
Καθηγητής Οφθαλμολογίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου και επιστημονικός 
υπεύθυνος του Οφθαλμολο-
γικού Κέντρου Γλαυκώματος 
& Laser Αθηνών κ. Βασίλειος 
Κοζομπόλης.

Η νέα θεραπεία συνίσταται 
στην ενίσχυση του στρώμα-
τος του κερατοειδούς κάνο-
ντας χρήση βλαστοκυττάρων.

Kλινική εφαρμογή  
της νέας θεραπείας

Στην κλινική εφαρμογή της 
νέας θεραπείας στους πέντε 
ασθενείς  με προχωρημένο 
κερατόκωνο, τα βλαστοκύττα-
ρα ελήφθησαν από τον λιπώδη 
ιστό τους μέσω λιποαναρρό-
φησης.

Ακολούθως έγινε καλλιέρ-
γεια των κυττάρων τα οποία 
σε αριθμό ξεπέρασαν το ένα 
εκατομμύριο. Στη συνέχεια, 
όπως εξηγεί ο κ Κοζομπόλης, 
μεταφέρθηκαν στο στρώμα του 
κερατοειδούς με ειδικό σωλη-
νίσκο, μετά την δημιουργία 
κερατοειδικού κρημνού με διά-
μετρο 9,5 mm με την χρήση 
του femtosecond laser ,ακρι-
βώς όπως πραγματοποιείται 
η επέμβαση για την διόρθω-
ση της μυωπίας.

Μετά από ένα χρόνο 
παρακολούθησης αυτών των 
ασθενών, η διαφάνεια του 
κερατοειδούς αξιολογήθηκε 
ως πολύ καλή, ενώ ορισμέ-
νες ουλές του κερατοειδούς 
συνεχίζουν σταθερά να βελ-
τιώνονται.

Η οπτική λειτουργία του 
ματιού που δέχθηκε τα βλα-
στοκύτταρα βελτιώθηκε στις 
περισσότερες περιπτώσεις, 
με σταθερά κερατομετρικά 
δεδομένα και πάχος κερατο-
ειδούς. Μια πολύ εξειδικευ-
μένη εξέταση για το στρώμα 
του κερατοειδούς η συνεστια-
κή μικροσκοπία έδειξε σημα-
ντική αύξηση των κυττάρων 
του στρώματος του κερατοει-
δούς ενώ δεν παρατηρήθη-
καν επιπλοκές σύμφωνα με 
τον Δρ. Alio.

Για την επιβεβαίωση αυτών 
των πρώτων αποτελεσμάτων, 

ξεκίνησε να διεξάγεται μια 
πολυκεντρική κλινική μελέτη 
από την οποία θα προκύψουν 
σημαντικά συμπεράσματα.

 

Η νέα θεραπεία  
με βλαστοκύτταρα

με κύτταρα προερχόμενα 
από λιπώδη ιστό του ασθε-
νή, δημιουργούνται  ενήλι-
κα βλαστοκύτταρα. Αυτά τα 
βλαστοκύτταρα φαίνεται ότι 
μπορούν να αποτελέσουν μια 
σημαντική πηγή κυττάρων για 
την αναγέννηση του στρώμα-
τος του κερατοειδούς και να 
δώσουν λύση για τη θεραπεία 
των στρωματικών νόσων του 
κερατοειδούς όπως ο κερα-
τόκωνος.

Η τεχνική αυτή συνδυάζει 
εργαστηριακές τεχνικές δημι-
ουργίας των βλαστοκυττάρων 
με ένα νέο τύπο χειρουργι-

κής προσέγγισης με χρήση 
του femtosecond laser όπως 
αυτό χρησιμοποιείται για την 
διόρθωση της μυωπίας.

Η τεχνική αυτή που πήρε 
το όνομα ADASC (autologous 
adipose tissue-derived stem 
cells), συνίσταται στην εμφύ-
τευση αυτόλογων βλαστοκυτ-
τάρων προερχόμενων από 
λιπώδη ιστό (ADSCs) στο στρώ-
μα του κερατοειδούς.

Κερατόκωνος
Ο κερατόκωνος είναι μια 

αμφοτερόπλευρη εκφυλιστική 
κατάσταση του κερατοειδούς, 
όπου εμφανίζεται περίπου σε 
ένα 1 ανά 2000 άτομα, ίσως 
ακόμη πιο συχνά.

Χαρακτηρίζεται από στα-
διακή λέπτυνση του κερατο-
ειδούς, με συνέπεια αυτός 
να παραμορφώνεται προς τα 
εμπρός και να παίρνει το σχήμα 

κώνου. Ως αποτέλεσμα αυτής 
της παραμόρφωσης αναπτύσ-
σεται κυρίως αστιγματισμός, 
μυωπία και η όραση ελαττώ-
νεται κατά πολύ.

Η κατάσταση αυτή αρχί-
ζει τυπικά κατά την εφηβεία 
ή λίγο αργότερα και έχει μια 
εξελικτική πορεία που διαφέ-
ρει ανάμεσα στους δύο οφθαλ-
μούς, αλλά και από ασθενή 
σε ασθενή.

Η αρχική αντιμετώπιση, 
παλαιότερα, περιοριζόταν μόνο 
στα γυαλιά που διορθώνουν 
τον αστιγματισμό και τη μυω-
πία και αργότερα, που η νόσος 
προχωρούσε, στους σκληρούς 
φακούς επαφής.

Η επιδείνωση και εξέλιξη 
της βλάβης γίνεται αντιλη-
πτή από τον ασθενή, κυρί-
ως από την ανάγκη συχνής 
αλλαγής των γυαλιών ή των 
φακών επαφής, λόγω αύξη-
σης της προκαλούμενης από 
τον κερατόκωνο διαθλαστι-
κής ανωμαλίας, αλλά κυρίως 
με ειδικές εξετάσεις, όπως η 
τοπογραφία και η παχυμετρία 
του κερατοειδούς.

«Μέχρι σήμερα  η θεραπεία 
σταθεροποίησης του κερα-
τόκωνου γίνεται με υπερι-
ώδη ακτινοβολία (UVA) και 
με ταυτόχρονη χρήση ριβο-
φλαβίνης. Η διεθνής ονο-
μασία της μεθόδου είναι 
UV-collagencrosslinking, που 
σημαίνει αναδιάταξη των κολ-
λαγόνων ινών με τη χρήση υπε-
ριώδους ακτινοβολίας, αλλά 
πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εγκαίρως πριν ο κερατόκωνος 
εξελιχθεί πέραν ενός σταδίου» 
καταλήγει ο κ Κοζομπόλης.

Κερατόκωνος: 

Νέα θεραπεία με βλαστοκύτταρα
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Η εκπαίδευση του καταναλω-
τή και η σωστή ενημέρωση 
είναι εξαιρετικά σημαντική 

για τη διατήρηση τροφίμων και την 
αποφυγή τροφιμογενών λοιμώξεων, 
σύμφωνα με τον καθηγητή και διευ-
θυντή του Εργαστηρίου Μικροβιολογί-
ας και Υγιεινής Τροφίμων στον Τομέα 
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων 
του Tμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, 
Κώστα Κουτσουμανή, ο οποίος πρό-
σφατα ανέλαβε πρόεδρος της Επιτρο-
πής Βιολογικών Κινδύνων (BIOHAZ 
Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφά-
λειας των Τροφίμων (EFSA). Στην 
Ελλάδα υπάρχει «ένα ελλιπές σύστημα 
καταγραφής  των τροφιμογενών λοι-
μώξεων, σε αντίθεση με άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε ο 
καθηγητής.

Σημαντικά θέματα που πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους οι κατανα-
λωτές για τη σωστή συντήρηση των 
τροφίμων τους είναι:
1. Η Θερμοκρασία οικιακών ψυγείων
2. Η Διασταυρούμενη επιμόλυνση
3. Το Πλύσιμο των λαχανικών
4. Τα σφουγγάρια
5. Η απόψυξη των τροφίμων
Η θερμοκρασία οικιακών 
ψυγείων:

Τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο 

για να διατηρούνται σωστά θα πρέπει 
η θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη 
ή ίση με 4 βαθμούς. Σε έρευνες που 
διενήργησε το Εργαστήριο Μικροβι-
ολογίας ελέχθησαν περισσότερα από 
1.000 ψυγεία και προέκυψε ότι οι θερ-
μοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο 7 με 
8 βαθμούς.
Η Διασταυρούμενη επιμόλυνση

Διασταυρούμενη επιμόλυνση είναι 
όταν χρησιμοποιούμε ένα ζωϊκό προ-
ϊόν, όπως το κοτόπουλο, και στην ίδια 
επιφάνεια κοπής, κόβουμε μία σαλά-
τα (η οποία δε μαγειρεύεται). Το ζωϊ-
κό προϊόν έχει μεγάλες πιθανότητες 
να είναι επιμολυσμένο με παθογόνα. 
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί, ιδίως αν υπάρχουν άτομα που 
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύ-
νου, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα 
με ανοσοκαταστολή, εγκυμονούσες). 
Το πλύσιμο των λαχανικών

Πολύ καλό πλύσιμο των λαχανι-
κών, κυρίως των ωμών σαλατών, με 
άφθονο νερό και ξύδι. Το ξύδι είναι 
δραστικά αντιμικροβιακό και απο-
λυμαίνει.
Τα σφουγγάρια

Όπως έχει διαπιστωθεί, τα σφουγ-
γάρια μπορεί να «κρύβουν» μέχρι και 
40 δισεκατομμύρια κολοβακτηρίδια. 
Σίγουρα δεν είναι όλα παθογόνα, αλλά 

επειδή είναι «κοπρανώδης μόλυνση, 
έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν 
κάποιο παθογόνο» όπως τόνισε ο κος 
καθηγητής. Σωστή πρακτική αποτελεί 
να βάζουμε τα σφουγγάρια σε ξύδι ή 
στο φούρνο μικροκυμάτων έτσι ώστε 
να απολυμαίνονται.
Απόψυξη τροφίμων

Εξίσου σημαντικό με τη συντήρη-
ση είναι και η απόψυξη τροφίμων, η 
οποία πρέπει να γίνεται με τρόπο που 
να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυ-
νος ανάπτυξης παθογόνων μικροοργα-
νισμών ή ο σχηματισμός τοξινών. Για 
να γίνει σωστά η απόψυξη θα πρέπει 
να γίνεται σε ψυγείο ή σε θάλαμο από-
ψυξης με θερμοκρασία ίση ή χαμηλό-
τερη των 5 βαθμών. Άλλος τρόπος είναι 
η χρήση τρεχούμενου πόσιμου νερού 
θερμοκρασίας ίσης ή μικρότερης των 
21 βαθμών, για μέγιστο χρονικό διά-
στημα 3 ώρες ή με χρήση φούρνου 
μικροκυμάτων σύμφωνα με τις οδη-
γίες του κατασκευαστή. Προσοχή στα 
υγρά που παράγονται από τη διαδικα-
σία της απόψυξης, τα οποία πρέπει να 
αποστραγγίζονται επαρκώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.europolitis.eu

Περσινή έρευνα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
διαπίστωσε ότι σε πολλά super 
markets, τα ψυγεία ήταν εκτός 
συγκεκριμένων προδιαγραφών, με 
προϊόντα αλλοιωμένα και συνεπώς 
επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. 
Επίσης πολλά οικιακά ψυγεία είναι 
σε άθλια κατάσταση από ελλιπή 
συντήρηση και καθαριότητα. Όλα 
αυτά είναι αποτελέσματα ελλιπούς 
ενημέρωσης του πληθυσμού για 
αυτά τα προβλήματα.

Τρόφιμα και συντήρηση

Συναγερμός σήμανε στις ελλη-
νικές αρχές, μετά την ανακοίνωση 
που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, ότι εντοπίστηκε εστία 
Ευλογιάς στην Τουρκία, σε περιο-
χή που βρίσκεται απέναντι από τη 
Χίο. Σε λήψη έκτακτων μέτρων, που 
εξέδωσε μέσω εγκυκλίου το Τμήμα 
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοση-
μάτων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων, 
της Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, 
καλούνται να προβούν όλες οι Κτηνι-
ατρικές Υπηρεσίες των νησιών απέ-
ναντι από τα παράλια της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα οι κτηνιατρικές 
υπηρεσίες που βρίσκονται στα νησιά 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, απένα-
ντι από τα Τουρκικά παράλια καλού-
νται άμεσα:
1) Να ενημερωθούν όλοι όσοι κατέ-
χουν αιγοπρόβατα προς εκμετάλλευ-
ση, όσοι εμπλέκονται με εμπόριο και 
διακίνηση αυτών, για τον κίνδυνο 
εισόδου του νοσήματος και τις συνέ-
πειες για τα ζώα, για τα συμπτώματα 
του νοσήματος, καθώς και για την 
τήρηση αυξημένων μέτρων βιοπρο-
φύλαξης στις εγκαταστάσεις τους

2) Να Υποβάλλουν σε υποχρεωτική 
κλινική εξέταση όλα τα ζώα που πρό-
κειται να μετακινηθούν προς άλλες 
περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα 
εκείνα που βρίσκονται στα Τουρκι-
κά παράλια.
3) Να ενημερωθούν οι Λιμενικές 
Αρχές και να δημιουργηθούν σταθμοί 
απολύμανσης υποδημάτων των ταξι-
διωτών και απολύμανση οχημάτων

4) Αν κάποιος έχει επισκεφθεί την 
Τουρκία και έχει μεταβεί σε αγροτική 
περιοχή, να μην έρθει σε επαφή με 
τα ζώα του άμεσα. Ειδικά δε, αν έχει 
έρθει σε επαφή με ζώα των ευαίσθη-
των ειδών, θα πρέπει για τουλάχιστον 
15 ημέρες, από την επιστροφή του, 
να μείνει μακριά από τα ζώα του.

Ειδικότερα για τη Χίο, πέραν των 
ανωτέρω, πρέπει να γίνουν και οι 
παρακάτω ενέργειες:
1) Εντατικός έλεγχος στους επισκέ-
πτες από την Τουρκία, ενημέρωση 
τους για το νόσημα και τον κίνδυνο 
μεταφοράς τους μέσω προσωπικών 

αντικειμένων, και την απολύμανση 
των παπουτσιών τους.
2) Καταγραφή των εκμεταλλεύσε-
ων αιγοπροβάτων και του πληθυ-
σμού τους.
3) Διενέργεια κλινικών εξετάσεων 
στο σύνολο των μονάδων ξεκινώ-
ντας από όσες βρίσκονται απέναντι 
από τα Τουρκικά παράλια .Συνέχιση 
της κλινικής επιτήρησης σε εβδομα-
διαία βάση.
4) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων 
των αιγοπροβάτων που πρόκειται 
να μετακινηθούν από την περιοχή, 
πριν από τη μετακίνησή τους, με την 
συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου 
(Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).
5) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
τόσο για την προστασία των ζώων 
από τα έντομα και τα εξωπαράσιτα 
όσο και για την καταπολέμηση των 
εντόμων στις εγκαταστάσεις και στα 
μέσα μεταφοράς.

6) Ατομική ενημέρωση των υπευ-
θύνων εκμεταλλεύσεων.

7) Η μη τήρηση των όρων της παρού-
σας έχει σαν συνέπεια την επιβολή 
των κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 
4235/2014 (ΦΕΚ Α', 32/11-2-2014) 
και θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Οι κτηνιατρικές αρχές της ελλη-
νικής Επικράτειας καλούνται να 
ενημερώσουν όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς για τη λήψη των απα-
ραίτητων μέτρων, έτσι ώστε να μην 
εισαχθεί και εξαπλωθεί το νόσημα 
στη χώρα μας. Επιβάλλεται ενδελε-
χής κλινικός έλεγχος των ζώων και 
αύξηση των μέτρων βιοπροφύλαξης 
σε εκτροφείς, σφαγεία και κατά τη 
μεταφορά των ζώων.

https://meatnews.gr 
 Χρειάζεται ειδική προσοχή! Η 

μετάδοση είναι εύκολη και επι-
κίνδυνη. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το 1986 
είχε πάλι κάνει αντίστοιχη ανα-
κοίνωση. Ευχόμαστε αυτό το πρό-
βλημα να αντιμετωπιστεί από το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όχι όπως τον ιό 
του Νείλου.

Συναγερμός από εστία ευλογιάς στην Τουρκία
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10 τόνοι 
ακατάλληλων 
τροφίμων

Σκάνδαλο τροφίμων ανακάλυψε κλιμάκιο του 
ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), σε 
συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε. (Σώμα Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος), που διενεργήθηκε στις 21 
Αυγούστου, σε επιχείρηση στο Γέρακα Αττικής. Ακα-
τάλληλα και μη ασφαλή προς κατανάλωση κρίθη-
καν τρόφιμα συνολικού βάρους περίπου 10 τόνων, 
τόσο για τις ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες 
φυλάσσονταν όσο και για την άγνωστη ταυτότη-
τα προέλευσή ς τους. 

Πρόκειται για την επιχείρηση λιανικού εμπο-
ρίου, με την επωνυμία «Αγροτική Σοδειά – Απο-
στολόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου» με έδρα 
το Γέρακα Αττικής και συγκεκριμένα τη Λεωφ. 
Μαραθώνος. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, δια-
πιστώθηκε ότι για την παράνομη δραστηριότητά 
της, χρησιμοποιούσε και μία αδήλωτη αποθήκη 
τροφίμων, επί της οδού Καρυωτάκη.  

Από τον επιτόπιο έλεγχο, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν τυροκομικά προϊόντα, επιτραπέζιες 
ελιές, μαρμελάδες, καφές και αλκοολούχα ποτά, 
ενώ δεσμεύτηκαν περίπου 500 κιλά μελιού και 
μεγάλες ποσότητες ελαιόλαδου, αγνώστου προ-
έλευσης και ελλιπούς σήμανσης. Επίσης βρέθη-
καν πολλά χύμα προϊόντα, να έχουν συσκευαστεί 
και να φέρουν πλαστά σήματα, καθώς και πολλά 
τρόφιμα παρελθούσης ημερομηνίας ανάλωσης. Ο 
χώρος ήταν εξοπλισμένος με μηχανήματα εμφιά-
λωσης και συσκευασίας τροφίμων, χωρίς τις απα-
ραίτητες γνωστοποιήσεις στις Αρμόδιες αρχές, ενώ 
παράλληλα διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις 
σε επίπεδο υποδομών και συνθηκών αποθήκευ-
σης των τροφίμων. 

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. 
και την Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ.
–  Ένα ειδικό μηχάνημα επικόλλησης ετικετών.
– Τετρακόσιες(400) περίπου συσκευασίες τροφίμων, 
κυρίως καφέ, με πλαστές ετικέτες γνωστών εταιρει-
ών και πενήντα (50) φιάλες αλκοολούχων ποτών, 
που εντοπίστηκαν σε ακατάλληλο χώρο φύλαξης 
(μέσα σε container στην έδρα της επιχείρησης).
– Πεντακόσια (500 )τεμάχια υλικών συσκευασίας.
– Επίσημα και ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία 
της επιχείρησης.

Τα προϊόντα που κατασχέθηκαν έχουν μεταφερ-
θεί σε χώρους της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., 
ενώ ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει λάβει δείγματα των τροφίμων 
για εκτενέστερο εργαστηριακό έλεγχο. Οι έρευνες 
θα συνεχιστούν, με σκοπό να εντοπιστεί τόσο η 
προέλευση των τροφίμων, η διάπραξη λαθρεμπο-
ρικών παραβάσεων αλλά και όλες οι επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενη-
μερώνει πως «Οι σχετικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη 
και εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει νέα ενημέρωση 
του καταναλωτικού κοινού».

Ελάχιστα είναι τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου για ακατάλληλα τρόφιμα. Εάν σκεφτούμε 
ότι καθημερινά στην Αττική, καταναλώνονται 
8.000-10.000 τόνοι τότε οι 10 τόνοι είναι στα-
γόνα στον ωκεανό.

Eνα από τα πλέον αγαπητά 
καλοκαιρινά φρούτα, κυρί-
ως στη χώρα μας, είναι το 

βερίκοκο. Εκτός από την υπέρο-
χη γεύση του, το συγκεκριμένο 
φρούτο προσφέρει στον οργανι-
σμό μας ανεκτίμητα οφέλη και 
προστασία από διάφορες ασθέ-
νειες.  Το βερίκοκο είναι ιδιαίτε-
ρα πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιτα-
μίνη C, βιταμίνη Β1 και Β2, σίδη-
ρο, φυτικές ίνες, κάλιο, περιέχει 
υδατάνθρακες, πεκτίνη, β-καρο-
τένιο και σχεδόν όλα τα υπόλοι-
πα ιχνοστοιχεία, ενώ συμβάλλει 
και στη μακροζωία. Εκτός αυτών 
«θωρακίζει» τον οργανισμό μας 
προσφέροντάς μας τα παρακά-
τω οφέλη:

• Βοηθά στην πρόληψη του 
καρκίνου (πολύ ωφέλιμο για 
την πρόληψη ορισμένων μορ-
φών καρκίνου, κυρίως του πνεύ-
μονα και του δέρματος. Επίσης 
περιέχει λυκοπένιο, που συνδέ-
εται με την προστασία του καρ-
κίνου του προστάτη).

• Βοηθά στην αναιμία (η 
κατανάλωση 2 φρούτων την ημέ-
ρα προσφέρει 5% της συνιστώ-
μενης ημερήσιας δόσης σιδήρου 
στον οργανισμό).

• Ενισχύει την πεπτική λει-
τουργία (Συμβάλει στην καλή 
πέψη, καθώς παρουσιάζει αλκαλι-

κή αντίδραση στο πεπτικό σύστη-
μα. Οι φυτικές ίνες προλαμβάνουν 
τη δυσκοιλιότητα και άλλες πεπτι-
κές διαταραχές).

• Καταπολεμά τη δυσκοιλι-
ότητα (Η κυτταρίνη και η πηκτίνη 
αποτελούν ήπιας μορφής καθαρ-
τικά. Η κυτταρίνη βοηθάει στην 
κινητικότητα του εντέρου, ενώ 
η πηκτίνη απορροφά και κατα-
κρατά νερό, συντελώντας έτσι 
κι αυτή στην καλύτερη λειτουρ-
γία του εντέρου. Σε ήδη υπάρ-
χον πρόβλημα δυσκοιλιότητας, 
η κατανάλωση αποξηραμένων 
φρούτων, που περιέχουν περισ-
σότερες φυτικές ίνες, είναι ιδι-
αίτερα αποτελεσματική).

• Προστατεύει την όραση 
(το βερίκοκο είναι πλούσιο σε 
βιταμίνη Α, η οποία βοηθάει στη 
φυσιολογική λειτουργία της όρα-
σης και κατά συνέπεια στην καλή 
υγεία των ματιών. Με 3 φρού-
τα την ημέρα, είμαστε σε θέση 
να καλύψουμε σχεδόν το 100% 
της καθημερινής ανάγκης του 
οργανισμού μας σε βιταμίνη Α).

• Ενισχύει το ανοσοποι-
ητικό σύστημα (έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, 
που θωρακίζει τον οργανισμό, 
και ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα).

• Κάνει καλό στην καρ-

διά (έχει υψηλή περιεκτικότη-
τα σε ίνες, με αποτέλεσμα να 
μειώνει την κακή χοληστερόλη 
και να προστατεύει την καρδιά. 
Παράλληλα, το κάλιο βοηθάει 
να εξισορροπούνται τα επίπε-
δα ηλεκτρολυτών, με αποτέλε-
σμα να διατηρούνται οι μυς της 
καρδιάς υγιείς).

• Συμβάλλει στην υγιή όψη 
του δέρματος (η περιεκτικότητά 
του σε βιταμίνη Α καταπολεμά 
την ακμή και τα εξανθήματα και 
βελτιώνει την υφή του δέρματος. 
Υπάρχουν αναρίθμητα προϊόντα 
στη βιομηχανία της ομορφιάς, 
όπως σαπούνια, κρέμες και άλλα 
προϊόντα από βερίκοκο).

• Βοηθάει να «πέσει» ο πυρε-
τός (τα πολτοποιημένα βερίκοκα, 
σε συνδυασμό με μέλι και νερό, 
δημιουργούν ένα χυμό, θρεπτι-
κό και ενυδατικό, κατάλληλο για 
τον οργανισμό που ταλαιπωρεί-
ται από πυρετό).

www.stogiatro.gr 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κάνει απο-
δεκτά τα παραπάνω, με την 
προϋπόθεση ότι συζητάμε για 
φρέσκα εποχικά, όμως εάν 
είναι κονσερβοποιημένα και 
αποξηραμένα, η συντήρησή 
τους, που γίνεται ανεξέλεγκτα, 
είναι επικίνδυνη.

ΒΕΡΙΚΟΚΟ:

Σύμμαχος της υγείας
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14 καθημερινές συνήθει-
ες διατροφής που 
πρέπει να αλλάξου-
με για να βελτιώ-

σουμε την υγεία μας και να βοηθή-
σουμε στη διάσωση του πλανήτη

Ανακυκλώνετε πλαστικά μπουκά-
λια; Έχετε απαρνηθεί τις πλαστικές 
σακούλες; Χρησιμοποιείτε λαμπτή-
ρες εξοικονόμησης ενέργειας; Μήπως 
έφτασε η ώρα να αποκτήσετε οικο-
λογική συνείδηση και στη διατροφή 
σας; Αν σκεφτείτε πως η διατροφή 
συντελεί κατά 22-30% στις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις, κάνοντας αυτές 
τις μικρές αλλαγές στην καθημερινή 
σας διατροφή θα βοηθήσετε κι εσείς 
στη διάσωση του πλανήτη αλλά και 
στη βελτίωση της υγείας σας.

1. Μην πετάτε τη φλούδα από τις 
πατάτες, τα μήλα και τα αγγούρια
Έτσι θα λαμβάνετε περισσότερες 

βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, αλλά 
θα παράγετε και λιγότερα σκουπίδια 
(προσοχή στο πλύσιμο)

2. Επιλέξετε σωστά τον καφέ
Προτιμήστε ελληνικό καφέ και 

όχι τον καφέ σε κόκκους που πωλεί-
ται στα σούπερ μάρκετ (είναι πιθανό 
να προέρχεται από φυτείες που δεν 
ελέγχονται και ίσως χρησιμοποιού-
νται χημικά, λιπάσματα, ζιζανιοκτό-
να κλπ), διαφορετικά βεβαιωθείτε ότι 
φέρει πιστοποίηση βιολογικού προϊό-
ντος, π.χ., USDA Organic, Rainforest 
Alliance ή Bird Friendly. Μπορεί-
τε επίσης να χρησιμοποιείτε φίλτρο 
από ανακυκλωμένο χαρτί, ή μεταλ-
λικό στην καφετιέρα και να μεταφέ-
ρετε τον καφέ σας εκτός σπιτιού σε 
θερμός ή σε ειδικές επαναχρησιμο-
ποιούμενες κούπες. 

3. Προτιμήστε βιολογικά προϊόντα
Προτιμήστε τροφές με πιστοποι-

ημένη σφραγίδα βιολογικού προϊό-
ντος, δηλαδή χωρίς χρήση συνθετικών 
λιπασμάτων, χημικών φυτοφαρμάκων, 
αυξητικών παραγόντων ή ακτινοβο-
λίας. ΠΡΟΣΟΧΗ στο γάλα. Απορρίψτε 
το συμβατικό γάλα, καθώς οι αγελά-
δες λαμβάνουν συνθετικές αυξητικές 
ορμόνες, οι οποίες μπορεί να αυξή-
σουν τα επίπεδα αυξητικών παραγό-
ντων όμοιων με την ινσουλίνη στο 
γάλα, με αρνητικές επιδράσεις για 
τον οργανισμό. 

4. Πείτε ΝΑΙ στο βιολογικό σέλινο
Το συμβατικό σέλινο, βρίσκεται 

στη λίστα με τα «12 πιο βρόμικα» 
είδη μαναβικής της Ομάδας Εργασίας 
Περιβάλλοντος, με βάση την ποσότη-
τα υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα. 
Άλλα είδη μαναβικής υψηλού κινδύ-
νου είναι το μήλο και το σπανάκι. 

5. Καταναλώνετε φρούτα και 
λαχανικά εποχής
Προτιμήστε πάντα φρούτα και 

λαχανικά εποχής, καθώς συνδυάζουν 
καλύτερη γεύση ενώ δεν επιβαρύνουν 
το περιβάλλον. Εξίσου καλή λύση είναι 
και η επιλογή κατεψυγμένων λαχανι-
κών, τα οποία διατηρούν τις βιταμί-
νες και τα θρεπτικά τους συστατικά 
κατά την ψύξη. 

6. Φάτε μοσχάρι ελευθέρας βοσκής
Ψάξτε στο μοσχαράκι την ετικέ-

τα «ελευθέρας βοσκής», το οποίο έχει 
διπλάσια έως τριπλάσια ποσότητα 
λιπαρών οξέων Ω-3 και τετραπλάσια 
ποσότητα βιταμίνης Ε, ενώ παράλλη-
λα έχει λιγότερες θερμίδες και κεκο-
ρεσμένα λιπαρά. 

7. Προτιμήστε ολόκληρο το που-
λερικό
Οι νοικοκυρές διευκολύνονται να 

αγοράζουν και να μαγειρεύουν τμή-
ματα του κοτόπουλου, όμως εκτός 
του ότι επιβαρύνεστε με περισσότε-
ρα απορρίμματα, σπαταλάτε περισ-
σότερη ενέργεια, από το αν ψήνατε 
ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Όσο κρέ-
ας περισσέψει, μπορείτε να το χρη-
σιμοποιήσετε σε σαλάτες, σάντουιτς 
κ.α. Καλό είναι να αποφεύγετε την 
κατανάλωση της πέτσας, διότι σύμ-
φωνα με την επιστημονική ομάδα 
του Πανεπιστημίου του Κάνσας, έχει 
αποδειχθεί ότι περιέχει ετεροκυκλικές 

αμίνες, βλαβερές για τον οργανισμό 
του ανθρώπου. Στην περίπτωση των 
πουλερικών, όπως και στο μοσχάρι, 
προτιμήστε τα κρέατα με τη σήμανση 
«ελευθέρας βοσκής», ή «βιολογικό» και 
να φέρουν την ανάλογη πιστοποίηση.

8. Οικολογική μεταφορά φαγητού
Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά 

σακουλάκια μιας χρήσης ή χάρτινες 
σακούλες για το τοστ ή το φρούτο σας. 
Τοποθετήστε τα σε τσάντες ισοθερμι-
κές και ειδικά τάπερ.

9. Κρατείστε τις πόρτες κλειστές
Όταν θέλετε να ελέγξετε αν φαγητό 

σας ψήθηκε, μην ανοίγετε την πόρτα 
του φούρνου.

Κάθε φορά που την ανοίγετε μειώ-
νετε τη θερμοκρασία έως και 4 βαθμούς. 
Μπορείτε εναλλακτικά να ανάψετε το 
φωτάκι του φούρνου. Αντίστοιχα και 
με την πόρτα του ψυγείου. Αποφύγε-
τε να στέκεστε μπροστά στο ψυγείο 
με την πόρτα ανοιχτή για ώρα, καθώς 
χάνεται ο κρύος αέρας ενώ παράλλη-
λα επιβαρύνεται και ο λογαριασμός 
του ρεύματος!

10. Κρατήστε το ψυγείο σας πάντα 
γεμάτο
Φροντίστε το ψυγείο σας να είναι 

πάντα γεμάτο. Έτσι καταναλώνει λιγό-
τερη ενέργεια, καθώς επιτρέπει στο 
ψυγείο να επαναφέρει γρήγορα τη θερ-
μοκρασία, όταν ανοίγετε την πόρτα, 
σύμφωνα με την Επιτροπή Ενέργει-

ας της Καλιφόρνιας. Αν δε σκοπεύε-
τε να πάτε άμεσα για ψώνια, γεμίστε 
τον κενό του χώρο με κανάτες νερού. 

11. Χρησιμοποιήστε υφασμάτι-
νη πετσέτα
Χρησιμοποιήστε για τα γεύματά 

σας υφασμάτινες πετσέτες αντί για 
χαρτοπετσέτες. Σύμφωνα με το «The 
Green Book», ένας μέσος Αμερικανός, 
χρησιμοποιεί ετησίως περίπου 2.200 
χαρτοπετσέτες, δηλαδή 6 την ημέρα! 

12. Χρειάζεστε πιάτα μιας χρή-
σης; Επιλέξτε σωστά!
Όταν έχετε καλεσμένους και τα πιά-

τα σας δεν φτάνουν για όλους, μην 
επιλέξετε χάρτινα πιάτα μιας χρήσης. 
Αναζητήστε τη λύση των πιάτων μπα-
μπού μιας χρήσης, τα οποία βιοδια-
σπώνται πλήρως μετά από 4-6 μήνες. 
Επίσης μην ξεχνάτε, πως ένα μπα-
μπού αναπτύσσεται έως και 1,20μ. 
την ημέρα, σε αντίθεση με ένα δέντρο 
που χρειάζεται περίπου 24 χρόνια!!

13. Πλένετε τα πιάτα σας οικο-
λογικά;
Γεμίστε το νεροχύτη με νερό και 

σαπούνι και τρίψτε όλα τα πιάτα και 
τα ποτήρια. Στη συνέχεια ξεπλύνετέ 
τα. Αν χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιά-
των, αποφύγετε το ξέπλυμα των πιά-
των και των ποτηριών πριν το πλύ-
σιμο και γεμίστε το πλυντήριο όσο 
περισσότερο γίνεται. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνι-
ας, το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι, 
λόγω της συνεχούς ροής του νερού 
επιβαρύνει κατά 37% περισσότερο την 
κατανάλωση νερού στο νοικοκυριό. 

14. Διαλέξτε το καλύτερο σκεύος
Για την καλύτερη μετάδοση θερ-

μότητας στις εστίες σας, προτιμήστε 
σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι, με χάλ-
κινο πάτο ή αλουμίνιο. Επίσης προ-
σέξτε να επιλέγετε σωστή κατσαρόλα 
στην κατάλληλη εστία, για μεγαλύ-
τερη εξοικονόμηση. Σύμφωνα με το 
Αμερικανικό Συμβούλιο Ενεργοαπο-
δοτικής Οικονομίας, τα γυάλινα και 
κεραμικά σκεύη θερμαίνονται γρηγο-
ρότερα σε σχέση με τα μεταλλικά και 
έτσι μπορεί να μειωθεί η θερμοκρα-
σία του φούρνου κατά 4 βαθμούς, για 
τον ίδιο χρόνο μαγειρέματος.

www.shape.gr 

Όλες αυτές είναι σημαντικές 
κινήσεις καθημερινότητας που 
πρέπει να εφαρμόζουμε. Όμως το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για όλα αυτά, πολλές 
φορές έχει καταγγείλει τον ελλι-
πή έλεγχο της πολιτείας, η οποία 
αδιαφορεί για την ποιότητα ζωής 
των καταναλωτών. Ας ελπίσουμε 
ότι κάποτε… θα αφυπνιστεί ο κρα-
τικός μηχανισμός

ΑλλάΖΩ λίγα Διορθώνω πολλά!



#102 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΔΙΑΤΡΟΦΗ / 27

Το ψάρι αποτελεί μία 
από τις πιο υγιεινές 
τροφές, της διατροφι-

κής πυραμίδας, καθώς συν-
δυάζει μεγάλο αριθμό βιτα-
μινών και μετάλλων, πρωτεΐ-
νες υψηλής ποιότητας, υψηλή 
περιεκτικότητα σε ω-3 πολυ-
ακόρεστα λιπαρά και χαμηλή 
περιεκτικότητα σε κορεσμένα. 
Η κατανάλωσή του συμβάλει 
στην υγεία της καρδιάς, των 
αγγείων, στη σωστή ανάπτυξη 
των παιδιών, ενώ είναι ιδα-
νικό και για δίαιτα. Ωστόσο, 
σχεδόν όλα τα ψάρια και τα 
οστρακοειδή περιέχουν ίχνη 
υδραργύρου.

Ο υδράργυρος που εμφανί-
ζεται στα ψάρια και τα οστρα-
κοειδή λέγεται μεθυλυδράργυ-
ρος. Είναι ο υδράργυρος που 
εμφανίζεται στο περιβάλλον 
ή μπορεί να απελευθερωθεί 
στον αέρα μέσω της βιομη-
χανικής ρύπανσης. Όταν ο 
υδράργυρος πέφτει από τον 
αέρα, μπορεί να συσσωρευ-
τεί σε ρέματα και ωκεανούς 
και μετατρέπεται σε μεθυλυ-
δράργυρο. 

Τα ψάρια τον απορροφούν 
μέσω της τροφής τους και 
η ποσότητα αυτή εξαρτάται 
από το είδος, το μέγεθος και 
την ηλικία του ψαριού. Για 
το λόγο αυτό και τα μεγά-
λα ψάρια (ξιφίας, καρχαρίας, 
βασιλικό σκουμπρί και πλα-
κίδια) αποτελούν το μεγαλύ-
τερο κίνδυνο. 

Γενικά ο υδράργυρος από 

την κατανάλωση ψαριών και 
οστρακοειδών δεν αποτελεί 
πρόβλημα για τους περισσό-
τερους ανθρώπους. 

Οι κίνδυνοι εξαρτώνται 
από την ποσότητα που κατα-
ναλώνει ο άνθρωπος καθώς 
και από τα επίπεδα υδραρ-
γύρου που εμπεριέχονται σε 
αυτά. Η Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA) και η 

Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 
Προστασίας (EPA) των ΗΠΑ 
συστήνουν σε γυναίκες που 
μπορεί να μείνουν έγκυες, 
σε εγκύους, σε θηλάζουσες 
μητέρες και σε μικρά παι-
διά να αποφεύγουν ορισμέ-
να είδη ψαριών, προκειμέ-
νου να μειώσουν την έκθεσή 
τους στις επιβλαβείς επιδρά-
σεις του υδραργύρου, χωρίς 

να χάσουν τα οφέλη από την 
κατανάλωσή τους.
1. Μην καταναλώνετε καρχα-
ρία, ξιφία, βασιλικό σκουμπρί, 
ή ακάρεα επειδή περιέχουν 
υψηλά επίπεδα υδραργύρου.
2. Φάτε μέχρι 12 μικρά ενδι-
άμεσα γεύματα εβδομαδιαί-
ως από μια ποικιλία ψαριών 
και οστρακοειδών που είναι 
χαμηλότερα στον υδράργυρο. 

(γαρίδες, κονσέρβες ελαφρών 
τόνων,  σολομός, pollock και 
γατόψαρο).
3. Καταναλώστε μέχρι ένα 
γεύμα ανά εβδομάδα ψαριών 
που αλιεύετε από τοπικά νερά, 
αλλά μην καταναλώνετε κανέ-
να άλλο ψάρι κατά τη διάρ-
κεια αυτής της εβδομάδας.

Ακολουθήστε αυτές τις 
ίδιες συστάσεις αν είστε εγκυ-
μονούσα ή αν το ψάρι προορί-
ζεται για μικρό παιδί, καθώς 
ελλοχεύει κίνδυνος ο μεθυλυ-
δράργυρος να βλάψει το νευ-
ρικό σύστημα του αγέννητου 
μωρού ή του παιδιού σας. 

Ακόμα, γυναίκες οι οποίες 
σκοπεύουν να μείνουν έγκυ-
ες στο άμεσο μέλλον, πρέπει 
να αποφεύγουν να καταναλώ-
νουν ορισμένα είδη ψαριών, 
καθώς ο μεθυλυδράργυρος 
συσσωρεύεται στη ροή του 
αίματος και χρειάζεται περισ-
σότερο από ένα χρόνο για να 
απομακρυνθεί από το σώμα.

Πληροφορίες από τηνΥπη-
ρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA) και την Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικής Προστασίας 
(EPA) των ΗΠΑ

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επικροτεί.

Υδράργυρος σε ψάρια και οστρακοειδή
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Το καμπανάκι του κινδύ-
νου κρούουν για ακό-
μα μια φορά οι περι-

βαλλοντικές οργανώσεις για 
την κατάσταση που επικρατεί 
στη λίμνη της Αγιάς. Η υπερ-
βολική άντληση υδάτων έχει 
φέρει τη λίμνη στα όρια της 
αποστράγγισης, με τεράστιο 
κίνδυνο για την χλωρίδα και 
την πανίδα της περιοχής. 

Η λίμνη της Αγιάς είναι 
μία μικρή τεχνητή λίμνη, 450 
στρεμμάτων, η οποία βρίσκε-
ται 10 χλμ έξω από τα Χανιά. 
Παρόλο το μικρό της μέγεθος 
φιλοξενεί πλήθος ενδημικών 
πουλιών, ερπετών, ενώ την 
επισκέπτονται και πολλά σπά-

νια αποδημητικά πουλιά (οι 
ορνιθολόγοι έχουν καταγρά-
ψει περίπου 200 είδη, μετα-
ξύ των οποίων ο φιδαετός, 
ο σταυραετός, η λαγγόνα, το 
αηδόνι, διάφορα είδη χελιδο-
νιών και πολλά άλλα). 

Υδροβιότοπος
Η ύπαρξή της θα αποτε-

λούσε τον ιδανικό υδροβιότο-
πο, ο οποίος εντάσσεται στο 
Δίκτυο Natura, αν οι αρμόδιοι 
φορείς που διαχειρίζονται τα 
νερά της λίμνης έκαναν πιο 
ορθή χρήση των νερών της. 
Η αλόγιστη άντληση σε συν-
δυασμό με την ξηρασία που 
επικράτησε φέτος στο Νομό 

Χανίων, αυξάνει ιδιαίτερα τον 
κίνδυνο μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες να μην υπάρχει 
καθόλου νερό στη λίμνη. Οι 
συνέπειες στη χλωρίδα και 
την πανίδα της περιοχής θα 
είναι καταστρεπτικές, ενώ το 
τοπίο από ειδυλλιακό, θα γίνει 
αποκρουστικό για τους επι-
σκέπτες που καθημερινά επι-
θυμούν να την επισκεφθούν. 

Οι περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις ζητούν την άμεση 
αποκατάσταση των βλαβών 
και την πλήρη αντικατάστα-
ση των παμπάλαιων δικτύων 
(40-30 ετών) των Τοπικών 
Οργανώσεων Εγγείων Βελτι-
ώσεων (ΤΟΕΒ), του Οργανι-

σμού Άρδευσης Κρήτης (ΟΑΚ) 
και των Υπηρεσιών Ύδρευσης, 
καθώς εξαιτίας τους χάνεται 
το 1/3 του νερού, πριν προ-
λάβει να φτάσει στον κατα-
ναλωτή. 

Εξίσου σημαντικό κατά 
τους ίδιους, είναι να οριστεί 
ένα «πλαφόν» για την κατα-
νάλωση του νερού που θα 
καλύπτει τις ανάγκες του Του-
ρισμού, αλλά και τις αγροτι-
κές καλλιέργειες. 

Υπάρχουν στοιχεία άλλω-
στε, για το νερό που χρει-
άζεται να χρησιμοποιηθεί 
για τα ελαιόδεντρα, τα εσπε-
ριδοειδή και τα αβοκάντο. 
Ωστόσο με λύπη διαπιστώ-

νεται, πως πολλοί παραγωγοί 
ξοδεύουν απερίσκεπτα μεγα-
λύτερη ποσότητα νερού, από 
όση πραγματικά χρειάζεται. 
Ίσως με την επιβολή προστί-
μου, σε περίπτωση υπερκα-
τανάλωσης, να είναι όλοι πιο 
προσεκτικοί στην κατανάλω-
ση του πολύτιμου θησαυρού 
μας, που λέγεται, νερό. 

Θα είναι μεγάλο οικο-
λογικό έγκλημα εάν τελι-
κά αποξηρανθεί η λίμνη 
της Αγιάς. Πρέπει να επέμ-
βει άμεσα η πολιτεία. Τον 
κίνδυνο αυτό είχαμε ως 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επισημάνει από 
το 1995, όταν είχαν ενσκή-
ψει τα πρώτα προβλήματα.

Στερεύει επικίνδυνα η λίμνη της Αγιάς

 ΠΡΙΝ  ΜΕΤΑ

Χρειάζεται να έχει ανοικτά «παρά-
θυρα» ο νους και η ψυχή σου, για 
να αφήσεις στο παραθαλάσσιο σπίτι 
σου μια πόρτα προς… την θάλασσα! 
Μια μονάχα πόρτα που ανάμεσα σε 
εκατοντάδες μέτρα ψηλών τοίχων, 
των τοίχων του θανάτου, μπορεί να 
χαρίσει την ζωή!

Μάτι. Τα μάτια μας έκλειναν για 
να μην βλέπουν… Τα αυτιά μας να 
μην ακούν… Η καρδιά μας μάτωσε. Η 
είδηση δεν ήταν πια μια φωτιά που 
έκαψε χιλιάδες στρέμματα δασών. 
Το περιμέναμε πάλι φέτος με τρό-
μο. Η είδηση αυτή τη φορά ήταν 
μια φωτιά που έκαψε και δεκάδες 
ανθρώπους ζωντανούς! 

Μια πύρινη θάλασσα κίνησε από 
το βουνό να συναντήσει την υδάτι-
νη. Έτρεχε, θαρρείς και είχαν και-
ρό να βρεθούν και δεν την ένοιαζε 
που ανάμεσα υπήρχαν άνθρωποι, 

δάση, ζώα, σπίτια… ζωές που έπρε-
πε να συνεχίσουν να ζουν.  

Οι παράκτιες μάντρες δεν μπόρε-
σαν να την εμποδίσουν, μόνο στάθη-
καν με εγκληματικό θράσος ανάμεσα 
στους ανθρώπους και στην σωτηρία 
τους. Το Μάτι από τόπος αναψυχής 
και ξεκούρασης έγινε μέσα σε λίγη 
ώρα Ζάλογγο, στρατόπεδο εξόντω-
σης και θάλαμος αερίων. 

Οι κυνηγημένοι από τις φλό-
γες, οι πνιγμένοι από τους πυκνούς 
καπνούς δεν μπορούσαν να βρουν 
διέξοδο. Μόνο μπροστά στο θάνα-
το αγκαλιάστηκαν. 

Αυτοί οι σφιχταγκαλιασμένοι 
νεκροί, ξύπνησαν μνήμες άλλων 
τραγικών τόπων και εποχών και 
εδώ το δολοφονικό χέρι δεν ήταν 

του φασισμού… αλλά της αναρχίας 
του καπιταλισμού. 

Όμως μια πόρτα μια μονάχα πόρ-
τα ενός κτήματος υπήρχε εκεί για να 
φυγαδεύσει κάποιους άλλους ανθρώ-
πους προς την ζωή. 

Το κτήμα που είχε πόρτα προς 
την θάλασσα ανήκει σε βιοκαλλιερ-
γητή, τον κ. Βασίλη Φράγκο(*). 

Σε μια πρώτη ανάγνωση αυτό 
δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Αν το δού-
με όμως πιο προσεκτικά… θα παρα-
τηρήσουμε την διαφορά αντίληψης 
των πραγμάτων. Ένας βιοκαλλιεργη-
τής που σέβεται τον εαυτό του, έχει 
την βιολογικότητα ως τρόπο ζωής 
και ζει σε αρμονία με την φύση. Δεν 
της γυρίζει την πλάτη, δεν της κόβει 
την καλημέρα, δεν την τεμαχίζει, 

δεν την στύβει για να βγάλει λεφτά. 
Της απλώνει το χέρι και πορεύονται 
μαζί συντροφικά. Χρειάζεται υπομο-
νή, μα όταν έρθει η ώρα… εκείνη θα 
του προφέρει πλούσια δώρα. 

Άνθρωπε ακου, και κατανόησε 
-πάνω από τούτα τα ιερά αποκαΐδια- 
ότι μόνο σε παράλληλη πορεία με 
την Φύση θα φτάσεις ψηλά ως κοι-
νωνία και βαθιά μέσα σου. Το αντί-
θετο θα οδηγεί πάντα στον θάνατο!

Φιλοσοφικό και πολύ ωραίο 
το Δελτίο Τύπου της ΒΙΟΖΩ. Για 
την ταμπακιέρα – 99 νεκροί και 
16 βαριά τραυματίες, περίπου 
2000 σπίτια καμμένα, και περι-
ουσίες κατεστραμμένες, η ραδι-
ενέργεια πάνω από τα κεφάλια 
μας – δεν κάνει καμία μνεία!!! 
Ένα μεγάλο «ΓΙΑΤΙ» το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
σας στέλνει ως επιστροφή του 
Δελτίου Τύπου σας.

Μια πόρτα ανοιχτή στη ζωή
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Τον τελευταίο χρόνο 
μία καινοτόμος προ-
σπάθεια βρίσκεται 

σε εξέλιξη για τη διαχείρι-
ση του πληθυσμού χρυσών 
τσακαλιών που βρίσκονται 
εντός του χώρου του Αερο-
δρομίου της Σάμου «Αρί-
σταρχος ο Σάμιος». Με στό-
χο να διασφαλιστεί τόσο 
η ασφάλεια των πτήσεων 
και των επιβατών, όσο και 
η προστασία αυτών των 
ιδιαίτερων θηλαστικών, η 
Fraport Greece έχει συνά-
ψει σύμφωνο συνεργασίας 
με το Ινστιτούτο θαλάσσιας 
Προστασίας «Αρχιπέλαγος», 
με αντικείμενο την αειφό-
ρο διαχείριση και απομά-
κρυνση των τσακαλιών από 
το χώρο του αεροδρομίου.

Το Αεροδρόμιο της 
Σάμου, έχει κατασκευα-
στεί μέσα σε έναν υδροβι-
ότοπο, που αποτελεί έναν 
από τους φυσικούς βιό-
τοπους του Χρυσού Τσα-
καλιού. 

Τυχόν πρόσκρουση τσα-
καλιού με αεροσκάφος θα 
μπορούσε να προκαλέσει το 
θάνατό του αλλά και σοβα-
ρές ζημιές σε αεροσκάφη. 

Για την αποτροπή των 
παραπάνω, η Fraport 
Greece έχει επικεντρωθεί 
στην άμεση απομάκρυν-
ση του Χρυσού Τσακαλιού 
από το αεροδρόμιο χρησι-
μοποιώντας τις πλέον σύγ-
χρονες μεθόδους αειφόρου 
διαχείρισης.

 Από το Μάιο του 2017, 
ερευνητές ζωολογίας του 
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος 
παρακολουθούν τον πληθυ-
σμό τσακαλιών στην περι-
οχή του αεροδρομίου. Η 
έρευνα πραγματοποιείται 
αξιοποιώντας νέες τεχνο-
λογίες με την επιστημονική 
υποστήριξη του University 
of West of England, Bristol.

Για τη συλλογή δεδομέ-
νων και την παρακολούθη-

ση του Χρυσού Τσακαλιού, 
χρησιμοποιούνται υπέρυ-
θρες κάμερες νέας γενιάς 

με ανιχνευτή κίνησης για 
νυχτερινές καταγραφές, 
συστήματα παθητικής κατα-

γραφής ήχων επικοινωνίας, 
κ.α. Παράλληλα σχεδιάστηκε 
και εφαρμόζεται η μέθοδος 
της σταδιακής απομάκρυν-
σης των τσακαλιών από 
το χώρο του αεροδρομί-
ου προς τον παρακείμε-
νο υδροβιότοπο, ο οποίος 
ούτως ή άλλως αποτελεί 
μέρος του οικοσυστήμα-
τος όπου διαβιούν.

 Τον Μαρτίο 2018 ολο-
κληρώθηκε η πρώτη φάση 
ήπιας απομάκρυνσης των 
τσακαλιών προς το γειτονι-
κό υδροβιότοπο και εκτός 
του περιφραγμένου χώρου 
του αεροδρομίου, πριν την 
έναρξη της αναπαραγωγικής 
περιόδου του τσακαλιού. 

Στην επιχείρηση συμμε-
τείχε 80-μελής ομάδα από 
ερευνητές του Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος και το προ-
σωπικό του αεροδρομίου.

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το χρυσό τσακάλι της 
Σάμου, αποτελεί έναν ιδιαί-
τερο πληθυσμό του είδους, 
γενετικά μοναδικό σε σχέ-
ση με όλους τους άλλους 
πληθυσμούς χρυσών τσα-
καλιών στα Βαλκάνια, όπως 

προκύπτει από πρόσφατη 
έρευνα που δημοσιεύθηκε 
στο επιστημονικό περιοδικό 
PlosOne. Αποτελεί επίσης 
εξαίρεση μεγάλου θηλαστι-
κού καθώς ζει στα όρια των 
οικισμών, χωρίς να γίνε-
ται αντιληπτό (πέραν από 
τους ήχους που παράγει), 
αλλά και χωρίς να προκα-
λεί ζημιές στον άνθρωπο, 
ή στα οικόσιτα και τα στα-
βλισμένα παραγωγικά ζώα. 
Το χρυσό τσακάλι είναι δρα-
στήριο κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, ενώ την ημέ-
ρα βρίσκεται κρυμμένο σε 
λαγούμια ή φωλιές που βρί-
σκονται είτε μέσα σε πυκνή 
βλάστηση, ή μέσα σε μικρές 
υπόγειες στοές. Παράλλη-
λα ο πληθυσμός του χρυ-
σού τσακαλιού προσφέρει 
τις σημαντικές «υπηρεσίες» 
στο νησί της Σάμου, καθώς 
περιορίζει την ανάπτυξη 
των πληθυσμών των τρω-
κτικών, συμβάλλοντας έτσι 
τόσο στις καλλιέργειες όσο 
και στις φυσικές διαδικα-
σίες αναδάσωσης.

 Το εγχείρημα της στα-
διακής και ήπιας απομά-
κρυνσης του πληθυσμού 
του χρυσού τσακαλιού από 
το Αεροδρόμιο της Σάμου, 
είναι το πρώτο αντίστοιχο 
παγκοσμίως και στοχεύει 
να αποτελέσει ένα διεθνές 
θετικό πρότυπο διαχείρι-
σης μεγάλων θηλαστικών 
εντός αεροδρομίων, εξισορ-
ροπώντας την ανάγκη για 
ασφάλεια των πτήσεων, με 
τις αρχές της προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Το ΠΑΚΟΕ επικρο-
τεί την προσπάθεια και 
πιστεύει ότι όλα αυτά θα 
δώσουν ένα δικό τους 
χώρο στα «Χρυσά τσα-
κάλια» και δεν θα περι-
ορίσουν σαν «τσίρκο» το 
κομμάτι αυτό της αλυσί-
δας που το βαφτίσαμε 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  

ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ «ΑΡΧΙΠEΛΑΓΟΣ» ΚΑΙ Η FRAPORT GREECE 

Yλοποιούν καινοτόμο πρόγραμμα  
για την προστασία της άγριας ζωής  

στην περιοχή του αεροδρομίου Σάμου
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S.O.S.  ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 « ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ»
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΑΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΤΟ  ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2019.

ΖΗΤΑ 
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ) ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΗ-ΔΕΚΑΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,  ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ  ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ-ΘΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΚΟΥΝΙΕΣ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ Κ.Α.-, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, 
ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΑ, ΚΑΠΗ Κ.Α., ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ…ΕΞΟΥΣΙΑ. Κ.Α

ΕΠΕΙΔΗ
● ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
●  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ 
●  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ… ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ. 
ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ EMAIL (pakoe@pakoe.gr ) Ή ΣΤΟ FAX 2108100804 ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ. ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     e-mail:    ΤΗΛ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  ΗΛΙΚΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ  

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Περιγράφετε τις δράσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Π Α ΚΟ Ε

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
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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


