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Οι Έλληνες πολίτες δεν πληρώνουν 
μόνο τη ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα που 
καταναλώνουν, αλλά πολλά άλλα χαράτσια 
(Υ.Κ.Ω, περιβαλλοντικός φόρος, μεταφορά  και 
διάφορα άλλα) που αντιπροσωπεύουν το 42% του 
λογαριασμού.
Εντούτοις το βασικότερο απ’ όλα είναι το 
γεγονός ότι την τελευταία πενταετία, η ΔΕΗ για 
την πώληση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα  
έχει πληρώσει περίπου 4 δις ευρώ πρόστιμο. 
Έάν  η ΔΕΗ είχε κατευθυνθεί στο φυσικό αέριο 

και στις ΑΠΕ – μόλις το 7% που παράγεται 
απ΄αυτές τις πηγέ, τότε τα 4δις. θα ήταν μόλις 1,5 
δις.
Οι πολίτες όμως δεν φταίνε σε τίποτα να 
πληρώνουν τα λάθη της ενεργειακής πολιτικής 
μιας κυβέρνησης που παράλληλα με την 
υπογραφή της στο Παρίσι για την κλιματική 
αλλαγή και τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη 
ως καυσίμου υπέγραψε και την ανάθεση στους 
Κινέζους νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από λιγνίτη στο Αμύνταιο
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμ-
μάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να 
ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο δυναμικό κοινωνι-
κό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτο-
σέλιδα του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη 
επειδή επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημέ-
να εργαστήρια τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία 
και να τα αντιπαραθέτουμε στα καμουφλαρισμέ-
να στοιχεία της εκάστοτε κυβερνητικής κομματι-
κής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδι-
ωτικός οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε 
κάθε είδους έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλή-
ματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα 
περιοριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρι-
σης δασών, απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμο-
γές εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε 
τη φωνή μας απέναντι σε κάθε είδους ανομία. Και 
μέσα από την εφημερίδα μας και μέσα από εκστρα-
τείες ενημέρωσης και μέσα από δελτία Τύπου και 
μέσα από ραδιοφωνικές 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

ΔΕΗ και …διοξείδιο του άνθρακαedi to  
rial
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Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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Την Τετάρτη 20/03/2019 
στο χώρο του παλαι-
ο ύ  Χ ρ η μ α τ ι σ τ η -

ρίου Αθηνών πραγματο-
ποιήθηκε το 4th Annual 
Sustainability Summit 
με τίτλο «Innovation for 
Sustainability – Business 
leaders discussing how 
to embed innovative 
practices into the corporate 
sustainability strategy», 
που διοργανώθηκε για τέταρ-
τη συνεχόμενη χρονιά από 
το MBA International του 
Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Αειφορί-
ας (CSE). Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε με την Υπο-
στήριξη της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαικής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κάθως και την 
υποστήριξη από το Ινστιτού-
το Εταιρικής Ευθύνης (CRI), 
την Ελληνική Ένωση Επιχει-
ρηματιών (ΕΕΝΕ), το Σύνδε-
σμο Βιομηχανιών Ελλάδος 
(ΣΒΕ), ΤΟ Σύνδεσμο Εξαγω-
γέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 
και το insider.gr

Το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών 
(ΠΑΚΟΕ) έλαβε τιμητική 
διάκριση για το πρόγραμ-
μα «Μετρήσεις – προτά-
σεις για λύση στις ακτές 
της Αττικής και 22 κόλπων 
στην Ελλάδα για την ποι-
ότητα των νερών κολύμ-
βησης». 

Βραβεύτηκαν επίσης για 
τους τομείς της Κοινωνίας, 
του Περιβάλλοντος και των 
Εργαζομένων η Odyssea 
Organizatin για το Astrolab 
Academy, η Μέλισσα Κίκι-
ζας ΑΒΕΕ τροφίμων για την 
«Εβδομάδα Εθελοντισμού 
Εργαζομένων κεντρικών γρα-
φείων και Αθήνας, εργοστα-
σίου Λάρισας και γραφείου 
Θεσσαλονίκης», το ξενοδο-
χείο NJV Athens για «Συμ-
μετοχή ως Μέλος στο Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Αειφόρου 
Τουρισμού», τα εκπαιδευτή-
ρια Ζηρίδη για το πρόγραμ-
μα <Μαθητές – Ηγέτες του 
κόσμου, πολίτες του αύριο> 
και τα ξενοδοχεία Μεγ. Βρε-

τανία και King George για 
«Υπέυθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή ενέργειας και ευαι-
σθητοποίηση σε περιβαλλο-
ντικά θέματα ανακύκλωσης 
οργανικών – ανόργανων υλι-
κών> καθώς και η Δωρεάν 
και Εθελοντική Βιωματική 
Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία 
«Ο μικρός τουρίστας / κατα-
ναλωτής – Μια βαλίτσα ταξι-
δεύει» από την Ελευθερία και 
Ευαγγελία Γκρίμπα.

Ειδικές διακρίσεις δόθη-
καν σε Προγράμματα Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας που ξεχώ-
ρισαν για την καινοτομία, τη 
θετική τους επίδραση και τη 
σύνδεσή τους με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs. 

Οι εταιρείες που βραβεύτη-
καν ήταν η Εθνική Τράπεζα, 
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, 

η Πλαίσιο, ο ΟΛΠ, τα ΕΛΠΕ, 
ο Μυτιληναίος και το ίδρυμα 
Κωνσταντακόπουλου, επίσης 
διακρίσεις δόθηκαν σε φοιτη-
τές του MBA International για 
τις εξαιρετικές τους επιδόσεις 
στο πλαίσιο του μαθήματος 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. 
Χριστοδουλάκης ευχαρίστη-
σε το Annual Sustainability 
Summit για τη βράβευση του 
ΠΑΚΟΕ και συγκεκριμένα για 
τη δράση «Μετρήσεις – προ-
τάσεις για λύση στις ακτές της 
Αττικής και 22 κόλπων στην 
Ελλάδα για την ποιότητα των 
νερών κολύμβησης». Ευχαρί-
στησε τους διοργανωτές και 
ιδιαίτερα τον πρόεδρο του 
Κέντρου Αειφορίας κ. Αυλώ-
να για τη βράβευση για τη 
δράση που εδώ και 40 χρόνια 

πραγματοποιεί κάθε καλοκαί-
ρι, μετρώντας την θαλάσσια 
ρύπανση στην Αττική και σε 
άλλους 22 κόλπους, και είναι 
ο μοναδικός Μη Κερδοσκο-
πικός φορέας που δυστυχώς 
υποκαθιστά το κράτος στη 
δράση αυτή. 

 Ο κ. Χριστοδουλάκης τόνι-
σε πως αυτή η βράβευση 
προβληματίζει περισσότε-
ρο το ΠΑΚΟΕ και φέρνει 
περισσότερες ευθύνες και 
υποχρεώσεις. 

Μεταξύ άλλων εκτός από 
το θέμα της συγκεκριμένης 
δράσης αναφέρθηκε γενικότε-
ρα στις πολιτικές που έχουν 
καταστρέψει το φυσικό 
περιβάλλον της χώρας, με 
αποτέλεσμα σε πολλές παρα-
μέτρους δυστυχώς να είναι μη 
αναστρέψιμο το σύστημα. Και 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
ενέργεια, που θα έπρεπε μέχρι 
το 2020 να έχουν καταργηθεί 
οι λιγνιτικοί σταθμοί, εν τού-
τοις η μαύρη ενέργεια τους 
αυξάνεται με την κατασκευή 
νέων εργοστασίων λιγνίτη. 

Όσον αφορά την ανακύ-
κλωση ανέφερε πως δυστυχώς 
η διαπλοκή και η διαφθορά 
στο σύστημα την τελευταία 
δεκαετία έχει επιφέρει μείω-
ση κατά 5 ποσοστιαίες μονά-
δες και συγκεκριμένα το 2010 
η ανακύκλωση είχε φτάσει 
στο 11,2% ενώ στα τέλη του 

2018 το ποσοστό αυτό έπε-
σε στο 5%. 

Όσον αφορά τα νερά, ιδιαί-
τερα τα θαλασσινά που είναι 
ο μοναδικός χώρος που εξαι-
τίας του τουρισμού έχουν την 
δυνατότητα οικονομικά να 
τον εκμεταλλευτούν, εν τού-
τοις εν τούτοις διαπιστώνε-
ται ότι η ρύπανση του από τα 
στερεά υγρά απόβλητα, ιδιαί-
τερα τις πλαστικές σακούλες 
ολοένα και αυξάνεται. 

Το δε νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης τόνισε πως είναι 
γεγονός ότι έχει καταλήξει σε 
κοινωνικό αγαθό σε ανεπάρ-
κεια, με την νιτρορύπανση και 
την μικροβιακή μόλυνση να 
προκαλεί έντονες παρενέργει-
ες στην δημόσια υγεία και να 
δημιουργεί προβλήματα στο 
υδάτινο οικοσύστημα. Τέλος, 
ο κ. Χριστοδουλάκης δήλωσε 
πως «Επειδή πιστεύουμε 
στο ΠΑΚΟΕ ότι ήρθε και-
ρός πια να δράσουμε όλοι 
μαζί γι’ αυτό σας προτεί-
νουμε να προβληματιζόσα-
στε σε κάθε τι που βλέπετε 
και διαβάζεται». 

Στο κλείσιμο της ομι-
λίας του για τη βράβευση 
του ΠΑΚΟΕ ζήτησε να μην 
ξεχνάμε τους πρόσφατους 
100 νεκρούς στο Μάτι και 
γι’ αυτό αντί χειροκροτήμα-
τα παρακάλεσε να τηρήθεί 
ενός λεπτού σιγή γι’ αυτούς.

Μια βράβευση που  
δεν λύνει τα προβλήματα
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης  

περιοχής Κορινθίας και Άργους  στις 7/3/2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Ps. aeruginosa

1 1437 Μυκήνες.  Καφενείο ‘Point’ 1 0 2 0

2 1438 Μυκήνες.  Tzimis Palace Εστιατόριο 3 0 3 0

3 1439 Άργος. Trendy Burger Grill εστιατόριο 0 0 0 0

4 1440 Άργος.  Καφενείο  Green cafe 0 0 0 0

5 1441 Νέα Τίρυνθα. Εστιατόριο Γεώργιος 0 0 0 0

6 1442 Νέα Τίρυνθα.  Καφενείο Αγαμέμνονα 0 0 0 0

7 1443 Νέα Κίος.  Καφενείο Φωτοβολίδα 0 0 0 0

8 1451 Ναύπλιο. Café Πορτοκάλι 0 0 0 0

9 1452 Ναύπλιο.  Εστιατόριο Κάβουρας 0 0 0 0

10 1455 Τολό. Ξενοδοχείο Nelly’s 0 0 0 0

11 1456 Τολό. Ξενοδοχείο Gorillas 0 0 0 0

12 1457 Ν. Επίδαυρο.  Ιδιωτικό σπίτι παραλιακή οδός 1 0 0 0

13 1460 Κάτω Αλμυρή. Ταβέρνα Πύργος 0 0 0 0

14 1462 Κάτω Αλμυρή.  Ιδιωτικό σπίτι παραλιακή οδός (όνομα Χατζηνικολάου),  
Λουτρά Ωραίας Ελένης 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 
(L260, 7.10.2015).  Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381  
Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

Η διαδρομή της ποιότητας ζωής  
από το Χαϊδάρι μέχρι το Τολό

Συνεργείο επιστημονικό του ΠΑΚΟΕ στις 7/3/2019 
πραγματοποίησε πορεία μετρήσεων και δειγμα-
τοληψιών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι μέχρι το 

Ναύπλιο και πιο πέρα στα λουτρά της Ωραίας Ελένης. 
Από τις μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα της 

διαδρομής διαπιστώθηκε ότι στις περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής οι τιμές των επικίνδυνων αιωρούμενων 
σωματιδίων  (ΡΜ10 και ΡΜ2,5) ήταν αρκετά υψηλές 
σε σχέση με τα όρια και συγκεκριμένα στο Παλατάκι, 
Ασπρόπυργος, στα τσιμέντα Ελευσίνας, στην Μάδρα 
στην Εθνική Οδό, στα διυλιστήρια, ενώ στις άλλες 70 
μετρήσεις σε ολόκληρη τη διαδρομή τα αποτελέσμα-
τα ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων.

Εν τούτοις στα δείγματα πόσιμου και θαλασσινού 
νερού τα αποτελέσματα ήταν όπως παρουσιάζονται 
στους παρακάτω πίνακες.

Όπως διαπιστώνεται οι τιμές στις Μυκήνες σε δύο 
δείγματα για το πόσιμο νερό ήταν πάνω από τα επι-
τρεπτά όρια και πιστεύουμε ότι από την ενημέρωση 
του Δημάρχου Άργους να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Επίσης στα δείγματα θαλασσινού νερού τα κολο-
βακτηρίδια και οι εντερόκοκκοι σε συγκεκριμένα δείγ-
ματα οι τιμές τους ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια 
και στο Ναύπλιο.

Η φροντίδα των δημοτικών αρχών, ώστε οι παρά-
μετροι της ζωής να διατηρούνται προς όφελος των 
δημοτών τους είναι υποχρέωση και καθήκον της 
όποιας εξουσίας.

Ακολουθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων. Δειγματοληψία θαλασσινού νερού Ναύπλιο



#107 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΚΟΕ / 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
 Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε θαλασσινά παράκτια νερά  

ή νερό ανθρώπινης κατανάλωσης περιοχής Κορινθίας και Άργους στις 7/03/2019

Α
ρ.

 
Δ

εί
γμ

ατ
ος

Κ
ω

δι
κο

ί 
Ερ

γα
στ

ηρ
ίο

υ

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Θερμοκρασία
οC

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L
Αγωγιμότητα

mS/cm-1
Θολεροτητα

NTU

Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης
1 1437 Καφενείο ‘Point’, Μυκήνες 16,9 6,3 2,8 17
2 1438 Tzimis Palace Εστιατόριο, Μυκήνες 16,0 6,1 2,7 16
3 1439 Trendy Burger Grill εστιατόριο, Άργος 19,1 7,1 1,6 0
4 1440 Καφενείο  Green cafe, Άργος 18,0 7,0 1,7 1
5 1441 Εστιατόριο Γεώργιος, Νέα Τίρυνθα 19,1 6,9 1,9 1
6 1442 Καφενείο Αγαμέμνονα, Νέα Τίρυνθα 18,7 6,7 1,8 1
7 1443 Καφενείο Φωτοβολίδα, Νέα Κίος 18,9 6,5 1,0 0

15 1451 Εστιατόριο Κάβουρας, Ναύπλιο 15,1 6,5 0,7 0
16 1452 Café Πορτοκάλι, Ναύπλιο 15,3 6,6 0,9 0
19 1455 Ξενοδοχείο Nelly’s, Τολό 17,0 6,2 1,0 0
20 1456 Ξενοδοχείο Gorillas, Τολό 17,4 6,5 1,1 0
21 1457 Ιδιωτικό σπίτι παραλιακή οδός, Ν. Επίδαυρο 16,1 6,2 1,0 0
24 1460 Ταβέρνα Πύργος, Κάτω Αλμυρή 17,8 6,3 1,1 0
26 1462 Ιδιωτικό σπίτι παραλιακή οδός (όνομα Χατζηνικολάου), Λουτρά Ωραίας Ελένης 16,0 7,1 1,0 0

Επιτρεπόμενα όρια  (98/83/EE) - >5 <2,5 στις 20οC <1
Θαλασσινά Παράκτια Νερά

8 1444 Λιμάνι, έξοδος Ιναχός Ποταμού, Νέα Κίος 16,1 5,9 14,1 2
9 1445 Παράλια, Νέα Κίος 15,8 5,4 38,2 0

10 1446 500μ βόρεια από δείγμα 1447 16,0 5,1 40,1 2
11 1447 Σημείο που βγαίνουν τα λύματα Ναυπλίου και Άργους 17,1 4,9 36,9 5
12 1448 500μ νότια από δείγμα 1447 16,3 5,1 38,3 2
13 1449 Παράλια 1χλμ βόρεια του Ναύπλιου 16,0 5,8 38,9 0
14 1450 Λιμάνι, Ναύπλιο 16,9 5,7 40,1 1
17 1453 Παραλία πλάι στο ξενοδοχείου Nelly’s, Τολό 18,0 5,8 39,1 0
18 1454 Λιμάνι, Τολό 18,5 6,0 37,0 0
22 1458 Λιμάνι, Ν. Επίδαυρο 21,9 6,1 32,9 1
23 1459 Λιμάνι, Κάτω Αλμυρή 20,6 6,2 34,6 1
25 1461 Παράλια, Λουτρά Ωραίας Ελένης 18,1 6,0 30,1 1

Επιτρεπόμενα όρια:   (76/160/EOK) - - - -
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-1
 Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε θαλασσινά παράκτια νερά  

ή νερό ανθρώπινης κατανάλωσης περιοχής Κορινθίας και Άργους  στις 7/03/2019.

Α
ρ.

 Δ
εί

γ-
μα

το
ς

Κ
ω

δι
κο

ί 
Ερ

γα
στ

η-
ρί

ου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Φωσφορικών  (ΡΟ4- ) (mg/L) Νιτρικών 
NO3- (mg/L)

Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης
1 1437 Καφενείο ‘Point’, Μυκήνες 0,01 4,81

2 1438 Tzimis Palace Εστιατόριο, Μυκήνες 0,00 4,96

3 1439 Trendy Burger Grill εστιατόριο, Άργος 0,01 2,22

4 1440 Καφενείο  Green cafe, Άργος 0,01 2,22

5 1441 Εστιατόριο Γεώργιος, Νέα Τίρυνθα 0,01 4,31

6 1442 Καφενείο Αγαμέμνονα, Νέα Τίρυνθα 0,02 4,19

7 1443 Καφενείο Φωτοβολίδα, Νέα Κίος 0,00 2,41

15 1451 Εστιατόριο Κάβουρας, Ναύπλιο 0,00 3,80

16 1452 Café Πορτοκάλι, Ναύπλιο 0,01 3,00

19 1455 Ξενοδοχείο Nelly’s, Τολό 0,00 2,41

20 1456 Ξενοδοχείο Gorillas, Τολό 0,00 2,29

21 1457 Ιδιωτικό σπίτι παραλιακή οδός, Ν. Επίδαυρο 0,03 5,72

24 1460 Ταβέρνα Πύργος, Κάτω Αλμυρή 0,01 2,47

26 1462 Ιδιωτικό σπίτι παραλιακή οδός (όνομα Χατζηνικολάου), Λουτρά Ωραίας Ελένης 0,00 2,24

Επιτρεπόμενα όρια  (98/83/EE) 2 50
Θαλασσινά Παράκτια Νερά

8 1444 Λιμάνι, έξοδος Ιναχός Ποταμού, Νέα Κίος 0,00 0,71

9 1445 Παράλια, Νέα Κίος 0,00 0,24

10 1446 500μ βόρεια από δείγμα 1447 0,00 5,86

11 1447 Σημείο που βγαίνουν τα λύματα Ναυπλίου και Άργους 0,68 10,27

12 1448 500μ νότια από δείγμα 1447 0,00 5,69

13 1449 Παράλια 1χλμ βόρεια του Ναύπλιου 0,00 0,07

14 1450 Λιμάνι, Ναύπλιο 0,03 0,00

17 1453 Παραλία πλάι στο ξενοδοχείου Nelly’s, Τολό 0,01 0,14

18 1454 Λιμάνι, Τολό 0,01 0,00

22 1458 Λιμάνι, Ν. Επίδαυρο 0,01 0,72

23 1459 Λιμάνι, Κάτω Αλμυρή 0,03 0,14

25 1461 Παράλια, Λουτρά Ωραίας Ελένης 0,03 0,17

Επιτρεπόμενα όρια:   (76/160/EOK) - -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε θαλασσινά παράκτια νερά  

περιοχής Κορινθίας και Άργους  στις 7/03/2019.

Α
ρ.

Δ
εί

γ-
μα

το
ς

Κ
ω

δι
κο

ί 
Ερ

γα
στ

η-
ρί

ου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1444 Νέα Κίος. Λιμάνι, έξοδος Ιναχός Ποταμού 69 0 93

2 1445 Νέα Κίος. Παράλια 58 0 8

3 1446 Νέα Κίος. 500μ βόρεια από την έξοδο των λυμάτων 218 41 52

4 1447 Σημείο που βγαίνουν τα λύματα Ναυπλίου και Άργους 433 0 120

5 1448 Ναύπλιο. 500μ νότια από την έξοδο των λυμάτων 75 30 162

6 1449 Ναύπλιο. Παράλια 1χλμ βόρεια του Ναύπλιου 85 0 2

7 1450 Ναύπλιο. Λιμάνι 53 0 0

8 1453 Τολό.  Παραλία πλάι στο ξενοδοχείου Nelly’s, 25 0 2

9 1454 Τολό. Λιμάνι 51 0 75

10 1458 Ν. Επίδαυρο.  Λιμάνι 42 0 0

11 1459 Κάτω Αλμυρή. Λιμάνι 67 0 1

12 1461 Κάτω Αλμυρή. Παράλια, Λουτρά Ωραίας Ελένης 25 0 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. 250/100ml 50/100ml 100/100ml 
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Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλύσεων Αέρα αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)  
και φορμαλδεΰδη (Φορμ) περιοχή Κορινθίας και Αργολίδας στις 7/3/2019.

Προς την Αργολίδα (από το αυτοκίνητο) 
1 Παλατάκι, Αθήνα 13 38 0,81 0,09 0840
2 Ασπρόπυργος 21 54 0,97 0,18 0900
3 Τσιμέντα, Έλευσης 22 44 0,12 0,09 0905
4 Μάνδρα (Εθ.Οδός) 12 21 0,19 0,10 0910
5 Μέγαρα (Εθ.Οδός) 7 14 0,45 0,09 0920
6 Διυλιστήρια (Εθ.Οδός) 9 13 0,20 0,19 0935
7 Κόρινθος 5 10 0,13 0,04 1000
8 Σολομός Κορινθίας 8 13 0,22 0,10 1010
9 Χιλιομόδι Κορινθίας 5 9 0,27 0,08 1020
10 Νεμέα Αργολίδας 6 13 0,34 0,07 1040

Μυκήνες
11 Στροφή για Μυκήνες 5 10 0,10 0,03 1050

12 Στροφή από την κεντρική οδό  
προς μοναστηράκι 5 10 0,22 0,05 1100

13 Καφενείο «Point» 6 9 0,11 0,01 1115
14 Tzimis Palace Εστιατόριο 5 11 0,12 0,02 1125
15 Έξοδο προς Αρχ.Μυκήνες 5 10 0,12 0,01 1130
16 Έξοδο προς Άργος 4 9 0,10 0,00 1130

Άργος
17 Είσοδος στην Άργος 5 11 0,13 0,01 1135
18 Καφενείο  Green cafe, Άργος 6 11 0,31 0,01 1145
19 Εκκλησία Αγ. Νικόλαου, Άργος 5 10 0,27 0,00 1150
20 Η οδό ανατολικά από την εκκλησία 4 8 0,18 0,01 1150

21 Μεγάλη οδό 200μ νότια 
Αγ.Νικολάου 5 8 0,20 0,01 1155

22 Μεγάλη οδό 400μ  
νότια Αγ.Νικολάου 4 8 0,16 0,00 1155

23 Πλ. Αγ.Πετρού, νότια 5 10 0,10 0,02 1200
24 Πλ.Αγ.Πέτρου, δυτικά 4 9 0,11 0,02 1200
25 Πλ.Αγ.Πέτρου, βόρεια 5 9 0,12 0,02 1200
26 Πλ.Αγ.Πέτρου, ανατολικά 6 9 0,09 0,02 1200

27 Πλ.Αγ.Πέτρου,  
πίσω από την εκκλησία 4 7 0,09 0,00 1205

28 Πλ.Αγ.Πέτρου,  
μπροστά στην εκκλησία 3 7 0,07 0,00 1205

29 Πλατεία δυτικά  
από την Πλ.Αγ.Πέτρου 4 8 0,10 0,01 1205

Νέα Τίρυνθα
30 Εστιατόριο Γεώργιος, Νέα Τίρυνθα 3 8 0,08 0,00 1215
31 Καφενείο Αγαμέμνονα, Νέα Τίρυνθα 4 8 0,09 0,01 1220

Νέα Κίος
32 Καφενείο Φωτοβολίδα, Νέα Κίος 5 13 0,04 0,02 1235
33 Πλατεία Νεα Κίου 6 12 0,02 0,01 1235

34 Λιμάνι, έξοδος Ιναχός Ποταμού, 
Νέα Κίος 4 8 0,08 0,00 1245

35 Παράλια, Νέα Κίος 5 11 0,09 0,00 1250
Λύματα Ναυπλίου και Άργους

36 500μ βόρεια  
από την έξοδο των λυμάτων 4 8 0,11 0,00 1305

37 Σημείο που βγαίνουν τα λύματα 
Ναυπλίου και Άργους 9 18 0,38 0,00 1315

38 500μ νότια  
από την έξοδο των λυμάτων 5 7 0,20 0.00 1320

Ναύπλιο
39 Παράλια 1χλμ βόρεια του Ναύπλιου 4 8 0,21 0,00 1325
40 Λιμάνι, Ναύπλιο 3 7 0,27 0,00 1330
41 100μ βόρεια του 41 3 6 0,19 0,00 1335
42 200μ βόρεια του 41 4 8 0,19 0,00 1340
43 100μ νότια του 41 2 8 0,49 0,00 1345
44 200μ νότια του 41 3 4 0,10 0,00 1350
45 Café Πορτοκάλι, Ναύπλιο 4 10 0,26 0,00 1405

46 Εστιατόριο Κάβουρας, Ναύπλιο 5 9 0,28 0,00 1405
47 Πλατεία πλάι στο λιμάνι 5 11 0,28 0,00 1410
48 Εκκλησία στην πλατεία 4 11 0,29 0,00 1415
49 Πλ.Καποδηστρίου, πλάι στο άγαλμα 3 8 0,16 0,00 1425

Τολό
50 Ξενοδοχείο «Nelly’s» 6 12 0,05 0,00 1440
51 Παραλία πλάι στο 50 4 8 0,04 0,00 1440
52 Παραλία στο κέντρο του Τολό 5 12 0,03 0,00 1450
53 Ξενοδοχείο «Gorillas» 7 11 0,03 0,00 1500

Νέα Επίδαυρο

54 Στην οδό  
που πηγαίνει στην θάλασσα 3 6 0,06 0,00 1620

55 Λιμάνι Νέα Επίδαυρο 3 6 0,10 0,00 1625
56 200μ νότια από το 55 5 9 0,21 0,01 1630
57 200μ βόρεια από το 55 6 10 0,22 0,01 1635

Κάτω Αλμυρή 
58 Λιμάνι Κάτω Αλμυρή 5 16 0,51 0,02 1640
59 200μ από την θάλασσα από το 58 6 19 0,38 0,02 1640
60 200μ βόρεια από το 58 5 19 0,29 0,00 1640
61 200μ νότια από το 58 4 17 0,19 0,00 1645

Λουτρά Ωραίας Ελένης
62 Νότια άκρη της παραλίας 3 6 0,11 0,00 1710
63 200μ βόρεια από το 62 3 6 0,10 0,00 1715
64 400μ βόρεια από το 62 3 7 0,08 0,00 1720
65 600μ βόρεια από το 62 3 6 0,03 0,00 1720
66 800μ βόρεια από το 62 3 7 0,04 0,00 1725
67 1000μ βόρεια από το 62 3 6 0,06 0,00 1725

Όρια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ 
(Κατώτερο όριο εκτίμησης) 12 20

Μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ναύπλιο

Σημείο μέτρησης
PM 
2,5

μg/m3
PM 10 
μg/m3

VOC
μg/m3

Φορμ
μg/m3 Ώρα Σημείο μέτρησης

PM 
2,5

μg/m3
PM 10 
μg/m3

VOC
μg/m3

Φορμ
μg/m3 Ώρα
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Βοιωτία: Πτωχή και ρυπασμένη
Στις 21/3/2019 επιστημονικό 

συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγ-
ματοποίησε ενδεικτική έρευνα 

στη Βοιωτία (Οινόφυτα,Σχηματάρι, 
Θήβα, Αλίαρτο, Λειβαδιά, Ορχομενό).

Η έρευνα αυτή περιλάμβανε
1. Μετρήσεις ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης (συνημμένος πίνακας). 
Στον πίνακα παρατηρούμε ότι τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία οι τιμές 
των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 
και ΡΜ2,5 πλησιάζουν τα ανώτατα επι-
τρεπτά όρια και ιδιαίτερα στη βιομη-
χανική ζώνη των Οινοφύτων καθώς 
και έξω από τα Δημαρχεία της Αλι-
άρτου και της Λειβαδιάς. Επίσης οι 
τιμές των ολικών υδρογονανθράκων 
και της φορμαλδεϋδης παρατηρού-
νται στην περιοχή των Οινοφύτων 
και ιδιαίτερα στο δημοτικό σχολείο 
αρκετά υψηλές.

Γι’αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή και επιστάμενος έλεγχος από 
τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και 
τη Δημοτική Αρχή που ανήκουν τα 
Οινόφυτα.

2. Μετρήσεις στο νερό ανθρώ-
πινης κατανάλωσης στα Οινόφυ-
τα, στη Λειβαδιά και στον Ορχομενό.

Όλες οι τιμές του διαλυμένου οξυ-
γόνου, της αγωγιμότητας, της θολε-
ρότητας βρέθηκαν εντός των επιτρε-
πόμενων ορίων εκτός δύο δειγμάτων 
για τη θολερότητα στο Δημαρχείο 
Αλιάρτου και του Κέντρου Υγείας.

3. Μετρήσεις στον ποταμό Ασω-
πό και στα λύματα.

Όπως παρατηρούμε στο συνημ-
μένο πίνακα οι τιμές για τον ποταμό 
Ασωπό της αγωγιμότητας και θολερό-
τητας βρέθηκαν πάρα πολύ υψηλές.

Όσο αφορά τα λύματα των βιολο-
γικών καθαρισμών οι τιμές της αγω-
γιμότητας και της θολερότητας στο 
Σχηματάρι βρέθηκαν εκτός των ορί-
ων σε επικίνδυνα επίπεδα. Στη Θήβα 
βρέθηκαν εντός των ορίων, το ίδιο 
και στην Λειβαδιά.

4. Χημικές αναλύσεις στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης στα 
νερά του ποταμού Ασωπού καθώς 
και στα λύματα. Όπως παρατηρείται 

στον πίνακα, στο νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης των Οινοφύτων και του 
Σχηματαρίου οι τιμές του εξασθενούς 
χρωμίου βρέθηκαν πολύ υψηλές σε 
σχέση με το μηδενικό όριο που θεω-
ρείται ασφαλές.

Αντίστοιχα από τη Θήβα και μέχρι 
τον Ορχομενό οι τιμές ήταν σε μηδε-
νικά επίπεδα, οπότε το νερό θεωρεί-
ται ασφαλές.

Αντίθετα στα νερά του ποταμού 
Ασωπού οι τιμές του εξασθενούς 
χρωμίου  βρέθηκαν πολύ υψηλές 
σε σχέση με την ανώτατη τιμή του 
ολικού χρωμίου και όχι εξασθενούς, 
δηλαδή τα πενήντα (50) μικρογραμ-
μάρια στο λίτρο.

Όσο αφορά τα λύματα των βιολογι-
κών καθαρισμών και εκεί οι τιμές εξα-
σθενούς χρωμίου είναι πολύ υψηλές.

5. Μικροβιολογικές αναλύσεις. 
Από τους συνημμένους πίνακες των 
μικροβιολογικών αναλύσεων διαπι-
στώνονται τα παρακάτω.

Όσο αφορά τα νερά ανθρώπι-
νης κατανάλωσης από τα εικοσιένα 

(21) δείγματα που πάρθηκαν, τα 6 
περιέχουν κολοβακτηρίδια κοπρά-
νων και εντερόκοκκους και συγκε-
κριμένα το Κέντρο Υγείας Σχηματα-
ρίου, το Νοσοκομείο της Θήβας και 
το Δημαρχείο της Θήβας καθώς και 
στο Δημοτικό σχολείο και το Δημαρ-
χείο των Οινοφύτων. Επίσης εντερό-
κοκκοι βρέθηκαν στο περιφερειακό 
ιατρείο Ορχομενού.

Όσο αφορά στον Ασωπό ποταμό 
η κατάσταση είναι φοβερή και επι-
κίνδυνη. Όλα τα δείγματα παρουσί-
ασαν υψηλές τιμές σε κολοβακτηρί-
δια, E. coli και εντερόκοκκους.

Τέλος όσο αφορά τα λύματα στις 
εξόδους των βιολογικών καθαρισμών 
η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη.

Μετά από τα παραπάνω ελπί-
ζουμε οι δημοτικοί άρχοντες στους 
οποίους προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ 
τις παραπάνω μετρήσεις και τα 
αποτελέσματά τους να σκύψουν 
πάνω σε αυτά, να προβληματι-
στούν και να πάρουν τα κατάλ-
ληλα μέτρα.
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Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλύσεων Αέρα αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και φορμαλδεΰδη (Φορμ) 
περιοχή Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Θήβας, Αλιάρτου, Λεβαδιάς και Ορχομενού  στις 21 / 03 / 2019.

Οινόφυτα και Σχηματάρι

1
Ασωπός ποταμός, στην γέφυρα που 
περνάει η οδός που πηγαίνει παράλληλη 
του αυτοκινητοδρόμου (Οινόφυτα)

9 16 0,49 0,01 0930

2 200μ νότια του 1 9 14 0,21 0,01 0945
3 500μ νότια του 1 10 18 0,28 0,03 0950
4 200μ βόρεια του 1 6 10 0,41 0,01 1000
5 500μ βόρεια του 1 6 11 0,38 0,01 1005
6 Jumbo Storehouse (στην οδό) 6 10 0,09 0,00 1010
7 Είσοδος στα Οινόφυτα 7 14 0,21 0,01 1005
8 Δημοτικό σχολειό Οινοφύτων 5 8 0,48 0,01 1030
9 Δημαρχείο Οινοφύτων 4 9 0,26 0,01 1035

10 ΙΚΑ Οινοφύτων 4 8 0,31 0,01 1040
11 Φούρνος Κοσβυράς, Οινοφύτων 4 8 0,31 0,01 1045
12 Soul Coffee Drinks, Οινοφύτων 4 8 0,28 0,01 1050
13 Γέφυρα πάνω από τον Ασωπό πόταμο 4 9 0,50 0,01 1100

14 Γέφυρα πάνω από τον Ασωπό πόταμο 
(περίπου 2χλμ δυτικά του 14) 4 7 0,03 0,00 1110

15 200μ ανατολικά του 14 5 8 0,03 0,00 1115
16 500μ ανατολικά του 14 4 7 0,06 0,00 1120
17 200μ δυτικά του 14 3 6 0,04 0,00 1130
18 500μ δυτικά του 14 4 7 0,05 0,00 1135
19 Έξοδο λυμάτων, Σχηματάρι 4 6 0,39 0,00 1140
20 200μ κάτω όπως ρέει το ποτάμι από το 19  3 6 0,18 0,00 1145
21 Δημαρχείο Σχηματαρίου 4 7 0,17 0,02 1215
22 Κέντρο υγείας Σχηματαρίου 5 9 0,19 0,01 1220
23 Καφενείο Βασιλικής, Σχηματάρι 4 9 0,29 0,00 1225
24 Marinos εστιατόριο, Σχηματάρι 5 10 0,20 0,01 1230

Θήβα και Αλίαρτο 
25 Νοσοκομείο Θήβας 8 15 0,10 0,01 1255
26 Λύματα Θήβας 100-200μ από τον έξοδο 8 16 0,85 0,01 1310
27 Λύματα Θήβας 300-400μ από τον έξοδο 7 16 0,60 0,01 1315
28 Δημαρχείο Θήβας 6 12 0,38 0,00 1325
29 1ο Δημοτικό σχολείο Θήβας 5 10 0,30 0,00 1330
30 Αρτογλυκοπολείο Πετρίδης, Θήβα 6 13 0,28 0,00 1335

31 Δημοτικό καφενείο Θήβας 5 10 0,31 0,00 1340
32 ΚΕΠ Θήβας 5 10 0,02 0,01 1345
33 Πινδάρου και Αντιγόνης, Θήβα 3 8 0,04 0,01 1350
34 Πλατεία Αγ. Νικολάου, Θήβα 5 4 0,10 0,00 1355
35 Δημαρχείο Αλιάρτου 7 18 0,04 0,00 1440
36 Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 6 16 0,02 0,00 1445
37 Κεντρική πλατεία Αλιάρτου 4 9 0,03 0,00 1450
38 Δημοκρίτειας και Παλ.Εθ. Οδό, Αλίαρτος 6 18 0,02 0,00 1455
39 Σταθμό ΟΣΕ, Αλίαρτος 4 9 0,02 0,00 1500
40 ΚΕΠ Αλιάρτου (έξω) 4 9 0,04 0,00 1505
41 ΚΕΠ Αλιάρτου (μέσα) 4 8 0,02 0,00 1505

Λειβαδιά και Ορχομενό

42 Λύματα Λεβαδιάς,  
περίπου 500μ από την έξοδο 4 7 0,04 0,00 1530

43 Λύματα Λεβαδιάς, περίπου 200μ 
 από την έξοδο 4 9 0,07 0,00 1540

44 Δημαρχείο Λεβαδιάς (έξω) 9 18 0,65 0,00 1555
45 Δημαρχείο Λεβαδιάς (μέσα) 4 8 0,04 0,00 1555
46 Φούρνος Σταυλιώτη, Λεβαδιά 4 8 0,03 0,00 1600
47 Vintage Cafe,  Λεβαδιά 4 9 0,08 0,00 1610
48 Γενικό νοσοκομείο Λεβαδιάς 4 8 0,10 0,00 1620
49 1ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 5 10 0,12 0,00 1625
50 2ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 4 10 0,10 0,00 1630
51 Ικάρων και Κάδμου, Λεβαδιά 8 16 0,20 0,01 1640
52 Μητρόπολη Λεβαδιάς 4 8 0,09 0,01 1650
53 Κρύα Βρύση Λεβαδιάς 4 9 0,07 0,00 1655
54 Πλ. Διάκων Λεβαδιάς 3 7 0,10 0,00 1700

55 Έξοδο από την Λεβαδιά  
προς Ορχομενό, στην οδό 10 19 0,49 0,03 1705

56 Περιφερικό ιατρείο Ορχομενού 4 8 0,04 0,00 1720
57 Ταβέρνα ‘Ο Κισσός’, Ορχομενό 4 9 0,07 0,01 1725
58 Πλ. Σκρήπου, Ορχομενό 4 8 0,06 0,01 1730
59 Πλ. Ηρώων,  Ορχομενό 4 9 0,05 0,01 1735
60 Δημαρχείο Ορχομενού 4 9 0,10 0,00 1740
Όρια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ  
(Κατώτερο όριο εκτίμησης) 12 20

Σημείο μέτρησης
PM 
2,5
μg/
m3

PM 
10 
μg/
m3

VOC
mg/
m3

Φορμ
mg/
m3

Ώρα Σημείο μέτρησης
PM 
2,5
μg/
m3

PM 
10 
μg/
m3

VOC
mg/
m3

Φορμ
mg/
m3

Ώρα
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,  
νερό ποταμού ή λυμάτων περιοχής Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Θήβας, Αλιάρτου, Λεβαδιάς και Ορχομενού στις 21/03/2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοχεία

Θερμοκρασία
οC 

Διαλυμένο
Οξυγόνο

Mg/L
Αγωγημότητα

mS/cm
Θολερότητα

NTU

Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης
6 1468 Δημοτικό σχολειό Οινοφύτων 15,6 7,7 1,1 0
7 1469 Δημαρχείο Οινοφύτων 15,5 7,7 1,1 0
8 1470 ΙΚΑ Οινοφύτων 15,1 7,8 1,3 0
9 1471 Φούρνος Κοσβυράς, Οινοφύτων 15,4 7,7 1,1 0

10 1472 Soul Coffee Drinks, Οινοφύτων 15,6 7,8 1,1 0
18 1480 Δημαρχείο Σχηματαρίου (χωρίς μάσκα και γάντια) 16,1 7,7 1,1 0
19 1481 Κέντρο υγείας Σχηματαρίου 15,9 7,7 1,1 0
20 1482 Νοσοκομείο Θήβας 15,9 7,8 1,3 0
23 1485 Δημαρχείο Θήβας (χωρίς μάσκα και γάντια) 15,9 7,6 1,3 0
24 1486 1ο Δημοτικό σχολείο Θήβας (χωρίς μάσκα και γάντια) 15,8 7,6 1,4 0
25 1487 Αρτογλυκοπολείο Πετρίδης, Θήβα 15,7 7,6 1,4 0
26 1488 Δημοτικό καφενείο Θήβας 15,9 7,4 1,3 0
27 1489 Δημαρχείο Αλιάρτου 15,1 7,4 1,3 1
28 1490 Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 15,9 7,6 1,4 1
31 1493 Φούρνος Σταυλιώτη, Λεβαδιά 15,7 7,4 1,3 0
32 1494 Vintage Cafe,  Λεβαδιά 15,8 7,4 1,3 0
33 1495 Γενικό νοσοκομείο Λεβαδιάς 15,9 7,6 1,1 0
34 1496 1ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 15,7 7,3 1,3 0
35 1497 2ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 15,7 7,6 1,1 0
36 1498 Περιφερικό ιατρείο Ορχομενού 15,8 7,3 1,4 0
37 1499 Ταβέρνα ‘Ο Κίσσος’, Ορχομενός 15,7 7,3 1,3 0

Επιτρεπόμενα όρια: (98/83/EE) - >5 <2,5 στις 20οC <1
Νερό Ποταμού (Ασωπού)

1 1463 Ασωπός ποταμός, στην γέφυρα που περνάει η οδός 
που πηγαίνει παράλληλη του αυτοκινητοδρόμου 15,6 7,8 2,2 18

2 1464 200μ νότια του 1 15,5 7,8 2,1 17
3 1465 500μ νότια του 1 15,1 7,8 2,2 20
4 1466 200μ βόρεια του 1 15,4 7,7 2,3 21
5 1467 500μ βόρεια του 1 15,6 7,7 2,4 23

11 1473 Ασωπός ποταμός, γέφυρα που περνάει η οδός Οινόι-Κλειδί 16,0 7,6 1,9 16
12 1474 200μ ανατολικά του 11 15,6 7,7 2,1 17
13 1475 500μ ανατολικά του 11 15,7 7,8 1,8 17
14 1476 200μ δυτικά του 11 15,7 7,7 1,9 17
15 1477 500μ δυτικά του 11 15,8 7,8 1,8 17

Επιτρεπόμενα όρια: - - - -
Λύματα

16 1478 Έξοδο λυμάτων, Σχηματάρι 17,1 5,7 5,8 70
17 1479 200μ κάτω όπως ρέει το ποτάμι από το 16  15,9 7,4 2,4 18
21 1483 Λύματα Θήβας 100-200μ από τον έξοδο 15,2 6,7 1,3 10
22 1484 Λύματα Θήβας 300-400μ από τον έξοδο 15,3 7,0 1,1 7

29 1491 Λύματα Λεβαδιάς, περίπου 500μ από την έξοδο  
(πιστεύουμε ότι τα λύματα πέφτουν σε αυτό το ρέμα) 14,9 6,7 1,4 1

30 1492 Λύματα Λεβαδιάς, περίπου 200μ από την έξοδο  
(πιστεύουμε ότι τα λύματα πέφτουν σε αυτό το ρέμα) 15,0 6,6 1,5 1

Επιτρεπόμενα όρια - - - -
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, νερό ποταμού ή 
λυμάτων περιοχής Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Θήβας, Αλιάρτου, Λειβαδιάς και Ορχομενού  στις 21 / 03 / 2019.
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Cr(VI)
μg/L

NO3
mg/L

PO4
mg/L

Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης
6 1468 Δημοτικό σχολειό Οινοφύτων 25 0,2 0,05
7 1469 Δημαρχείο Οινοφύτων 25 0,2 0,05
8 1470 ΙΚΑ Οινοφύτων 25 0,2 0,05
9 1471 Φούρνος Κοσβυράς, Οινοφύτων 25 0,2 0,05

10 1472 Soul Coffee Drinks, Οινοφύτων 30 0,1 0,04
18 1480 Δημαρχείο Σχηματαρίου (χωρίς μάσκα και γάντια) 25 0,2 0,04
19 1481 Κέντρο υγείας Σχηματαρίου 30 0,2 0,03
20 1482 Νοσοκομείο Θήβας 0 0,2 0,05
23 1485 Δημαρχείο Θήβας (χωρίς μάσκα και γάντια) 0 0,3 0,06
24 1486 1ο Δημοτικό σχολείο Θήβας (χωρίς μάσκα και γάντια) 0 0,3 0,06
25 1487 Αρτογλυκοπολείο Πετρίδης, Θήβα 0 0,4 0,06
26 1488 Δημοτικό καφενείο Θήβας 0 0,3 0,06
27 1489 Δημαρχείο Αλιάρτου 0 0,4 0,05
28 1490 Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 0 0,3 0,05
31 1493 Φούρνος Σταυλιώτη, Λεβαδιά 0 1,6 0,11
32 1494 Vintage Cafe,  Λεβαδιά 0 1,8 0,09
33 1495 Γενικό νοσοκομείο Λεβαδιάς 0 1,8 0,07
34 1496 1ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 0 1,8 0,09
35 1497 2ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 0 1,8 0,07
36 1498 Περιφερικό ιατρείο Ορχομενού 0 2,2 0,07
37 1499 Ταβέρνα «Ο Κίσσος», Ορχομενός 0 2,4 0.07

Επιτρεπόμενα όρια: 98/83/ΕΕ - 50 -
Νερό Ποταμού (Ασωπού)

1 1463 Ασωπός ποταμός, στην γέφυρα που περνάει η οδός που πηγαίνει παράλληλη του αυτοκινητοδρόμου 110 14,6 0,14
2 1464 200μ νότια του 1 120 15,0 0,11
3 1465 500μ νότια του 1 110 18,6 0,11
4 1466 200μ βόρεια του 1 100 13,5 0,14
5 1467 500μ βόρεια του 1 120 12,0 0,16

11 1473 Ασωπός ποταμός, γέφυρα που περνάει η οδός Οινόι-Κλειδί 95 20,0 0,09
12 1474 200μ ανατολικά του 11 90 18,4 0,10
13 1475 500μ ανατολικά του 11 100 17,3 0,10
14 1476 200μ δυτικά του 11 90 15,1 0,08
15 1477 500μ δυτικά του 11 90 14,6 0,09

Επιτρεπόμενα όρια: - - -
Λύματα

16 1478 Έξοδο λυμάτων, Σχηματάρι 30 4,5 7,9
17 1479 200μ κάτω όπως ρέει το ποτάμι από το 16  35 10,5 0,28
21 1483 Λύματα Θήβας 100-200μ από τον έξοδο 10 3,7 7,0
22 1484 Λύματα Θήβας 300-400μ από τον έξοδο 10 2,2 6,4
29 1491 Λύματα Λεβαδιάς, περίπου 500μ από την έξοδο (πιστεύουμε ότι τα λύματα πέφτουν σε αυτό το ρέμα) 20 3,2 0,26
30 1492 Λύματα Λεβαδιάς, περίπου 200μ από την έξοδο (πιστεύουμε ότι τα λύματα πέφτουν σε αυτό το ρέμα) 20 3,1 0,25

Επιτρεπόμενα όρια: 91/271/ΕΟΚ - - -
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης 
περιοχής  Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Θήβας, Αλιάρτου, Λεβαδιάς και Ορχομενού, στις 21/03/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Ps. aeruginosa

1 1468 Δημοτικό σχολειό Οινοφύτων 0 0 1 0

2 1469 Δημαρχείο Οινοφύτων 0 0 1 0

3 1470 ΙΚΑ Οινοφύτων 0 0 0 0

4 1471 Φούρνος Κοσβυράς, Οινοφύτων 0 0 0 0

5 1472 Soul Coffee Drinks, Οινοφύτων 0 0 0 0

6 1480 Δημαρχείο Σχηματαρίου (χωρίς μάσκα και γάντια) 0 0 0 0

7 1481 Κέντρο υγείας Σχηματαρίου 1 0 1 0

8 1482 Νοσοκομείο Θήβας 1 0 1 0

9 1485 Δημαρχείο Θήβας (χωρίς μάσκα και γάντια) 1 0 0 0

10 1486 1ο Δημοτικό σχολείο Θήβας (χωρίς μάσκα και γάντια) 0 0 0 0

11 1487 Αρτογλυκοπολείο Πετρίδης, Θήβα 0 0 0 0

12 1488 Δημοτικό καφενείο Θήβας 0 0 0 0

13 1489 Δημαρχείο Αλιάρτου 0 0 0 0

14 1490 Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 0 0 0 0

15 1493 Φούρνος Σταυλιώτη, Λεβαδιά 0 0 0 0

16 1494 Vintage Cafe,  Λεβαδιά 0 0 0 0

17 1495 Γενικό νοσοκομείο Λεβαδιάς 0 0 0 0

18 1496 1ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 0 0 0 0

19 1497 2ο Δημοτικό σχολείο Λεβαδιάς 0 0 0 0

20 1498 Περιφερικό ιατρείο Ορχομενού 0 0 1 0

21 1499 Ταβέρνα «Ο Κίσσος», Ορχομενός 0 0 0 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).  
Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού Ασωπού, στις 21/3/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1463 Ασωπός ποταμός, στην γέφυρα που περνάει η οδός που πηγαίνει παράλληλη του αυτοκινητοδρόμου 414 143 293

2 1464 200μ νότια του 1 386 183 150

3 1465 500μ νότια του 1 327 243 136

4 1466 200μ βόρεια του 1 247 244 233

5 1467 500μ βόρεια του 1 263 284 243

6 1473 Ασωπός ποταμός, γέφυρα που περνάει η οδός Οινόι-Κλειδί 226 156 121

7 1474 200μ ανατολικά του 11 234 99 157

8 1475 500μ ανατολικά του 11 206 113 243

9 1476 200μ δυτικά του 11 206 161 183

10 1477 500μ δυτικά του 11 151 99 214
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985)  
και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ,  2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων υδάτων σε ρέματα  αποδοχής λυμάτων,   
περιοχής  Σχηματαρίου, Θήβας, Λεβαδιάς στις 21/03/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1478 Έξοδο λυμάτων, Σχηματάρι 414 143 293
2 1479 200μ κάτω όπως ρέει το ποτάμι από το 16  386 183 150
3 1483 Λύματα Θήβας 100-200μ από τον έξοδος 327 243 136
4 1484 Λύματα Θήβας 300-400μ από τον έξοδος 247 244 233
5 1491 Λύματα Λεβαδιάς, περίπου 500μ από την έξοδο (πιστεύουμε ότι τα λύματα πέφτουν σε αυτό το ρέμα) 263 284 243

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985)  
και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ,  2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml
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Το ΠΑΚΟΕ τον Ιούλιο (13-
19/07) του 2006 πραγμα-
τοποίησε μετρήσεις στην 

ευρύτερη περιοχή του εργοστα-
σίου τσιμέντου –τότε ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΑΓΕΤ Ηρακλής-. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής έδειξαν ότι τα ολικά αιω-
ρούμενα σωματίδια TSP ήταν δέκα 
(10) φορές πιο πάνω από τα επι-
τρεπόμενα όρια, τα ΡΜ10 το ίδιο 
και ο θόρυβος υπερβολικά υψηλός. 
Τότε είχε εκδοθεί από το ΥΠΕΝ, 
τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, ένα επιχειρησια-
κό σχέδιο για την καταπολέμηση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 
οποίο… ξεχάστηκε. Τώρα η ταφό-
πλακα για τους κατοίκους του 
Βόλου δώδεκα (12) χρόνια μετά 
είναι η καύση του RDF μαζί με 
το Pet-cook  και το Φυσικό Αέριο.

Άγρια κόντρα με μπαράζ ανακοι-
νώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ  της 
Επιτροπής Αγώνα Πολιτών και της 
Δημοτικής Αρχής Βόλου σχετικά με 
το θέμα της κατάθεσης αγωγής κατά 
της ΑΓΕΤ από τον Αχ. Μπέο.

Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 
καταγγέλλει ότι η Δημοτική Αρχή έχει 
αναλάβει από κοινού με την κυβέρνη-
ση, την Περιφέρεια, τη Ν.Δ. να προ-
ωθήσει τα συμφέροντα της Lafarge 
και των εργολάβων των σκουπιδιών.

Από την πλευρά του ο Δήμος τονί-
ζει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
ευρωπαϊκές και κυβερνητικές οδη-
γίες και τον εθνικό σχεδιασμό όπως 
περιέχονται στην ισχύουσα νομοθε-
σία και φροντίζει με κάθε πρόσφορο 
και θεμιτό τρόπο να προστατεύει τη 
δημόσια υγεία και τα συμφέροντα 
των πολιτών.

Αποκορύφωμα της αντίθεσης των 
πολιτών στην καύση RDF αποτέλεσε  
το συλλαλητήριο που έλαβε χώρα το 
Σάββατο 16-3-2019. Στο πλευρό των 
πολιτών βρίσκονται ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Μαγνησίας, η Ένωση Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μαγνη-
σίας και το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Τι είναι το RDF;
Το RDF (Refuse-derived fuel)  είναι 

ένα προϊόν που παράγεται από διά-
φορα είδη αποβλήτων όπως τα αστι-
κά στερεά απόβλητα, βιομηχανικά 
απόβλητα και εμπορικά απορρίμματα. 

Το RDF  αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από υλικά που είναι, όπως 
μη ανακυκλώσιμα πλαστικά, χάρ-
τινες κούτες και άλλα ψιλοκομμένα 
υλικά. Αυτά τα κλάσματα διαχωρίζο-
νται με εφαρμογή  διαφόρων επεξερ-

γασιών και το υπόλοιπο μετατρέπε-
ται σε υλικό μεγέθους ομοιόμορφων 
κόκκων ή pellets που είναι δυνατό 
να καεί ως αντικατάστατο ορυκτών 
καυσίμων σε π.χ. εργοστάσια τσιμέ-
ντου και λιγνιτικά εργοστάσια παρα-
γωγής  ηλεκτρισμού.

Τυπική σύσταση του RDF φαί-
νεται στον παρακάτω πίνακα.

Σύσταση %
Πλαστικά 31
Υφάσματα 14

Χαρτί / χαρτοκιβώτια 13
Ξύλο 12
Άλλα 30

Με βάση τα σημερινά ελληνικά 
δεδομένα και την διεθνή εμπειρία, η 
τελική διάθεση/διαχείριση του RDF 
μπορεί να γίνει α) σε ΧΥΤΑ, β) σε 
λιγνιτικά εργοστάσια παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, γ) σε εργοστάσια 
παραγωγής τσιμέντου και δ) σε χαρ-
τοβιομηχανίες. Και οι τέσσερεις (4) 
επιλογές δημιουργούν, ενδεχομένως, 
επιπλέον «εξωτερικό» περιβαλλοντι-
κό κόστος από το υπάρχον, το οποίο 
αναφέρεται στα εξής:
• Στις επιπτώσεις στις κλιματικές 
αλλαγές
• Στις επιπτώσεις στην υγεία λόγω 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• Στις επιπτώσεις στην υγεία λόγω 
ρύπανσης του εδάφους
• Στο «κοινωνικό» κόστος π.χ. μείω-
ση αξίας της γης κ.α.

Σχετικά με τη διάθεση του RDF 
σε τσιμεντάδικο;

Στο σημείο αυτό αξίζει να επιση-
μανθεί ότι από πρόσφατη εκπονού-
μενη έρευνα του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου) 
βασισμένη στην επίσημη σχετική 
μεθοδολογία αξιολόγησης της Ε.Ε. 
έχει διαπιστωθεί ότι εάν το RDF δια-
τεθεί σε εργοστάσιο καύσης απο-
βλήτων, που πληρεί τις τελευταίες 
πιο αυστηρές προδιαγραφές αντιρ-
ρύπανσης της Ε.Ε., αντί στο ΧΥΤΑ 

Άνω Λιοσίων - Φυλής, τότε το συνο-
λικό εξωτερικό κόστος στην πρώτη 
περίπτωση είναι μικρότερο από το 
να διατεθεί σε ΧΥΤΑ.

Επιπλέον, όμως, είναι γνωστό, 
με βάση διεθνώς αποδεκτούς δεί-
κτες εκπομπών, ότι ένα τσιμεντάδι-
κο εκπέμπει αέριους ρύπους, μετα-
ξύ των οποίων μπορεί να εκπέμπει 
υδράργυρο και διοξίνες.

Ιδιαίτερα η εκπομπή διοξινών εξαρ-
τάται από την τεχνολογία που χρησι-
μοποιείται και από τη θερμοκρασία 
του ηλεκτροστατικού φίλτρου ή του 
σακκόφιλτρου και μπορεί να κυμαν-
θεί από 0-5 μg TEQ/τόνο παραγό-
μενου τσιμέντου (UN Environment 
Programme, 2001). Η χρήση RDF ως 
εναλλακτικό καύσιμο μπορεί ενδεχο-
μένως να αυξήσει τις εκπεμπόμενες 
διοξίνες, αφού το RDF μπορεί να περι-
έχει πλαστικό PVC ή άλλες ουσίες που 
περιέχουν χλώριο (π.χ. χρώματα κ.α.).

Ο υδράργυρος είναι ίσως πιο «αδύ-
νατο» θέμα για την διάθεση του RDF 
σε τσιμεντάδικο σε σχέση με τις διο-
ξίνες. Θα πρέπει να εξετασθεί η περιε-
κτικότητα του RDF σε υδράργυρο και 
η αποτελεσματικότητα των συστημά-
των αντιρρύπανσης στη συγκράτηση 
του υγραργύρου.

Έτσι, η αύξηση ή μη των ενδε-
χόμενων εκπεμπόμενων διοξινών ή 
υδραργύρου θα εξαρτηθεί από τη περι-
εκτικότητα του υπάρχοντος καυσίμου 
και του RDF σε χλώριο ή υδράργυρο 
και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της τεχνολογίας του τσιμεντάδικου 
και της τεχνολογίας αντιρρύπανσης 
που χρησιμοποιεί, για τα οποία δεν 
διαθέτουμε τις απαραίτητες τεχνικές 
πληροφορίες, τεστ και δεδομένα λει-
τουργίας για να εκφράσουμε τεκμη-
ριωμένη άποψη.

Τέλος, ένα άλλο θέμα που θα πρέ-
πει να προσεχθεί είναι η αύξηση της 
περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος 
(τσιμέντο) σε βαρέα μέταλλα (χαλκό, 
μόλυβδο, χρώμιο, ψευδάργυρο) και σε 
χλώριο. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέ-

ρεται στις κατασκευές και θα πρέπει 
να δοθούν στοιχεία του όλου κύκλου 
ζωής τους και των πιθανών επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Άρα, πριν από οποιαδήποτε τελι-
κή διάθεση του RDF σε τσιμεντάδικο, 
η συγκεκριμένη βιομηχανία πρέπει 
να προηγηθεί δημόσιος διάλογος και 
να παρουσιάσει μετρήσεις και στοι-
χεία σχετικά με τις επιπτώσεις από 
τη χρήση του RDF ως εναλλακτικού 
καυσίμου του. Μεταξύ άλλων πρέπει 
να αποδείξει ότι:

Tο υπάρχον «εξωτερικό» περιβαλλο-
ντικό και κοινωνικό κόστος σε σχέση 
με την ευρύτερη περιοχής του είναι 
σχετικά με άλλες επιλογές χαμηλό,

Διαθέτει κατάλληλα συστήματα 
αντιρρύπανσης, ώστε να ελαχιστο-
ποιούνται οι αέριες εκπομπές του (και 
ιδιαίτερα ο υδράργυρος και οι διοξί-
νες), όταν χρησιμοποιεί ως καύσιμο 
το RDF, και

Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση 
του τσιμέντου με βαρέα μέταλλα και 
χλώριο είναι πραγματικά αμελητέες,

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ RDF
• Εκπομπή CO2 και φαινόμενο του 
θερμοκηπίου

Εκπομπές αέριων ρύπων, όπως
• Προϊόντα ατελούς καύσης
• ΝΟχ
• Αέρια οξέα
Βαρέα μέταλλα
• Σωματίδια (εγκλωβισμένα σε ρύπους 
ή αέρια μορφή π.χ. VOCs, SO2, As, HCs, 
Cd, CH4, HCl, Pb, Hg, Be, Ni, HF κ.ά.
• Τέφρα (τοξική)
• Διοξίνες – φουράνια
• Υγρά τοξικά απόβλητα (βαρέα μέταλ-
λα)
• Διαφυγή σκόνης
• Οσμές
• Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
• Θόρυβος
• Οπτική ενόχληση

ΤΑ ΥΠΕΡ  ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ RDF
• Μείωση του όγκου των απορριμ-
μάτων
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Υψηλή θερμογόνος δύναμη (75-85% 
της θερμογόνου αξίας του κάρβουνου)
• Εξοικονόμηση καυσίμων
• Πιο ελεγχόμενη μέθοδος από τις 
παράνομες χωματερές
• Συμβατότητα με το Πρωτόκολλο 
του Κιότο (μείωση εκπομπών CO2)
• Το ελληνικό RDF δεν περιέχει χλω-
ριωμένο πλαστικό (<0,6%)

Η θέση του ΠΑΚΟΕ είναι ότι 
η καύση RDFστο εργοστάσιο τσι-
μέντου θα είναι καταστροφή για 
το Βόλο.

Βόλος…ΑΓΕΤ και RDF
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Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει επανηλειμέ-
να την πολιτική 

της σημερινής κυβέρνη-
σης στον τομέα της ενέρ-
γειας και της παραγωγής 
της εξαιτίας του ότι, παρά 
το γεγονός ότι τον Μάϊο 
του 2017 ο πρωθυπουρ-
γός υπέγραψε τη συμφω-
νία του Παρισιού για το 
κλίμα και την κατάργηση 
μέχρι το 2020 του 50% της 
παραγόμενης ενέργειας 
από λιγνίτη, μετά από δύο 
μήνες υπέγραψε τη συμ-
φωνία με τους Κινέζους 
για την εγκατάσταση στο 
Αμύνταιο της νέας μονά-
δας παραγωγής ενέργειας 
από λιγνίτη.

Όπως περιγράφεται παρα-
κάτω γενικά τα Βαλκάνια απο-
τελούν το σκουπιδότοπο της 
δήθεν αναπτυγμένης Ευρώ-
πης της βρώμικης, μαύρης, 
καρκινογόνου ενέργειας.

Στις εκλογές λοιπόν ελπί-
ζουμε οι Έλληνες πολίτες να 
ψηφίσουν κατά συνείδηση 
και να στείλουν στα σπίτια 
τους αυτούς που σκοτώνουν 
εμάς και τα παιδιά μας, με τις 
εγκληματικές πολιτικές που 
εφαρμόζουν.

Η Ε.Ε. αν και έχει εγγράφως 
δρομολογήσει πολιτικές προ-
στασίας του περιβάλλοντος, 
εντούτοις εφαρμόζει πρακτι-
κές που αντιτίθενται ουσια-
στικά σε αυτές τις πολιτικές. 

Παρ’ όλα αυτά στα Δυτικά 
Βαλκάνια συνεχίζει να επικρα-
τεί ένα περιβάλλον ανεξέλε-
γκτης παραγωγής βρώμικης 

ενέργειας, η οποία μάλιστα 
τονώνεται και με άμεσες ξένες 
επενδύσεις από την Κίνα, 
ενώ η Ε.Ε. στέκεται παθητι-
κός θεατής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στις χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων οι οποίες στο σύνολό 
τους έχουν ευρωπαϊκή προο-
πτική, είναι σήμερα εγκατε-
στημένες 16 μονάδες παρα-
γωγής ενέργειας οι οποίες 
εκπέμπουν στην ατμόσφαι-
ρα την ίδια περίπου ποσό-
τητα ρυπογόνων ουσιών με 
το σύνολο των 296 μονάδων 
που είναι εγκατεστημένες 
στην Ε.Ε.

Κράτη των Δυτικών Βαλκα-

νίων όπως η Σερβία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το 
Μαυροβούνιο και η Βόρεια 
Μακεδονία επιδοτούν την 
μαύρη ενέργεια με 1,2 δις. 
ευρώ μονάδες παραγωγής 
με βάση το κάρβουνο. Αυτή η 
κρατική βοήθεια, που στερεί 
ισόποσους πόρους από επεν-
δύσεις σε ΑΠΕ, δεν είναι σύμ-
φωνη με το κοινοτικό κεκτημέ-
νο όσο αφορά τα ανώτατα όρια 
εκπομπών επιβλαβών αερίων 
από βιομηχανικές μονάδες. 
Παρατηρείται το παράδοξο 
ότι το περιβαλλοντικό κεκτη-
μένο της Ε.Ε. δεν εφαρμόζεται 
στις υπό ένταξη χώρες, ενώ 
την ίδια στιγμή τις χρηματο-

δοτεί γενναιόδωρα με τη μορ-
φή προενταξιακής βοήθειας.

Οι κρατικές ενισχύσεις 
προς τις βρώμικες μορφές 
ενέργειας στα Βαλκάνια αντι-
βαίνουν ευθέως και το ευρω-
παϊκό δίκτυο ανταγωνισμού.
Αυτό συμβαίνει γιατί καμία 
από τις μονάδες που λειτουρ-
γούν σήμερα στα Δυτικά Βαλ-
κάνια δεν θα ήταν βιώσιμη 
οικονομικά, αν δεν δέχονταν 
κρατικές επιχορηγήσεις. 

Η Κίνα βρήκε ευκαιρία να 
μπει στο παιχνίδι, ιδιαίτερα 
από τη στιγμή που δεν έχει 
τέτοιες ευαισθησίες όταν κάνει 
επενδύσεις. Έτσι οι αρχές της 
φτωχής Βοσνίας-Ερζεγοβί-

νης ενέκριναν πρόσφατα μία 
κινέζικη επένδυση σε μονά-
δα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από άνθρακα. Έτσι, 
μεγάλες ρυπογόνες μονάδες 
εγκαθίστανται στα όρια της 
Ε.Ε. χωρίς να τηρούν κανενός 
είδους νόρμα σε σχέση με το 
ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλα-
γής δικαιωμάτων εκπομπής 
ρύπων κάτι που σημαίνει ότι 
εφόσον αυτές οι χώρες εντα-
χθούν μια μέρα στην Ε.Ε. θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με τερά-
στια πρόστιμα για την υπέρ-
βαση των επιτρεπτών ορί-
ων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα και τελικά θα ανα-
γκαστούν να κλείσουν.

Βρώμικη ενέργεια στα Βαλκάνια

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει 
ερευνήσει με μετρήσεις αφενός 
την επικίνδυνη και πνιγηρή ατμό-
σφαιρα  της Πτολεμαΐδας και Κοζά-
νης και αφετέρου την ρύπανση 
– μόλυνση του νερού ανθρώπι-
νης κατανάλωσης στην ευρύτε-
ρη περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μισοί πνευ-
μονολόγοι της χώρας κατοικοεδρεύ-
ουν στις προαναφερόμενες περιοχές. 
Όμως η ΔΕΗ δεν κάνει απολύτως 

τίποτα για την προάσπιση της Δημό-
σιας Υγείας.  Αίσχος.

Με  τις απολογίες των κατηγορου-
μένων στο τριμελές Πλημμελιοδικείο 
Κοζάνης,  συνεχίστηκε η δίκη τεσσά-
ρων υψηλόβαθμων στελεχών  της ΔΕΗ 
για το μολυσμένο με εξασθενές χρώ-
μιο που έπιναν επί χρόνια οι κάτοι-
κοι τεσσάρων οικισμών (Ακρινή, Άγι-
ος Δημήτριος, Ρυάκιο και Κοιλάδα).

Οι επιστημονικές απόψεις διίστα-
νται: η ομάδα πραγματογνωμόνων 

του ΑΠΘ  «ενοχοποιεί» τη μη ασφα-
λή διαχείριση της τέφρας από τους 
υπεύθυνους του Ορυχείου Νότιου 
Πεδίου, που είχε ως αποτέλεσμα να 
εκπλυθεί ένα σημαντικό μέρος της 
και να μολύνει τον υδροφόρο ορίζο-
ντα. Από την άλλη πλευρά η επιστη-
μονική ομάδα του ΕΜΠ αποφάν-
θηκε ότι η μόλυνση οφείλεται στα 
πετρώματα της περιοχής. Υπερ της 
δεύτερης εκδοχής τάχθηκαν επίσης 
εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Γεωλο-

γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΙΓΜΕ) καθώς και του γεωπονικού 
Πανεπιστημίου.

Η δίκη θεωρείται ορόσημο για 
τις εξελίξεις στο ενεργειακό λεκα-
νοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας 
σε μια υπόθεση που απασχολεί από 
το 2013 την τοπική κοινωνία. Τότε, 
σε μετρήσεις βρέθηκαν αυξημένες 
συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμί-
ου στο νερό της πηγής που υδροδο-
τεί τα τέσσερα χωριά.

Η ΔΕΗ σκοτώνει τους… πολίτες
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Το ΠΑΚΟΕ πριν είκο-
σι (20) χρόνια έχει 
καταγγείλει την απα-

ράδεκτη αυτή κατάσταση 
στα λιμάνια της χώρας. Είχε 
μάλιστα υπολογίσει σταθ-
μιστικά ότι δύο επιβατηγά 
πλοία της γραμμής Πειραιά 
- Ηράκλειο εκπέμπουν το 
2000 για 5 ώρες λειτουργίας 
τόσα αιωρούμενα σωματί-
δια (TSP, PM10) όσο δέκα 
χιλιάδες (10.000) αυτοκίνη-
τα πετρελαιοκίνητα. 

Τότε μάλιστα είχε κάνει 
την πρόταση να υποκατα-
στήσει το πετρέλαιο που 
κατανάλωναν σε ποσοστό 
50% με ΑΠΕ (φωτοβολταϊ-
κά στα καταστρώματα και 
σε πλαϊνές όψεις των πλοί-
ων ή και ανεμογεννήτριες. 
«Φωνή βοώντος εν τη ερή-

μω» όμως οι προτάσεις του 
ΠΑΚΟΕ με αποτέλεσμα οι 
θάνατοι από καρκίνο των 
πνευμόνων στον Πειραιά 
που είναι το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Μεσογείου να 
έχουν αυξηθεί κατά 400% 
τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Επιτέλους κύριοι της εξου-
σίας δεν σας φταίει ο πολί-
της που πεθαίνει.

Τα πλοία έχουν μπει στο 
μονοπάτι της εναρμόνισης με 
τις αποφάσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Ναυτιλίας και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τώρα πλέ-
ον, είναι η σειρά των λιμανιών 
να προστρέξουν στις αντίστοι-
χες οδηγίες.

Στην Νοτιο-Ανατολική 
Ευρώπη – Μεσόγειο το μόνο 

λιμάνι που προς το παρόν έχει 
τέτοια εγκατάσταση είναι της 
Κυλλήνης (προωθεί τη χρήση 
της ηλεκτρικής ενέργειας ως 
ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκο-
πώντας να μειώσει σημαντικά 
το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα της ναυτιλίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο).

Στην Ελλάδα έχει γίνει 
μικρή πρόοδος που συνίστα-
ται στο ότι επιτρέπεται η ηλε-
κτρική διασύνδεση σκαφών 
ενώ το πλαίσιο εθνικής στρα-
τηγικής μεταφορών για την 
ενέργεια έχει αναγνωρίσει 
τον ηλεκτρισμό ως ναυτιλια-
κό καύσιμο.

Τα λιμάνια έχουν άμεσο 
ενδιαφέρον να μειώσουν τις 
εκπομπές ρύπων στο χώρο 
τους αλλά και να μειώσουν τα 
ίδια την κατανάλωση ενέργει-

ας. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου απαιτείται να εκσυγ-
χρονιστούν αναβαθμίζοντας τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους 
προς το διεθνές δίκτυο μετα-
φορών χωρίς άλλες αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Η αναβάθμιση των υπηρε-
σιών σημαίνει:
• Εξοικονόμηση ενέργειας με 
σύγχρονους λαμπτήρες χαμη-
λής ενεργειακής κατανάλωσης
• Προσφορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στα ελλιμενιζόμενα πλοία 
μέσω ηλεκτρικής διασύνδεσης
• Προμήθεια «πράσινης» ηλε-
κτρικής ενέργειας σε συνδυα-
σμό με εγκατάσταση ΑΠΕ σε 
διαθέσιμους χώρους του λιμα-
νιού και αποθήκευση σε συσ-
σωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας
• Έξυπνη διαχείριση ενεργο-
βόρων φορτίων, όπως γερανοί 

φορτο-εκφόρτωσης
• Διαχείριση αποβλήτων των 
ελλιμενιζόμενων πλοίων

Κατά τη διάρκεια μιας 
δεκάωρης παραμονής σε 
ένα λιμάνι οι μηχανές ντί-
ζελ ενός μόνο κρουαζιε-
ρόπλοιου καταναλώνουν 
είκοσι μετρικούς τόννους 
καυσίμου και παράγουν 60 
μετρικούς τόνους διοξειδί-
ου του άνθρακα. 

Αυτό ισοδυναμεί με τις 
ετήσιες εκπομπές αερίων 25 
μέσων ευρωπαϊκών αυτοκι-
νήτων. Η παροχή ηλεκτρι-
κής ενέργειας επιφέρει μεί-
ωση όχι μόνο στο διοξείδιο 
του άνθρακα, αλλά και στα 
οξείδια αζώτου, στο διοξεί-
διο του θείου και σε άλλους 
αέριους ρύπους που εκπέ-
μπουν τα πλοία. 

Τα λιμάνια μας …εστίες ρύπανσης
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Το ΠΑΚΟΕ διαπι-
στώνει ότι μετά από 
δέκα και πλέον χρό-

νια και μετά από αγώνες 
των κατοίκων της περιο-
χής, το Πεδίο του Άρεως 
ξαναβρίσκει επιτέλους την 
παλιά του αίγλη. Ας ελπί-
σουμε ότι πραγματικά οι 
αγώνες των κατοίκων έπια-
σαν τόπο.

  Το  «GREEN PARK» γνώ-
ρισε στο παρελθόν μεγάλες 
δόξες, αλλά τα τελευταία έντε-
κα (11) χρόνια είχε μετατρα-
πεί σε πιάτσα ναρκωτικών. 
Θα επαναλειτουργήσει τους 
ερχόμενους μήνες, προσθέ-
τοντας μία ακόμη ψηφίδα 
στο νέο πρόσωπο που δημι-
ουργεί η Περιφέρεια Αττικής 
στο μεγαλύτερο πάρκο του 
κέντρου της πόλης.

Το  «GREEN PARK» μισθώ-
θηκε στον Βλάση Σταθοκω-
στόπουλο, ένα επιχειρημα-
τία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εστιατορίων 
και κέντρων διασκέδασης 
στο κέντρο της Αθήνας, στην 
παραλία και αλλού.

Το  «GREEN PARK» λει-
τουργούσε έως το 2008, αλλά 
η οικονομική κρίση που ακο-
λούθησε συνδυάστηκε με τα 
έργα που είχε ξεκινήσει η τότε 
Υπερνομαρχία Αθηνών – Πει-
ραιώς και τα οποία διέκοψαν 
την πρόσβαση του κοινού 

στις περισσότερες περιοχές 
του πάρκου με αποτέλεσμα 
τη σταδιακή εγκατάλειψη του 
Πεδίου του Άρεως. Ακολού-
θησε η εμφάνιση περιθωρι-
ακών στοιχείων και αργότε-
ρα η περιοχή έγινε πιάτσα 
τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

Η περιφερειάρχης Ρένα 
Δούρου αναφέρθηκε στα βήμα-
τα που έχουν γίνει προς την 
αναβάθμιση του πάρκου:

• ολοκληρώθηκε η ανάπλα-
ση και τα έργα τελείωσαν στα 
τέλη του 2016
• αναβαθμίστηκαν οι υποδο-
μές φύλαξης, φωτισμού, πρα-
σίνου και παιδικών χαρών
• ειδικά για τη φύλαξη υπε-
γράφη μνημόνιο συνεργασί-
ας με το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, ενώ υπάρχει 
και ιδιωτική εταιρεία με τρι-
ετή σύμβαση που προβλέπει 

24ωρη φύλαξη
• μόνο μέσα στο 2017 φυτεύ-
τηκαν συνολικά 882 νέα 
δέντρα και 995 θάμνοι
• διασφαλίστηκε η λειτουρ-
γία των παιδικών χαρών με 
πιστοποίηση για την καταλ-
ληλότητα των οργάνων και 
του χώρου
• αποκαταστάθηκαν ο ηλε-
κτρομηχανολογικός εξοπλι-
σμός και το μεγαλύτερο μέρος 

του φωτισμού, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η ασφαλής διέλευ-
ση και παραμονή των κατοί-
κων στο χώρο
• σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Συντήρησης Αρχαίων 
και Νεότερων Μνημείων  του 
υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, καθαρίζονται και 
συντηρούνται τα αγάλματα και 
τα νεότερα μνημεία που βρί-
σκονται στο Πεδίο του Άρεως

Αλλάζει όψη  το «πεδίον του Άρεως»
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Το 1992 το ΠΑΚΟΕ 
είχε προτείνει για 
την ανάπλαση στο 

πάρκο Γουδί και την δημι-
ουργία θεματικού οικολο-
γικού πάρκου τότε οι κρα-
τούντες το θεώρησαν…. 
όνειρο απατηλό. 

Σήμερα που υπάρχουν 
συγκεκριμένα οργανογράμ-
ματα και σχέδια για την 
λειτουργιά αυτού του θεμα-
τικού πάρκου, δυστυχώς η 
γραφειοκρατία 10 χρόνια 
τώρα έχει βάλει το χεράκι 
της και δεν έχει πραγματο-
ποιηθεί το έργο πνοής που 
είχε προτείνει το ΠΑΚΟΕ.

Εννέα μήνες έχουν περάσει 
από τότε που ο πρωθυπουρ-
γός, Αλέξης Τσίπρας, ανακοί-
νωσε ενώπιον των δημάρχων 
Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη, 
Ζωγράφου, Τίνας Κατσαφάκη- 
Βλάχου, και Παπάγου-Χολαρ-
γού, Ηλία Αποστολόπουλου, 
την «υλοποίηση ενός ορά-
ματος δεκαετιών», τη δημι-
ουργία του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Γουδί.Παρόλαυτα, το 
Πάρκο παραμένει στα χαρτιά, 
γεγονός που έχει οδηγήσει 
την Επιτροπή Αγώνα για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί 
σε κινητοποιήσεις.

Οι κάτοικοι ζητούν να υλο-
ποιηθούν τα αναγκαία βήμα-
τα, με βασικό την έγκριση της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων και τη 
σύσταση φορέα διαχείρισης, 
έτσι ώστε να προχωρήσει η 
δημιουργία του πάρκου, που 
θα δώσει μια πολύτιμη περι-
βαλλοντική ανάσα σε όλη την 
περιοχή.Ο πρωθυπουργός, 
πέρυσι τον Ιούνιο,απέφυγε 
να επαναλάβει τη δική του 
πρόταση για τη δημιουργία 
γηπέδου του Παναθηναϊκού 
εντός του χώρου και έθεσε 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του μητροπολιτικού πάρκου. 

«Μπορούμε μέσα στους 
επόμενους τρεις μήνες να 
έχουμε ολοκληρώσει την προ-
εργασία για τη νομοθετική 
πρωτοβουλία και το νομοσχέ-
διο να κατατεθεί στη Βουλή 
και να ψηφιστεί» είχεσημει-
ώσει τότε. Πέρασαν εννέα 

μήνες, όμως, και η Επιτροπή 
Αγώνα προχώρησε σε σειρά 
παραστάσεων στους αρμοδί-
ους αλλά δεν έχει ολοκληρω-
θεί κανένα από τα αναγκαία 
βήματα.

Υπό το βάρος των πιέσε-
ων, μόλις στις αρχές του περα-
σμένου μήνα, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας απέστειλε στους δήμους 
της περιοχής και στην Περι-

φέρεια Αττικής σχέδιο νόμου 
για τη δημιουργία του Φορέα 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Πάρκων Γουδί-Ιλισίων. Ζήτη-
σε, μάλιστα, από τους αποδέ-
κτες να στείλουν «προτάσεις, 
διορθώσεις, συμπληρώσεις» 
μέχρι τις 20 Μαρτίου. 

Το σχέδιο νόμου
Το σχέδιο νόμου προβλέπει 

πως «ο φορέας θα είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
το οποίο θα έχει κοινωφελή 
μη κερδοσκοπικό χαρακτή-
ρα και θα λειτουργεί χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος». 

Το μητροπολιτικό πάρκο 
θα καταλαμβάνει όλα όσα 
«περιλαμβάνονται στο διά-
γραμμα που συνόδευε τον ν. 
732/1977 και δεν έχουν ακό-
μα αποδοθεί σε κοινή χρήση, 
συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που διαχειρίζεται η 
Εταιρεία Ακινήτων του Δημο-
σίου (ΕΤΑΔ), με εξαίρεση τις 
απολύτως αναγκαίες εγκα-
ταστάσεις που δεν μπορούν 
να αποδεσμευθούν προς το 
παρόν, το Στρατόπεδο Ζορμπά 
και το πέραν του ρέματος του 
Ιλισού τμήμα του Στρατοπέ-
δου Φακίνου».

«Εμείς ζητάμε την παρα-
χώρηση ολόκληρου του χώρου 
των περίπου 1.000 στρεμμά-
των, που αποτελούν τον πυρή-
να του πάρκου. Τα στρατόπε-
δα πρέπει να μεταφερθούν, κι 
αν δεν γίνεται άμεσα, απαι-
τείται συγκεκριμένο χρονοδι-
άγραμμα», λέει ο Δημήτρης 
Μαυράκος, μέλος της γραμ-
ματείας της Επιτροπής Αγώ-
να. «Σήμερα η εικόνα που επι-
κρατεί στον χώρο δεν θυμίζει 
σε τίποτα πάρκο. Περισσότερο 
μοιάζει με υπαίθριο πάρκινγκ 
αυτοκινήτων, στο οποίο συμ-
βάλλουν και οι κάθετοι δρό-
μοι που οδηγούν στα στρα-
τόπεδα και σε άλλες άσχετες 
χρήσεις» συμπληρώνει.

Σημειώνεται ότι η μη 
εκπόνηση μετά από τόσα χρό-
νια της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
προκαλεί αρνητικές επιπτώ-
σεις. Πρόσφατα, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας ακύρωσε το 
Προεδρικό Διάταγμα για τον 
καθορισμό των μέτρων προ-
στασίας της περιοχής, ύστερα 
από προσφυγή της μισθώτριας 
εταιρείας του Μπάντμιντον, 
κατά το μέρος που αφορά την 
αιτούσα εταιρεία!

Πίσω από τη μεγάλη 
καθυστέρηση εκπόνησης 
της ΣΜΠΕ, φέρεται να κρύ-
βεται η αντίθεση στους σχε-
διασμούς της Περιφέρειας 
για τη δημιουργία Μονάδας 
Επεξεργασίας Αποβλήτων 
στην περιοχή, η οποία είναι 
απίθανο να αρθεί ειδικά σε 
προεκλογική περίοδο.Όπως 
τονίζουν οι κάτοικοι «εγγύ-
ηση για την υλοποίηση ενός 
μητροπολιτικού πάρκου υψη-
λού πυκνού πρασίνου, χωρίς 
εμπορευματοποίηση, αποτε-
λεί η συνέχιση των ενωτικών 
μας αγώνων».

Στις καλένδες έχει μπει  
το μητροπολιτικό πάρκο Γουδί
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Όταν το ΠΑΚΟΕ τον 
Σεπτέμβριο του 
2000 είχε πραγ-

ματοποιήσει επισταμένη 
έρευνα για τα σκουπίδια 
του νομού της ηπείρου και 
είχε αποδείξει ότι οι σωροί 
των σκουπιδιών μέσα και 
έξω από την λίμνη Παμ-
βώτιδα ήταν σε ανησυχη-
τικό βαθμό επικίνδυνα.

Τότε η περιφέρεια  και 
ο ο δήμος Ιωαννίνων, θεω-
ρώντας τις προτάσεις του 
ΠΑΚΟΕ, μη εφικτές δεν 
προχώρησε σε καμία απο-
κατάσταση της ζημιάς 
προς όφελος των πολιτών.

Μετά από 19 χρόνια 
και ξοδεύοντας πολλά 
εκατομμύρια ευρώ, επι-
τέλους πραγματοποιεί-
τε όπως ήταν η πρόταση 
του ΠΑΚΟΕ. 

Είναι λυπηρό μετά από 
19 χρόνια να  πούμε ότι 
δικαιωθήκαμε.

Σε εμπορική λειτουργία 
τέθηκε, προ ημερών, μια από 
τις πιο σύγχρονες Μονάδες 
Επεξεργασίας Απορριμμά-
των (ΜΕΑ) της Ευρώπης, η 
Μονάδα Επεξεργασίας Αστι-
κών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο 
Ελευθεροχώρι Δωδώνης.Το 
έργο υλοποιήθηκε από την 
Περιφέρεια Ηπείρου και την 
Αειφορική Ηπείρου, εταιρεία 
μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με την πολύ-
τιμη συμβολή της Ειδικής 
Γραμματείας ΣΔΙΤ.Μάλιστα, 

αποτελεί υπόδειγμα σύμπρα-
ξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα καθώς ολοκληρώθηκε 
σε πολύ σύντομο διάστημα, 
ως προς την αδειοδότηση και 
κατασκευή της, ενώ έχει ήδη 
λάβει το πρώτο του βραβείο 
ως έργο της χρονιάς 2018.

Με τη ΜΕΑ Ηπείρου, υλο-
ποιείται ένα σημαντικό μέρος 
του Περιφερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, σύμφωνα με 
τον Εθνικό Σχεδιασμό Δια-
χείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
και την Ευρωπαϊκή νομοθε-
σία, διασφαλίζοντας οριστικά 
την αποφυγή επιβολής προ-
στίμων.Το ύψος της επέν-
δυσης ανέρχεται συνολικά 
στα 52.600.000 ευρώ ενώ η 
εγχώρια προστιθέμενη αξία 
προσέγγισε το 70%.

Ο βασικός άξονας του σχε-
διασμού είναι η διαχείριση 
συμβατικών αποβλήτων με 
χρήση σύγχρονων τεχνολο-
γιών, απολύτου περιβαλλο-
ντικής προστασίας και οικο-
νομικά βιώσιμες ώστε να 
διασφαλίζεται η χρήση τους 
σε βάθος χρόνου. Η ΜΕΑ 
Ηπείρου αποτελεί την πρώτη 
μονάδα στην Ελλάδα που θα 
παράγει βιοαέριο από δημο-
τικά στερεά απόβλητα. Αυτό 
σημαίνει ότι από τη διαδικα-
σία επεξεργασίας των απορ-
ριμμάτων, θα παράγεται ενέρ-
γεια, η οποία θα διοχετεύεται 
στο δίκτυο ηλεκτρισμού της 
χώρας. Με τον τρόπο αυτό η 
ΜΕΑ Ηπείρου όχι μόνο θα 
συμβάλει στην αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος και τη μεί-
ωση των απορριμμάτων αλλά 
και στην παραγωγή πράσι-

νης ενέργειας καθιστώντας 
την Περιφέρεια Ηπείρου μια 
"Πράσινη Περιφέρεια".

Η μέγιστη ετήσια δυνα-
μικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου 
είναι 105.000 τόνοι. Μέσω 
της ΜΕΑ επιτυγχάνεται συνο-
λική ανάκτηση 17.000 τόνων 
ανακυκλώσιμων υλικών, ανά 
έτος, ενώ παράγονται 10.800 
κιλοβάτ πράσινης ενέργει-
ας το έτος, ικανής να καλύ-
ψει τις ανάγκες 3.000 οικο-
γενειών με εξοικονόμηση 
12.000 τόνων διοξειδίου του 
άνθρακα.

Κατά τη διάρκεια κατα-
σκευής του έργου δημιουρ-
γηθήκαν συνολικά 200 θέσεις 
εργασίας ενώ εκτιμάται ότι 
θα προστεθούν τουλάχιστον 
90 μόνιμες θέσεις κατά την 
25ετή λειτουργία του και 
μεγάλος αριθμός παράλλη-

λων θέσεων εργασίας (μετα-
φορές, εμπορία και διαχείρι-
ση ανακυκλώσιμων υλικών).

Ενδεικτικά κάποια από 
τα οφέλη της λειτουργίας 
της Μονάδας Επεξεργασί-
ας Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων Περιφέρειας Ηπεί-
ρου είναι το χαμηλό τέλος 
εισόδου (από τα χαμηλότε-
ρα της Ευρώπης) προς όλους 
τους πολίτες, η μείωση του 
αποτυπώματος της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και η 
δημιουργία ολοκληρωμέ-
νου συστήματος διαχείρι-
σης απορριμμάτων με την 
ανάπτυξη των Συστημάτων 
Διαλογής στην πηγήσυμβάλ-
λοντας ουσιαστικά στην επί-
τευξη των εθνικών στόχων 
για ανακύκλωση.

Επιπλέον, θα υπάρξει μεγι-
στοποίηση της ανακύκλωσης 
και της κομποστοποίησης, 
προώθηση της παραγωγής 
πράσινης ενέργειας και περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση 
των πολιτών με την παγίω-
ση μιας νέας οικολογικής και 
περιβαλλοντικής νοοτροπίας 
στη διαχείριση απορριμμά-
των.Τέλος, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η διεθνής εμπει-
ρία από αντίστοιχα έργα έχει 
δείξει ότι οι περιοχές όπου 
εγκαθίστανται τέτοιες μονά-
δες αναζωογονούνται από 
παράλληλες δράσεις περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, 
επισκέψεις σχολείων, πανε-
πιστημίων και φορέων.

Σε λειτουργία στην Ήπειρο μια από τις πιο 
σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων

Την εγκληματική αδιαφορία 
των εμπλεκόμενων φορέων για 
τα σκουπίδια της Αττικής, έχει 
καταγγείλει επανειλημμένα το 
ΠΑΚΟΕ. Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, δήμος 
και τέλος… ο υπερεξουσιαστής το 
ΥΠΕΝ, είναι οι διαπλεκόμενοι στο 
τεράστιο αυτό πρόβλημα. Αντί λοι-
πόν όλοι αυτοί να σκύψουν ούτως 
ώστε, αφενός να έχουμε λιγοστά 

υπολείμματα κ αφετέρου ενέργεια 
που είναι πολύτιμη στην περιοχή, 
εντούτοις όλοι χρόνια τώρα σφυ-
ρίζουν … αδιάφορα. Επιτέλους 
εισαγγελείς δεν υπάρχουν;

To project διαχείρισης του ΧΥΤΑ 
στη θέση «Σκαλιστήρι» της Φυλής είχε 
αναλάβει η εταιρία Ηλέκτωρ. Η Ηλέ-
κτωρ το 2010 είχε συνάψει προσύμ-
φωνο μίσθωσης με την τότε θυγατρι-

κή της ΕΠΑΝΑ Α.Ε., κατά τη διάρκεια 
όμως των περιβαλλοντικών μελετών 
και της άδειας εγκατάστασης, η ΕΠΑ-
ΝΑ ως θυγατρική αποχωρεί, με απο-
τέλεσμα η ΡΑΕ να επικαλείται «προ-
βληματική συνεννόηση με το νέο 
ιδιοκτήτη» και το project να παραμέ-
νει στον αέρα. Η Ηλέκτωρ στην προ-
σπάθεια διατήρησης της άδειας παρα-
γωγής απευθύνεται στον ΕΔΣΝΑ για 

την επαναχωροθέτηση της μονάδας σε 
έκταση δικής της αρμοδιότητας, ούτε 
όμως ο ΕΔΣΝΑ ανταποκρίνεται. Τέλος 
στην ύστατη προσπάθεια για τη δια-
τήρηση του δικαιώματος της άδειας 
παραγωγής, ζήτησε εξάμηνη προθε-
σμία από την ΡΑΕ, δεδομένου όμως 
ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη 
από το 2017 μέχρι σήμερα μάλλον 
ήρθε το οριστικό μπλόκο.

Διαπλοκή σε βάρος των κατοίκων και του περιβάλλοντος
Χωρίς μονάδα βιομάζας ο ΧΥΤΑ Φυλής
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Παρακάτω περιγρά-
φεται ένα θεωρη-
τικό μοντέλο απο-

κατάστασης της ζημιάς 
από τις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα στο Δήμο 
Ιωαννιτών.

Εντούτοις αυτό γίνεται 
απλά για να δικαιολογη-
θούν τα 25 περίπου εκα-
τομμύρια ευρώ, γιατί το 
ποσοστό από την εφαρ-
μογή αυτού του μοντέ-
λου – με στοιχεία 2014- 
δεν ξεπερνά το 2%, παρά 
το γεγονός ότι μέχρι το 
2030 πρέπει η μείωση 
να φτάσει το 40%. Άρα-
γε χρειάζεται ο Δήμος της 
«Κυρά Φροσύνης» περίπου 
–προσέξτε- 500 εκατομμύ-
ρια ευρώ για ένα μοντέλο 
που σίγουρα είναι πρό-
χειρο, γιατί δεν υπολογί-
ζει την καταστροφή που 
κάνει η ΔΕΗ με τα τοξικά 
απόβλητα που χύνονται 
στη λίμνη. ΑΙΣΧΟΣ κύρι-
οι της αρπαχτής εξουσί-
ας Δηλαδή 50.000 ευρώ 
αναλογούν σε κάθε κάτοι-
κο του Δήμου. Δώστε τα 
στους Δημότες και θα σας 
ευγνωμονούν

Δράσεις για τη μείωση του 
ενεργειακού αποτυπώματος 
αναλαμβάνει ο δήμος Ιωαν-
νιτών, όπως αποφασίστηκε 
κατά την πρόσφατη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Πρόκειται για το «Σχέ-
διο Δράσης για τη Βιώσιμη 
Ενέργεια (ΣΔΒΕ) δήμου Ιωαν-
νιτών», η οποία χρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ. 

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρ-
χος, Γιώργος Βίνης, μετρήθη-
καν οι καταναλώσεις ενέρ-
γειας στον δημοτικό, τον 
οικιακό, τον δευτερογενή και 
τον τριτογενή τομέα για να 
υπολογιστούν οι εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρα-
κα. Τελικός στόχος είναι να 
ληφθούν οι απαραίτητες δρά-
σεις έτσι ώστε να εξασφαλι-
στεί η μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα έως 
40% έως το 2030, όπως προ-
βλέπεται στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων.

Με βάση τα στοιχεία ενερ-
γειακών καταναλώσεων που 
συλλέχθηκαν και μελετήθη-

καν για τα δημόσια κτίρια, το 
δημοτικό φωτισμό, τις δημο-
τικές και οδικές μεταφορές, 
τα σκάφη της λίμνης καθώς 
και τον οικιακό και τριτογενή 
τομέα υπολογίστηκε ότι για 
το 2014 οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα εντός των 
ορίων του δήμου ανέρχονται 
σε 552.330 τόνους.

Πιο συγκεκριμένα, το 32% 
των εκπομπών προέρχεται 
από τις οδικές μεταφορές, 
το 30,5% από τον οικιακό 
τομέα, το 19,1% από τον τρι-
τογενή τομέα, το 5,4% από 
τον δημοτικό τομέα, το 0,8% 
από τον πρωτογενή τομέα κα 
το 12,2% από τον δευτερογε-
νή τομέα. Στο Σχέδιο Δρά-
σης για τη Βιώσιμη Ενέρ-
γεια αναλύονται οι δράσεις 
που σκοπεύει να αναλάβει ο 
δήμος για την βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότη-
τας των δραστηριοτήτων του 
και την ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση της κοινωνίας 
των πολιτών. 

Το Σχέδιο προβλέπει μέτρα 

και στόχους μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας και 
κατ' επέκταση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα.

Σε επίπεδο δήμου, προ-
βλέπονται εννέα κατηγορίες 
μέτρων, συνολικού προϋπο-
λογισμού 24.120.000 ευρώ, 
μεταξύ των οποίων αντικατά-
σταση υφιστάμενων λαμπτή-
ρων σε οδούς και πλατείες 
του δήμου με νέα φωτιστικά 
σώματα τεχνολογίας LED με 
υπολογιζόμενη μείωση εκπο-
μπών 3.748 τόνων ετησίως, 
ενεργειακή αναβάθμιση επτά 
δημοτικών κτιρίων και εγκα-
τάσταση συστήματος ενεργει-
ακής διαχείρισης με υπολο-
γιζόμενη μείωση εκπομπών 
119 τόνων ετησίως, εφαρμογή 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας χαμηλού- μεσαίου 
κόστους σε δημοτικά κτίρια 
με υπολογιζόμενη μείωση 
εκπομπών 874τόνων ετησίως.

Επιπλέον, προγραμματί-
ζονται ενεργειακές παρεμβά-
σεις και μετατροπή σχολικού 
συγκροτήματος σε συγκρότη-

μα Κτιρίων Σχεδόν Μηδενι-
κής Κατανάλωσης Ενέργει-
ας με υπολογιζόμενη μείωση 
εκπομπών 87 τόνων ετησίως, 
εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια με 
υπολογιζόμενη μείωση εκπο-
μπών 5.128 τόνων ετησίως, 
δημιουργία και ανάπλαση 
χώρων πράσινου και άλλων 
κοινόχρηστων χώρων με υπο-
λογιζόμενη μείωση εκπο-
μπών 21τόνων ετησίως και 
αντικατάσταση δημοτικών 
οχημάτων με νέα υβριδικά/
ηλεκτροκίνητα και βελτίωση 
της διαχείρισης του δημοτι-
κού στόλου με υπολογιζόμε-
νη μείωση εκπομπών 288 
τόνων ετησίως.

Στον πρωτογενή και δευ-
τερογενή τομέα στόχος είναι 
η ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση των αγροτών, κτηνο-
τροφών και των επιχειρήσεων 
καθώς και η προώθηση της 
σύστασης ενεργειακής κοινό-
τητας για την εγκατάσταση 
ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαρα-
γωγής Ηλεκτρικής ενέργειας 

και θερμότητας Υψηλής Από-
δοσης. Σε επίπεδο οικιακού 
και τριτογενή τομέα προω-
θούνται εθνικά και ευρωπαϊ-
κά προγράμματα για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας.

Στις Μεταφορές προβλέπε-
ται η χρήση Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς και των εναλλα-
κτικών μέσων μεταφορά, όπως 
το ποδήλατο, και η ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για την 
αντικατάσταση παλαιών οχη-
μάτων με νέας τεχνολογίας. 

Ο δήμος Ιωαννιτών συμ-
μετέχει, με τις δράσεις αυτές 
στην προσπάθεια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος 
της κλιματικής αλλαγής. Τον 
Δεκέμβριο του 2015, υπέγρα-
ψε το Σύμφωνο των Δημάρ-
χων για το Κλίμα και την 
Ενέργεια με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, κατά τουλάχιστον 
40% μέχρι το 2030, και την 
προσαρμογή του στα φαινό-
μενα της κλιματικής αλλαγής.

Αρπαχτές …για το διοξείδιο του άνθρακα
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Δυστυχώς αποδεικνύ-
εται ότι οι χώρες του 
ευρωπαϊκού νότου 

είναι αυτές που υφίστανται 
τα χειρότερα αποτελέσμα-
τα τις ήδη λειτουργούσας 
κλιματικής αλλαγής.

Όπως παρακάτω θα δια-
βάσετε, τα 2/3 του πληθυ-
σμού της Ισπανίας που 
δυστυχώς επειδή η θερ-
μοκρασίες στην Ισπανία 
είναι υψηλές, τα αποτε-
λέσματα στην υγεία του 
πληθυσμού είναι τραγικά. 

Έτσι τα παρατεταμένα 
καλοκαιρία τα τελευταία 
40 χρόνια έχουν μετατρέ-
ψει την ιβηρική χερσόνη-
σο σε μια «τροπική μετάλ-
λαξη», με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλη ξηρασία 
και έλλειψη του βασικού 
κοινωνικού αγαθού του 
νερού.

Στην Ελλάδα, αυτό το 
φαινόμενο το παρατηρού-
με ήδη στο αργολικό πεδίο, 
τον θεσσαλικό κάμπο και 

σε 3 με 4 κάμπους στην 
Κρήτη, Μεσάρα, Χανίων 
και Λασίθι.

 Tις εφιαλτικές συνέπει-
ες της κλιματικής αλλαγής 
στην Ισπανία παρουσίασαν 
η κυβέρνηση και η Μετεω-
ρολογική της χώρας με σκο-
πό να ευαισθητοποιήσουν 
τον πληθυσμό, ενόψει και 
των εκλογών στις 28 Απρι-
λίου. Όπως προέκυψε από 
την ανάλυση των στοιχείων 
από 58 μετεωρολογικά παρα-
τηρητήρια, στο πλαίσιο του 
OpenDataClimatico, το ισπα-
νικό καλοκαίρι έχει επιμη-
κυνθεί κατά πέντε εβδομάδες, 
συγκριτικά με την δεκαετία 
του 80΄, με επώδυνες συνέ-
πειες για το περιβάλλον και 
τους ανθρώπους.  

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ό 
32.000.000 άνθρωποι, δηλα-
δή τα 2/3 του ισπανικού πλη-
θυσμού, επηρεάζονται άμεσα 
από τις κλιματικές αλλαγές, 
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
της ισπανικής Μετεωρολογι-

κής Υπηρεσίας, ΜπεατρίςΕρ-
βέγια. Ο αριθμός αυτός αφορά 
τους κατοίκους των περιοχών 
όπου τα καλοκαίρια έχουν 
γίνει μακρύτερα και θερμό-
τερα και έχουν πολλαπλα-
σιαστεί οι ιδιαίτερα επιβλα-
βείς συνθήκες για την υγεία 
"τροπικές νύχτες". Δηλαδή, τα 
βράδια κατά τα οποία η ελάχι-
στη θερμοκρασία είναι πάνω 
από τους 20 βαθμούς Κελσί-
ου για συνεχόμενα 24ωρα 
δημιουργώντας μια αποπνι-
κτική ατμόσφαιρα που συν-
δυασμό με την υγρασία καθι-
στούν αδύνατον για κάποιον 
να έχει έναν ήσυχο και ξεκού-
ραστο ύπνο. 

Τον Μάιο οι καύσωνες
"Πρέπει οπωσδήποτε να 

προσαρμόσουμε την πολιτι-
κή μας στο συναγερμό που 
εκπέμπει η επιστημονική κοι-
νότητα" σημείωσε η υπουρ-
γός Οικολογικής Μετάβασης, 
Τερέζα Ριμπέρα. Δεδομένου 
ότι οι καύσωνες στην Ισπανία, 

όπως και σε άλλες χώρες της 
Μεσογείου, ξεκινούν πλέον 
τον Μάιο αντί για τον Ιούλιο 
ή τον Αύγουστο, οι θάνατοι 
λόγω της ζέστης υπολογίζο-
νται σε 1.200 το χρόνο με 
προοπτική να φθάσουν τους 
12.000 στα τέλη του 21ου αιώ-
να, αν δεν ληφθούν μέτρα. 
Παρότι τα στοιχεία από το 
1980 κι έπειτα έδειξαν ότι ο 
γενικός πληθυσμός άρχισε 
να προσαρμόζει τον οργανι-
σμό του στη ζέστη, οι ομάδες 
υψηλού κινδύνου εξακολου-
θούν να διατρέχουν κίνδυνο 
παρουσιάζοντας ευαισθησία 
και θνησιμότητα.

Το ανησυχητικό είναι πως 
η κατανομή των θερμών και 
παρατεταμένων καλοκαιριών, 
τα τελευταία 40 χρόνια, είναι 
άνιση καθώς αυτά παρατη-
ρούνται όλο και συνχότε-
ρα από το 2011 κι έπειτα. 
Σύμφωνα με την έκθεση του 
OpenDataClimatico, η "τρο-
πική μετάλλαξη" της Ιβηρι-
κής Χερσονήσου έχει ορα-

τές επιπτώσεις στη στεριά 
και τη θάλασσα. Τα τελευ-
ταία 30 χρόνια, οι ημιάνυδρες 
εκτάσεις της χώρας αυξήθη-
καν κατά 30.000 τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα. 

Η Ισπανία έχει ήδη πολ-
λές ξερές και άνυδρες εκτά-
σεις και οροσειρές. Τώρα, σε 
αυτές προστίθενται ζώνες με 
κλασικό μεσογειακό κλίμα 
που μετατρέπεται σταδιακά 
σε τροπικό λόγω της μείω-
σης των βροχοπτώσεων και 
της ερημοποίησης. 

Εν τω μεταξύ, η επιφανει-
ακή θερμοκρασία των υδά-
των στις ισπανικές ακτές 
της Μεσογείου αυξάνεται 
κατά 0,34 βαθμούς Κελσίου 
ανά δεκαετία, από το 1980 κι 
έπειτα, προκαλώντας άνοδο 
της θαλάσσιας στάθμης. Πιο 
συγκεκριμένα, από το 1993 
και μετά, η στάθμη της Μεσο-
γείου αυξάνεται κατά 3,4 χιλι-
οστά τον χρόνο ενισχύοντας 
τον κίνδυνο πλημμυρών και 
διάβρωσης των ακτών. 

Πέντε εβδομάδες παραπάνω καλοκαίρι 
στην Ισπανία λόγω κλιματικής αλλαγής
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Ακολουθώντας δήθεν ευρω-
παϊκή οδηγία, το υπουργείο 
αγροτικής ανάπτυξης και 

τροφίμων στην Ελλάδα, εδώ και 
μια 10ετια αποφάσισε να κατα-
στρέψει τα αλιευτικά σκάφη που 
40 χιλιάδες οικογένειες επιβίωναν 
από την λειτουργία τους

Το ΠΑΚΟΕ είχε επισημάνει τον 
κίνδυνο της εφαρμογής της ανι-
στόρητης αυτής απόφασης, επει-
δή πίστευε ότι η θάλασσα και ο 
ψαράς είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
να και έδειχναν την λειτουργία 
και την ισορροπία του θαλάσσι-
ου οικοσυστήματος. 

Όμως εδώ και δέκα χρόνια, η 
εφαρμογή της βυζότρατας έχει 
καταστρέψει τον ενυάλιο πλού-
το της χώρας, με την ταυτόχρονη 
χρήση χημικών και έτσι τα αποτε-
λέσματα είναι οδυνηρά και συνή-
θως μη αναστρέψιμα. 

Ευτυχώς μετά από 10 χρόνια 
καταστροφής, η απόφαση του 
υπουργού Αραχωβίτη ελπίζουμε 
να εφαρμοστεί

Πληθαίνουν τα «νεκροταφεία» σκα-
φών, λόγω της κρίσης που αναγκάζει 
ολοένα και περισσότερο τους ιδιοκτή-
τες τους να τα… αποσύρουνείτε λόγω 
αδυναμίας κίνησης και συντήρησης 
τους, είτε λόγω επιβολής σε αυτά 
νομικών περιορισμών για διάφορους 
λόγους. Έτσι, χερσαίοι και θαλάσσιοι 
χώροι όπως μαρίνες, καταφύγια και 
αγκυροβόλια έχουν γεμίζει με σκάφη 
αναψυχή που έχουν εγκαταλειφθεί.

Το θέμα έχει λάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, ειδικά στις περιοχές του 
ανατολικού Αιγαίου όπου, εξαιτίας  
του μεταναστευτικού, παρατηρείται 
μεγάλη συγκέντρωση μικρών σκα-
φών σε κακή κατάσταση.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι της 
αγοράς, η νέα… μόδα εγκατάλειψης 
των σκαφών έχει δυσμενείς συνέπει-
ες καταρχήν στη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια, λόγω έκνομων ενεργειών 
στους χώρους αυτούς, όπως κλοπές, 
πυρκαγιές, κλπ. Επιβαρύνεται ηδη-
μόσια υγεία και το περιβάλλον, λόγω 
της μακρόχρονης παραμονής των 
σκαφών χωρίς συντήρηση και της 
τυχόν ύπαρξης ρυπογόνων ουσιών 
εντός αυτών.

Την ίδια ώρα, η τουριστική εικό-
να της χώρας, «γκρεμίζεται» λόγω 
της υποβάθμισης του τουριστικού 
προϊόντος που προσφέρεταιενώ και 
η εύρυθμη λειτουργία των τουριστι-
κών λιμένων διαταράσσεται λόγω της 
κατάληψης ωφέλιμου και λειτουργικού 
χώρου των εγκαταστάσεων αυτών. Τον 
Νοέμβριο του 2018, ο Διεθνής Ναυ-

τιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) δημοσί-
ευσε  μελέτη για την κατάσταση που 
επικρατεί παγκοσμίως όσον αφορά 
τη διαχείριση των πλαστικών σκα-
φών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε γιατί 
το πρόβλημα των παρατημένων σκα-
φών σε διάφορα μέρη αλλά και το 
«γέμισμα» των χωματερών έχει φτάσει 
σε οριακό σημείο, ειδικά για τα μικρά 
νησιωτικά κράτη, όπως ο Μαυρίκιος 
που δεν έχουν χώρο ή και εξειδικευ-
μένες εγκαταστάσεις, ή για κράτη που 
διαθέτουν μεγάλο αριθμό πλαστικών 
σκαφών αναψυχής.Η μελέτη διενερ-
γήθηκε από τον ΙΜΟ ως πρώτο βήμα 
για την ανάληψη δράσης, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, για το ζήτημα αυτό που 
κλιμακώνεται.

Η εκτιμώμενη ζωή
Η εκτιμώμενη ζωή των πολυεστε-

ρικών σκαφών είναι 30- 50 χρόνια. Ο 
πολυεστέρας χρησιμοποιείται σε πολ-
λές εφαρμογές όπως σκάφη, πτερύγια  
ανεμογεννητριών, αγωγοί, στέγαση.
Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι υπάρ-
χουν 6.300.000 πλαστικά σκάφη από 
τα οποία, κάθε χρόνο, 140.000 περί-
που προορίζονται για καταστροφή. 

Στην Αμερική υπολογίζονται στα 
16.500.000 σκάφη ενώ στην Ελλάδα 
υπολογίζονται στα 180.000 με στοι-
χεία του 2014. Κράτη που πρωτοπο-
ρούν στην διάλυση αυτών των σκα-
φών είναι  η Σουηδία και η Νορβηγία.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει αρκε-
τές μελέτες για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος από μεμονωμένα κράτη 
αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Οι περισσότερες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η πιο βιώσιμη λύση 
είναι η χρήση του υλικού στην τσιμε-

ντοβιομηχανία, μέσω της αξιοποίη-
σης του για την παραγωγή ενέργειας. 
Ωστόσο, η πλειονότητα των πλαστι-
κών σκαφών καταλήγουν σε χωματε-
ρές, καίγονται ή βυθίζονται.

Καταστροφικές συνέπειες  
για τη δημόσια υγεία  
και το περιβάλλον

Σύμφωνα με ειδικούς  οι συνέπει-
ες της ανεξέλεγκτης και παράνομης 
διαχείρισης των πλαστικών-πολυεστε-
ρικών σκαφών είναι για την ξηρά η 
αισθητική υποβάθμιση περιοχής, οι 
πιθανές καρκινοπάθειες και δερμα-
τοπάθειες, τα αναπνευστικά προβλή-
ματα, η πολύ αργή αποσύνθεση και 
η υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα.

Κατά την καύση, εκπέμπονται επι-
κίνδυνοι αέριοι ρίποι, με επιπτώσεις 
στο νευρικό σύστημα, όπως η νάρκω-
ση (toluene), ερεθισμό ματιών, δέρ-
ματος και αναπνευστικού,αναιμία, 
βλάβη σε συκώτι και νεύρα. Όταν η 
απόρριψη γίνεται στην χωματερή, αν 
τα σκάφη δεν θρυμματιστούν πρώτα, 
καταλαμβάνουν πολύ χώρο και δια-
λύονται πολύ αργά και υπάρχει κίν-
δυνος αυτανάφλεξης με συνέπεια την 
τοξικότητα στον υδροφόρο ορίζοντα. 

«Οι διατάξεις του νόμου 2881/2001 
προβλέπουν ολοκληρωμένες διαδικα-
σίες για την εξάλειψη των κινδύνων 
από την παραμονή επικίνδυνων και 
επιβλαβών πλοίων, όμως, δεν μπο-
ρούν να εφαρμοσθούν σε όλους στους 
χώρους των τουριστικών λιμένων 
διότι ο νόμος προϋποθέτειτην ύπαρ-
ξη νομικού προσώπου του δημοσίου 
τομέα ή δημόσια υπηρεσία» τονίζουν 
στελέχη του κλάδου των τουριστικών 
σκαφών.

Και συνεχίζουν: «Αυτό σημαίνει 

ότι όπου ο φορέας διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης των τουριστικών λιμέ-
νων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου ή φυσικό πρόσωπο, ο νόμος 
αυτός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί. 
Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί στην 
πράξη ότι η εφαρμογή των διατάξε-
ων του νόμου παρουσιάζει καθυστε-
ρήσεις για την επίτευξη του επιθυμη-
τού αποτελέσματος.Ο νόμος 4256/14 
και ο ισχύον γενικός κανονισμός του-
ριστικών λιμένων προβλέπουν διαδι-
κασίες για τη μετακίνηση των πλοίων 
αυτών από το σημείο που εμποδίζουν 
σε άλλο σημείο, χωρίς όμως να επιλύ-
ουν το πρόβλημα και να εξαλείφουν 
οριστικά τον κίνδυνο».

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανά-
γκη να τροποποιηθούν κατάλληλα οι 
διατάξεις του νόμου 2881/2001 έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή 
τους και στις περιπτώσεις που φορέ-
ας διοίκησης και εκμετάλλευσης του 
λιμένα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου ή ιδιώτης. Σύμφωνα με 
τους ίδιους, πρέπει να προστεθεί νέα 
παράγραφος 8 στο άρθρο 9 του ανω-
τέρω νόμου, ώστε να προβλεφθεί η 
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας των 
πλαστικών σκαφών που απομακρύνο-
νται από τους τουριστικούς λιμένες.

Τέλος, «προτείνεται η συμπλήρω-
ση του νόμου 4256/2014 έτσι ώστε 
να υπάρξει κίνητρο για τη διαχείρι-
ση ως αποβλήτων των πλαστικών/ 
πολυεστερικών σκαφών, με τη θεσμο-
θέτηση υποχρεωτικής ασφάλισης. Η 
συγκεκριμένη πρόταση θεωρούμε ότι 
υπερτερεί, έναντι άλλων, σε δύο βασι-
κά σημεία. Έχει μηδενικό κόστος για 
το ελληνικό Δημόσιο και φέρνει άμε-
σα αποτελέσματα» καταλήγουν.

Νέα μόδα τα νεκροταφεία σκαφών λόγω κρίσης



22 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #107 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 
τρία χρόνια αγωνί-
ζεται να προβεί στον 

καθαρισμό του Σαρανταπό-
ταμου - δίπλα στη Βλύχα- 
και της παραλίας στο Καλι-
μπάκι, αλλά …ΜΑΤΑΙΑ. Η 
γραφειοκρατία, οι αγκυλώ-
σεις του πράσινου ταμείου 
και η αδιαφορία των τοπι-
κών αρχών και των γύρω 
βιομηχανιών (Χαλυβουργι-
κή κ.ά.) δεν δίνουν καμία 
σημασία όπως άλλωστε και 
το Λιμεναρχείο που συνε-
χώς παρανομεί. ΕΛΕΟΣ

Ύστερα από διαδοχικές 
Αναφορές της Κίνησης Πολι-
τών προς κάθε αρμόδια Αρχή 
καθώς και σχετικού αιτήμα-
τος του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Ελευσίνας για τη διε-
ρεύνηση των καταγγελιών της 
Κίνησης Πολιτών, πραγματο-
ποιήθηκε αυτοψία τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο στο ρέμα 
Σούρες και στην προβλήτα 
του Όρμου της Βλύχας.

Στην Έκθεση των Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος, αφού 
αρχικά γίνεται εξονυχιστική 
περιγραφή ολων των ευρη-
ματων επί της ακτογραμμής, 
τονίζεται ότι η άσκηση δρα-
στηριότητας κατασκευής και 
λειτουργίας προβλήτας φορ-
τοεκφόρτωσης εμπορευμά-

των υπόκειται καταρχήν σε 
περιβαλλοντική και ακολού-
θως σε λειτουργική αδειο-
δότηση τις οποιες ο Οργανι-
σμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) 
δεν διαθέτει και για το σκο-
πό αυτό έχει βεβαιωθεί από 
το 2017 παράβαση και εισή-
γηση επιβολής προστίμου. 
Η επέκταση του όρμου Βλύ-
χας και η διαμόρφωση προ-
βλήτας επ’ αυτου, με φερτά 

υλικά και απόβλητα χωρίς τις 
απαιτούμενες μελέτες, εγκρί-
σεις και άδειες και η επανα-
λαμβανόμενη ανεξέλεγκτη 
διάθεση στερεών αποβλήτων 
επί της έκτασης έχει αλλοι-
ώσει σημαντικά το φυσικό 
σχηματισμό του Όρμου Βλύ-
χας και το δελτα του ρέματος 
Σούρες και παρεμποδίζει την 
απορροή του στη θάλασσα.

Οι ανωτέρω αυθαιρετες 

επεμβάσεις και το μπάζωμα 
του Όρμου, πολλώ δε μάλλον 
με απόβλητα έχουν μεταβάλ-
λει δραστικά την έκταση και 
μορφολογία του, την ακτο-
γραμμή και την ακτομηχανική 
της περιοχής, έχουν περιορί-
σε την πρόσβαση στην ακτή 
και τη θάλασσα, έχουν περιο-
ρίσει την ορατότητα από και 
προς τη θάλασσα, έχουν υπο-
βαθμίσει αισθητικά το τοπίο, 

ελοχεύει σοβαρός κίνδθνος 
ρύπανσης των θαλάσσιων 
υδάτων με τα εκπλύματα / 
εκχυλίσματα των αποβλήτων 
που καταλήγουν στη θάλασ-
σα και ακολούθως υποβαθ-
μίζουν διαρκώς την φυσική, 
χημική, οικολογική κατάστα-
ση του κόλπου. 

Είναι φανερό ότι το καθε-
στώς πλήρους ασυδοσίας 
και ανομίας στον Όρμο της 
Βλύχας στην Ελευσίνα πρέ-
πει να τερματιστεί. Επιβάλλε-
ται ο ΟΛΕ να αλλάξει άμεσα 
προσανατολισμό και στοχεύ-
σεις ακολουθώντας νόμιμες 
οδούς. Αποκαθιστώντας τις 
περιβαλλοντικές ζημιές που 
έχει προκαλέσει στο δυτικό 
όριο του παράκτιου μετώ-
που της πόλης και συμβάλ-
λοντας στην εξυγίανσή του. 
Ελευθερώνοντας την Βλύχα 
από τα επικίνδυνα, επιβλαβή 
και τα κατασχεμένα σαπιο-
κάραβα που έχει συσσωρεύ-
σει, εξουδετερώνοντας την 
περιβαλλοντική βόμβα του 
ημιδιαλυμμένου κουφαριού 
«SLOPS», αποκαθιστώντας 
την ανεμπόδιστη εκβολή του 
ρέματος Σούρες, απομακρύνο-
ντας όλες τις αποθέσεις στε-
ρεών αποβλήτων και ασκώ-
ντας νόμιμη δραστηριότητα 
στην προβλήτα.

Παράνομες προβλήτες στην Ελευσίνα
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Όλα αυτά το ΠΑΚΟΕ 
τα έχει τονίσει 
αρκετά χρόνια πριν. 

Όμως τίποτε το 2050…θα 
γίνουμε επτάμιση (7,5)  
μόνο εκατομμύρια από δέκα 
(10)  σήμερα  …οι Τούρκοι 
αντίστοιχα  εκατόν είκοσι 
πέντε (125) από σήμερα 
ενενήντα επτά (97). Σπέρ-
μα…κάνε το θαύμα σου.

Ο αριθμός των περιβαλ-
λοντικών παραγόντων και 
των καθημερινών συνηθει-
ών που μπορούν να επηρε-
άσουν την ανδρική γονιμό-
τητα  είναι μεγάλος.

Η εισαγωγή και η ταχεία 
ανάπτυξη της χρήσης κινη-
τών τηλεφώνων, η αύξηση 
της κατανάλωσης οπιοειδών, 
αναβολικών και μαριχουά-
νας, η παγκόσμια αύξηση των 
καπνιστών καθώς επίσης και 
των ποσοστών παχυσαρκίας  
και η ταυτόχρονη μείωση των 

ποσοστών σωματικής  δραστη-
ριότητας, έχει αποδειχθεί ότι 
σχετίζονται με αλλαγές στην 
ποιότητα και την ποσότητα 
του σπέρματος.  Επίσης, το 
ψυχολογικό στρες, η περιβαλ-
λοντική ρύπανση και η αύξη-
ση της θερμοκρασίας έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις.

Οι διατροφικές συνήθει-
ες έχουν εξέχοντα ρόλο στην 
ανδρική αναπαραγωγική ικα-
νότητα. Μια διατροφή πλού-
σια σε λιπαρά ψάρια, φρούτα, 
λαχανικά, όσπρια και δημη-
τριακά ολικής άλεσης σχε-
τίζεται άμεσα με σημαντικά 
μεγαλύτερη κινητικότητα των 
σπερματοζωαρίων. Αντίθετα, 
διατροφή πλούσια σε κόκκινο 
και επεξεργασμένο κρέας,, σε 
ζαχαρώδη ποτά και γλυκά και 
σε καφεΐνη  προκαλεί μειω-
μένη συγκέντρωση σπέρμα-
τος  και συνολικού αριθμού 
σπερματοζωαρίων.

Σπέρμα …κάνε το θαύμα σου!
Δημογραφικό…τελειώνουμε ως έθνος;
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Το 1979 που ιδρύθη-
κε το ΠΑΚΟΕ, έθε-
σε πρώτο στόχο του 

την μελέτη και την καταγ-
γελία για συγκεκριμένα 
φυτοφάρμακα που το υπό-
λειμμα τους ήταν καρκι-
νογόνο. Δικαστικοί αγώ-
νες με διάφορες εταιρείες 
που κράτησαν πενταετία 
και πάνω, αποδείχθηκε 
αφενός η επικινδυνότη-
τά τους και αφετέρου έξι 
(6) φυτοφάρμακα αποσύρ-
θηκαν. Όμως το πρόβλη-
μα συνεχίζεται και δυστυ-
χώς μία στις δύο αγροτι-
κές οικογένειες θρηνεί και 
ένα νεκρό καρκινοπαθή. 
Όμως η αλυσίδα της δια-
τροφής είναι επικίνδυνη 

και υπεύθυνη για δεκά-
δες χιλιάδες καρκινοπα-
θείς μη γεωργούς.

Η χρήση φυτοφαρμάκων 
αποτέλεσε ευλογία για την 
αγροτική παραγωγή του 20ου 
αιώνα. Όμως η ολοένα διε-
ρυνόμενη χρήση τους έχει 
προκαλέσει σοβαρότατα προ-
βλήματα υγείας στους αγρό-
τες και στο περιβάλλον.

Παρ’ όλο που η επικιν-
δυνότητα πολλών χημικών 
προϊόντων που χρησιμοποι-
ούνται στη γεωργία τεκμη-
ριώνεται όλο και περισσό-
τερο, οι κανονισμοί σχετικά 
με τη χρήση τους καθώς και 
η αναγνώριση των βλαβών 
που έχουν προκαλέσει εξα-
κολουθούν να αποτελούν το 

αντικείμενο μιας δύσκολης 
μάχης, ιδιαίτερα για τους 
γεωργούς.

Στη Γαλλία, τον δεύτερο 
αγοραστή φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων στην Ε.Ε. 
μετά την Αυστρία, το Γεωργι-
κό Ταμείο Κοινωνικής Αλλη-
λασφάλισης  την τελευταία 
δεκαετία αποζημίωσε περί-
που χίλιους γεωργούς για 
διάφορες ασθένειες. Ο αριθ-
μός των μέχρι στιγμής ανα-
γνωρισμένων θυμάτων υπο-
τιμά σαφέστατα τον αριθμό 
των ενδεχόμενων θυμάτων.

Οι οικολόγοι και οι επαγ-
γελματίες του τομέα της περι-
βαλλοντικής υγείας απορρί-
πτουν την επιχειρηματολογία 
που, βασισμένη στην ελεγ-

χόμενη χρήση τους, υποτι-
μά τους κινδύνους από τα 
φυτοφάρμακα.

Πανεπιστημιακοί πιστεύ-
ουν ότι η χρήση φόρμας εργα-
σίας δε θα μπορέσει να προ-
στατέψει ποτέ ολοκληρωτικά 
από την έκθεση στα φυτοφάρ-
μακα: στην καλύτερη περί-
πτωση θα συμβάλλει στη μεί-
ωσή της ενώ στη χειρότερη 
θα την αυξήσει. Πράγματι οι 
εργασίες του αποδεικνύουν 
ότι οι αγρότες που φορούν 
φόρμα ενδέχεται να εκτεθούν 
έως και τρεις φορές περισσό-
τερο σε σχέση με εκείνους 
που δεν φορούν. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, τα προϊό-
ντα διαπερνούν τις φόρμες 
μετατρέποντάς τις σε τοξικά 

σκάφανδρα.
Οι ευρωβουλευτές καλούν 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβεί στις απαραίτητες ενέρ-
γειες, ώστε να ολοκληρώσει 
την ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2009/128 της Κομισιόν 
που αναφέρεται στην αειφο-
ρική χρήση των φυτοφαρ-
μάκων στην ΕΕ. Σε σχετική 
έκθεση του ευρωκοινοβουλί-
ου επισημαίνεται ο στόχος 
που είχε τεθεί με το «Έβδο-
μο Πρόγραμμα Δράσης για 
το Περιβάλλον» όπου προ-
βλέπεται ότι ως το 2020 η 
χρήση των φυτοπροστατευ-
τικών ουσιών δεν θα έπρε-
πε να έχει βλαπτικά αποτε-
λέσματα για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον.

Φυτοφάρμακα:  
ο καλύτερος φίλος του καρκίνου
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Βουλευτές του Κινήμα-
τος Αλλαγής κατέθε-
σαν ερώτηση προς τους 

Υπουργούς Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Εσωτερικών 
και Οικονομίας & Ανάπτυ-
ξης,  εκφράζοντας την έντο-
νη ανησυχία τους, αναφορικά 
με την Άδεια Διανομής που 
εξέδωσε η ΡΑΕ προς τη νεο-
σύστατη κρατική ΔΕΔΑ, το 
πρόγραμμα ανάπτυξης των 
δικτύων διανομής φυσικού 
αερίου στη χώρα, αλλά και 
τη δυνατότητα της κομματι-
κής διοίκησης της ΔΕΔΑ να 
υλοποιήσει έγκαιρα και οικο-
νομικά τα έργα εγκατάστασης 
των δικτύων διανομής αερίου 
στην περιφέρεια της χώρας. 

Η ΔΕΔΑ έχει υποβάλλει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο: 

• Χαρακτηρίζεται από έλλει-
ψη συνολικού και μακροπρόθε-
σμου σχεδιασμού

• Διακατέχεται από κοινω-
νική αναλγησία και αδιαφορία, 
καθώς στο εν λόγω πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται μόνο οι πόλεις 
φιλέτα των Περιφερειών Ανα-

τολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, ενώ παραλείπο-
νται άλλες πόλεις και περιοχές 
της Μακεδονίας και της Θράκης 
που χαρακτηρίζονται από υψη-
λή ενεργειακή φτώχεια, ανεργία 
και χαμηλό ΑΕΠ.

• Αποτελεί απλή έκθεση καλών 
προθέσεων, αφού δεν τεκμηριώ-
νεται και δεν συνοδεύεται από 
υπογεγραμμένο, επίσημο και 
δεσμευτικό χρηματοδοτικό σχήμα.

Η ΡΑΕ δεν εξέδωσε Άδεια 
Διανομής προς τη ΔΕΔΑ για 
την ανάπτυξη δικτύων διανο-
μής στην Κρήτη και σε νησιά 
του Βορείου και Νοτίου Αιγαί-
ου και όλως περιέργως η ΔΕΔΑ 
δεν προέβει σε κανενός είδους 
ένσταση ή διαμαρτυρία κατά της 
απόφασης αυτής, αποστερώντας 
με τον τρόπο αυτό τη νησιωτι-
κή χώρα και την Κρήτη από τη 
διανομή φυσικού αερίου και 
από όλα τα θετικά αποτελέσμα-
τα που έχει αυτή στους κατοί-
κους και επαγγελματίες αυτών 
των περιοχών.

Επέκταση δικτύων φυσικού αερίου  
στην περιφέρεια της χώρας
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Η απρογραμμάτιστη 
«δήθεν» βιομηχα-
νική ανάπτυξη στη 

χώρα εδώ και χρόνια έχει 
καταγγελθεί πολλές φορές 
από το ΠΑΚΟΕ, είναι αγκά-
θι αφενός στο περιβάλλον 
και τη Δημόσια Υγεία και 
αφετέρου στην οικονομία. 
Ο έλεγχος στην ατμοσφαι-
ρική ρύπανση, τη ρύπαν-
ση των υγρών και στερεών 
αποβλήτων που παράγουν 
οι βιομηχανίες αποτελούν 
πλέον παρελθόν και έτσι 
ανενόχλητες όλες οι διά-
σπαρτες μεγάλες και μικρές 
βιομηχανίες ρίχνουν τα 
απόβλητά τους καταστρέ-
φοντας ανεπιστρεπτί πολ-
λές φορές το περιβάλλον. 
Άραγε ο εισαγγελέας περι-
βάλλοντος τι κάνει;

Βυρσοδεψία που λειτουρ-
γούν μέσα σε βιομηχανικές 
περιοχές χωρίς να έχουν άδεια 
λειτουργίας καθώς δεν παίρ-
νουν άδεια διάθεσης υγρών 
αποβλήτων, βιομήχανοι που 
έχουν υιοθετήσει τη λογική 
του "δεν πληρώνω" επειδή 
θεωρούν τις χρεώσεις υπερ-
βολικές.

Η Ελλάδα είναι ίσως η 
μοναδική χώρα της Ευρώπης 
που το "one stop shop” (μία 
στάση για να βγαίνουν όλες 

οι άδειες) έχει γίνει ζημιά 
για όλους αντί να γίνει κέρ-
δος για όλους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙ-
ΠΕ, δηλαδή του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Βιομηχανιών που 

συμμετέχουν σε ΒΙΠΕ, τονίζει  
ότι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ χρησιμοποι-
εί ένα μέρος της μονοπωλια-
κής της θέσης επιβάλλοντας 
υπέρογκες χρεώσεις τις οποίες 
δεν είναι σε θέση να πληρώ-

σουν πλέον οι βιομηχανίες.
Από κυβερνητικές και τρα-

πεζικές πηγές σημειώνεται 
ότι η ΒΙΠΕ Πάτρας έχει ένα 
από τα καλύτερα ποσοστά 
ανταπόκρισης στις χρεώσεις 

(πάνω από 50%) κάτι που δεν 
συμβαίνει π.χ. στη Θεσσαλο-
νίκη. Αυτό έχει να κάνει με 
την παρουσία πολλών πολυ-
εθνικών επιχειρήσεων στην 
Πάτρα.

Για το βιομηχανικό πάρκο 
της Κομοτηνής, είναι χαρακτη-
ριστικό ότι από 92 βιομηχανί-
ες που ήταν εγκατεστημένες 
εκεί, τη δαπάνη λειτουργίας 
συντήρησης του βιολογικού 
καθαρισμού (150.000 ευρώ 
τον χρόνο) μοιράζονται πλέ-
ον 12-20 βιομηχανίες. Ένα 
κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ενώ 
μειώνεται το φορτίο του βιο-
λογικού καθαρισμού, μένει 
σταθερό το κόστος λειτουρ-
γίας του.

Στη Θεσσαλονίκη τα από-
βλητα του βιολογικού καθα-
ρισμού ήταν εκτός προδια-
γραφών με αποτέλεσμα να 
χρειαστεί η ΕΤΒΑ να επεν-
δύσει 3 εκατομμύρια ευρώ 
για την αναβάθμισή του. Ενώ 
ωστόσο συνέβαινε αυτό, η Ε.Ε. 
άλλαξε τα όρια με αποτέλεσμα 
και ο νέος βιολογικός να μην 
ανταποκρίνεται στα νέα όρια., 
ενώ η ΕΤΒΑ συγκρούεται με 
την ΕΥΑΘ  για το ποιος πρέ-
πει να πληρώσει τη δαπάνη 
για την περαιτέρω αναβάθ-
μιση μέχρι να ανταποκριθεί 
στα νέα δεδομένα.

Διάσπαρτες βιομηχανίες ανεξέλεγκτες  
ρυπαίνουν …οτιδήποτε
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Το ΠΑΚΟΕ επαληθεύεται 
για μία ακόμη φορά, 
όταν στο πρωτοσέλι-

δο της μηνιαίας εφημερίδας 
του που κυκλοφόρησε στις 14 
Μαρτίου, βασικό θέμα ήταν 
οι νεκροί από την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση με αφορμή 
τις μετρήσεις που πραγμα-
τοποίησε στις αρχές Μαρτί-
ου. Από δεκάδες μετρήσεις, 
διαπιστώθηκε ότι η ρύπαν-
ση από τα καρκινογόνα αιω-
ρούμενα σωματίδια ΡΜ10 
και ΡΜ2,5 ήταν σε πολλούς 
κυκλοφοριακούς κόμβους 
στην Αθήνα και στον Πει-
ραιά 200% - 300% υψηλό-
τερη από τα διεθνή επιτρε-
πτά όρια. 

Έρχεται να επιβεβαιώσει τις 
θέσεις του ΠΑΚΟΕ μια έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στο E.H.J. 
(European Heart Journal) διαπι-

στώθηκε ότι τα πρόσφατα στοι-
χεία είναι εφιαλτικά και συγκε-
κριμένα κάνουν λόγο για οκτώ 
εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες 
(8.600.000) ανθρώπινους θανά-
τους εξαιτίας της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης. 

Μόνο στην Ευρώπη υπο-
λογίζεται ότι πεθαίνουν περί-
που επτακόσιες ενενήντα χιλιά-
δες (790.000) άνθρωποι κάθε 
χρόνο. Ένα άλλο στοιχείο που 
διαπιστώθηκε είναι ότι σαφή 
αύξηση παρουσιάζουν οι καρ-
διαγγειακές παθήσεις και όχι 
μόνο οι πνευμονικές νόσοι. 
Επίσης βρέθηκε ότι η ατμο-
σφαιρική ρύπανση είναι κάθε 
χρόνο υπαίτια για 120 επιπλέ-
ον θανάτους ανά εκατό χιλιά-
δες (100.000) κατοίκους. Ειδι-
κότερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
αυτός ο αριθμός ανέρχεται σε 
133 ανθρώπους.

Εκατομμύρια θάνατοι εξαιτίας  
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Αθήνα: πολλά τα επικίνδυνα 
εγκαταλελειμμένα ακίνητα

Το ΠΑΚΟΕ πριν δύο (2) χρόνια 
στην εφημερίδα του "Οικο-
νομία για το Περιβάλλον" 

είχε αφιερώσει τέσσερις σελίδες 
σε μία έρευνα που είχε κάνει για 
αυτά τα κτίρια.

Η κατάσταση ήταν απογοητευτι-
κή. Σαράντα πέντε (45) ακίνητα ήταν 
ετοιμόρροπα και επικίνδυνα για τους 
πολίτες. Όμως ο Δήμος και η Πολιτεία 
«αγρόν αγόραζαν» και μέχρι σήμερα η 
ίδια κατάσταση. ΕΛΕΟΣ.

Το ζήτημα της διαχείρισης των 
εγκαταλελειμμένων ακινήτων και των 
παρεμβάσεων σε ετοιμόρροπα, απα-
σχόλησε το δημοτικό συμβούλιο του 
Δήμου Αθηναίων. Στο ζήτημα παρενέ-

βει η Σ.Σπυροπούλου που έχει προϋπη-
ρεσία στην υπηρεσία πολεοδομίας και 
είχε διατελέσει αντιδήμαρχος τεχνικών 
έργων, λέγοντας ότι ως προς τη δυνα-
τότητα παρεμβάσεων του δήμου υπάρ-
χει «θεσμικό  κενό» αφού «η νομοθε-
σία είναι ατελής από το 1985.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομά-
δας εργασίας του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, περιγράφονται 
επιγραμματικά οι άξονες των προτά-
σεων για τη διαχείριση των παρα-
πάνω κτηρίων. Μη αξιοποιήσιμα με 
άλλο τρόπο κτήρια διατίθενται είτε 
για στέγαση ευαίσθητων ομάδων είτε 
για κοινόχρηστους χώρους μετά από 
κατεδάφιση.
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Πραγματικά! Πώς να 
μην ανησυχούν 
για το περιβάλ-

λον όταν:
1) Ο λιγνίτης υπερισχύει 
στην ενέργεια από όλα τ’ 
άλλα ορυκτά.
2) Οι λίμνες και τα ποτάμια 
καθημερινά καταστρέφο-
νται και υποβαθμίζονται
3) Όταν μικρά παιδιά 
πεθαίνουν από την ατμο-
σφαιρική ρύπανση.
4) Όταν η "δήθεν" ανακύ-
κλωση κατεβαίνει (το 2018 
8,5% ενώ το 2011 11,5%) 
αντί να ανεβαίνει.
5) Όταν οι ακτινοβολίες 
μπαίνουν καθημερινά στη 
ζωή μας με καρκίνο
6) ‘Όταν η διατροφή μας 
είναι…επικίνδυνη και για 
τα σκουπίδια
7) Όταν η καθημερινότητα 
μας συνεχώς γίνεται εφι-
άλτης και για τους απόδη-
μους όταν την τελευταία 
πενταετία 750.000 Έλλη-
νες πήγαν σ΄ άλλες χώρες

Ανήσυχοι για το φαινόμε-
νο της αποδημίας, που έχει 
ενταθεί τα χρόνια της κρί-
σης, αλλά και για το περιβάλ-
λον εμφανίζονται οι Ελληνες, 
όπως προκύπτει από έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε σε 
14 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 
τα κράτη της Νότιας και Ανα-
τολικής Ευρώπης ανησυχουν 
περισσότερο για τη μετανά-
στευση των δικών τους πολι-
τών στο εξωτερικό παρά για 
τους μετανάστες που έρχο-
νται στη χώρα τους, σύμφω-
να με έρευνα του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Εξωτερικών 
Σχέσεων (ECFR) που δημο-
σιεύτηκε στην «Guardian». 

Στις χώρες αυτές περι-
λαμβάνεται και η Ελλάδα. Οι 
περισσότεροι Ελληνες, μάλι-
στα, θέλουν να επιβληθούν και 
περιορισμοί στο χρονικό διά-
στημα που μπορεί να εγκατα-
λείπει κάποιος τη χώρα του. 
Οι χώρες όπου η αποδημία 
προκαλεί μεγαλύτερη ανη-

συχία από τη μετανάστευση 
είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Ελλάδα, η Πολωνία, η Ουγ-
γαρία και η Ρουμανία. Αντι-
θέτως, στα βόρεια και δυτι-
κά κράτη, η ανησυχία για τη 
μετανάστευση ξεπερνά κατά 
πολύ την ανησυχία για την 
αποδημία. 

Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνας ήταν 

να αποσαφηνιστεί ποια είναι 
τα βασικά ζητήματα που προ-
βληματίζουν τους Ευρωπαί-
ους ενόψει των Ευρωεκλογών 
του Μαΐου, με δεδομένο ότι 
τα 14 κράτη τα οποία συμμε-
τείχαν σε αυτήν θα καταλά-
βουν το 80% των εδρών του 
νέου Κοινοβουλίου.

Η έρευνα έδειξε επίσης 
ότι, παρά το γεγονός πως η 
μετανάστευση μονοπώλη-

σε την ευρωπαϊκή νομοθε-
σία και τις συνεδριάσεις του 
Ευρωκοινοβουλίου κατά την 
τελευταία πενταετία, οι Ευρω-
παίοι προβληματίζονται για 
άλλα ζητήματα, όπωςη δια-
φθορά,ο εθνικισμός, η τρο-
μοκρατία και η κλιματική 
αλλαγή. 

Για του λόγου το αληθές, 
ένας στους πέντε Ευρωπαί-
ους, και κυρίως οι Βορειοευ-
ρωπαίοι, ανησυχεί για τον 
ισλαμικό φανατισμό ενώ η 
πλειονότητα των Ευρωπαί-
ων κατοίκων συμφωνεί πως 
το περιβάλλον θα πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα 
ακόμα και αν κάτι τέτοιο θα 
είχε βαρύ οικονομικό κόστος. 

Οι Έλληνες βρίσκονται στη 
δεύτερη θέση στη σχετική 
κατάταξη μετά τους Δανούς. 
Πάντως, συνολικά στην έρευ-

να, που διενεργήθηκε από 
τη YouGov με τη συμμετοχή 
περίπου 50.000 ανθρώπων, 
το 20% απάντησε ότι ανησυ-
χεί για την αποδημία και το 
32% για τη μετανάστευση. Σε 
δηλώσεις του, ο διευθυντής 
του ECFR, Μαρκ Λέοναρντ, 
σημειώνει πως «οι Ευρωε-
κλογές έχουν παρουσιαστεί 
ως ένα πεδίο μάχης για την 
καρδιά της Ευρώπης» προ-
σθέτοντας πως οι εθνικιστές 
επιχειρούν να μετατρέψουν 
τη διαδικασία σε δημοψή-
φισμα για τη μετανάστευση. 

«Τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας θα πρέπει να 
δώσουν θάρρος στους υπο-
στηρικτές της Ευρώπης καθώ-
ςαποδεικνύουν ότι υπάρχουν 
ακόμα ψήφοι που θα μπο-
ρούσαν να κερδηθούν για 
σημαντικά ζητήματα, όπως 

η κλιματική αλλαγή, η υγεία, 
η στέγαση και η ποιότητα 
ζωής. Θα πέσουν σε στρατη-
γική γκάφα, αν αποδεχθούν 
το πλαίσιο των αντιευρω-
παϊκών κομμάτων, σύμφω-
να με το οποίο το μετανα-
στευτικό και μόνο θα κρίνει 
αν οι εκλογές αυτές θα κερ-
δηθούν ή θα χαθούν» επιση-
μαίνει ο ίδιος. 

Αξίζει να σημειωθεί, 
πάντως, ότι την τελευταία 
διετία, έχουν μειωθεί τα μετα-
ναστευτικά κύματα. Το 2018, 
ο αριθμός των μεταναστών 
και προσφύγων που διέσχι-
σαν τη Μεσόγειο ήταν ανήλ-
θε σε 116.000 και ήταν μειω-
μένος κατά 90% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο αριθμό μετα-
ναστών και προσφύγων που 
πραγματοποίησαν αυτό το 
δρομολόγιο το 2015.

Οι Έλληνες προβληματίζονται για τους 
απόδημους και το περιβάλλον  
-οι πολιτικοί όμως αδιαφορούν
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Στην Ν.Πεντέλη,του 
Δήμου  Πεντέλης 
υπάρχει ένα τελευ-

ταίο κομμάτι πανέμορφου 
δάσους στην περιοχή Προ-
φήτης Ηλίας.

Ενω η συγκεκριμένη περι-
οχή είναι δάσος (Φωτό1) και 
εκτός σχεδίου (Φωτό3), και 
εμπίπτει στις ρυθμίσεις του 
από 26.8.1988 π.δ. «καθορι-
σμός ζωνών προστασίας του 
όρους Πεντέλη, χρήσεων και 
όρων δόμησης αυτών (ΦΕΚ 
Δ΄755), και πρόκειται για 
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους ο Δήμαρχος Στεργί-
ου αβαντάρει τους ιδιοκτήτες 
42 οικοπέδων (Φωτό 2) μετα-
ξύ των οποίων και ένας σύμ-
βουλος του, και ένας ακόμη 
υποψήφιος με τον συνδυασμό 
του στις εκλογές του Μαίου 
που διεκδικούν να χτίσουν 
ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η 
περιοχή είναι εντός σχεδίου 
και όχι δάσος

Συγκεκριμένα Ο Δήμος 
Πεντέλης, το έτος 2012, με 
την 267/2012, απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ανέ-
θεσε σε δύο πανεπιστημια-
κούς δικηγόρους, τη σύνταξη 
Ειδικής Νομικής Γνωμοδότη-
σης, «Σχετικά με τις Χρήσεις 
Γης στο Κοινοτικό Γυμναστή-
ριο στη θέση «Θάλωσι» της 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Πεντέλης του Δήμου Πεντέ-
λης», με προϋπολογισμό αμοι-
βής πέντε χιλιάδες(5.000) 
Ευρώ. Η Ειδική Νομική Γνω-
μοδότηση (Φωτό4), ολοκλη-
ρώθηκε τον Φεβρουάριο 2013 
και παραδόθηκε στο Δήμο 
Πεντέλης. Το συμπέρασμα 
στο οποίο καταλήγει η 14σέλι-
δη Ε.Ν.Γ είναι επακριβώς το 
παρακάτω : 

Συμπέρασμα.
Έκ του συνόλου όλων όσων 

προηγήθηκαν προκύπτει ότι 
η υπ’ αριθ. 171/01.02.1989 
Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. 
Αττικής είναι καθ’ όλα έγκυρη 

και ισχυρή και παράγει όλες 
τις έννομες συνέπειές της, 
μη δυνάμενη να ακυρωθεί 
με δικαστική απόφαση κατό-
πιν άσκησης του προβλεπό-
μενου ένδικου βοηθήματος 
ή στο πλαίσιο κατασταλτικού 
ιεραρχικού ελέγχου νομιμό-
τητας, τυχόν δε ανάκλησή 
της από το αρμόδιο διοικη-
τικό όργανο θα παραβίαζε τις 
γενικές αρχές ανάκλησης των 
διοικητικών πράξεων και θα 
ήταν ακυρωτέα.

Λογικά η Γνωμοδότηση 
αυτή, θα έπρεπε να αποτελού-
σε οδηγό για τη λειτουργία 
της διοίκησης του κ. Στεργίου 
και τη δήλωση του περιουσι-
ακού στοιχείου στο κτηματο-
λόγιο το, όπως ήταν δυνατόν 
εκείνη την περίοδο. Αντίθε-
τα παρέλειψε να υποβάλει τη 
σχετική δήλωση, με συνέπεια 
η έκταση των 9.988 τ.μ. να 

αποδοθεί, μαζί με την υπό-
λοιπη έκταση στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

Στη γνωμοδότηση αυτή, 
που τεκμηριώνει την ιδι-
οκτησία του Δήμου, στη 
δημόσια δασική έκταση, 
που παραχωρήθηκε με την 
171/1-2-1989 απόφαση 
του Νομάρχη Ανατ. Αττι-
κής, όσο και στο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο της 
Ν. Πεντέλης (ΦΕΚ 531/
Δ/20-5-2005), διαπιστώ-
νεται με κατηγορηματικό 
τρόπο, ότι η έκταση του 
λόφου του Προφήτη Ηλία, 
στην οποία περιλαμβάνε-
ται και η παραχωρημένη 
στο Δήμο έκταση, είναι 
εκτός σχεδίου.

Την ίδια εποχή, ασκήθη-
καν δικαστικές προσφυγές, 
από τους εμφανιζόμενους 
ως ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων 

στην ίδια περιοχή, με τον 
ισχυρισμό, ότι οι ιδιοκτησίες 
τους, βρίσκονται εντός σχεδί-
ου (κοινόχρηστο χώρο). Κατά 
τη συζήτηση των προσφυ-
γών αυτών, παραστάθηκε με 
δικηγόρο ο Δήμος μας και με 
υπόμνημα του κ. Δημάρχου 
(16-10-2016), συντάχθηκε με 
την άποψη των ιδιωτών, ότι 
η περιοχή ήταν, εντός σχεδί-
ου, παρά όλα τα παραπάνω.

Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι την προσφυγή των ιδι-
ωτών, υπογράφει ως δικη-
γόρος τους, ο ένας από τους 
δικηγόρους που έχει γνω-
μοδοτήσει, κατά τα παρα-
πάνω, ότι η περιοχή είναι 
εκτός σχεδίου.

Ετσι οι οικοπεδούχοι 
υποβάλλουν νέα διεκδίκη-
ση στο διοικητικο πρωτοδι-
κείο στις 25/7/2017 (Φωτό5) 
και συγχρόνως ο δήμος στις 

21/7/2017 συγκαλεί δημ συμ-
βούλιο μέσα στο καλοκαίρι,μέ-
σα στις φωτιές,με περισσή 
βιασύνη και θέρμη,με θέμα 
τροποποίηση του σχεδίου,πα-
ρά το ότι ήταν βέβαιο ότι η 
περιοχή είναι εκτός σχεδίου. 

Εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και πάρθηκε από-
φαση τροποποίησης του σχε-
δίου (Φωτό6) σε ένα μέρος του 
λόφου,πρώην γήπεδο,πρώην 
λίμνη μέχρι το 1960,με την 
αιτιολογία ότι κάπου έχει 
γίνει λάθος,έτσι ώστε αν το 
πετύχει θα μπορούσαν να το 
χρησιμοποιήσουν και οι 42 
οικοπεδούχοι και να ζητή-
σουν το ίδιο.

Οι κάτοικοι,150 οικογέ-
νειες αντιδρούν,υποβάλλουν 
ένσταση στην απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στην 
οποία ο δήμαρχος απαξιεί 
να απαντήσει μέχρι σήμερα.

Oικοπεδοποίηση λόφου Προφήτη Ηλία
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΑΣ • ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΕΝΑ 

ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΔΑΣΟΣ • 42 ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Χ 300000=12600000 • ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Φωτό1 Φωτό1

«Συντάσσει, περιγράφει και αναλύει ο Πέτρος Σιώρης»

ΕΝ-ΤΕΛΗ Η ΠΕΝΤΕΛΗ
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Οι κατοικοι προσφεύγουν 
και εναντίον των οικοπε-
δούχων και με την αριθμ. 
561/2019 απόφαση του Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου Αθη-
νών απορρίφθηκαν και οι 
προσφυγές των φερόμενων 
ως ιδιοκτητών οικοπέδων στο 
Λόφο του Προφήτη Ηλία με 
το κατηγορηματικό σκεπτι-
κό ότι ολόκληρος ο Λόφος 
του Προφήτη Ηλία και της 
Λίμνης – Γυμναστηρίου είναι 
εκτός σχεδίου, και χαρακτη-
ρισμένη δασική έκταση Όλη 
η περιοχή των 52 στρεμμά-
των έχει χαρακτηριστεί δασι-
κή περιοχή (Άλσος) με τον 
δασικό χάρτη της Πεντέλης 
(ΦΕΚ 533/Δ/2011) και ρητά 
σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 
29 του ν. 2831/2000) απαγο-
ρεύεται οποιαδήποτε αλλαγή 
του χαρακτηρισμού αυτού με 
πλάγιο τρόπο!

Να και ο πλάγιος τρόπος 
που σκέφτηκε ο Δήμαρχος κ 
Στεργίου.Προσφεύγει στην 
Επιτροπή Διχογνωμιών με 
επιστολή του και αφου ανα-
φέρει ότι οι υπηρεσίες του 
ΥΠΕΝ του δημιουργούν σύγ-
χυση και ανασφάλεια, ομο-
λογεί στο τέλος ότι θέλει 
να αποφύγει εμπλοκές με 
τον δασικό χαρακτήρα της 
έκτασης (Φωτό7). Επίσης ιδι-
οκτησιακά με το κτηματολό-
γιο έχει καταγραφεί η έκτα-
ση ότι ανήκει στο Δημόσιο.

O Δήμος άσκησε αγωγή 

για την κυριότητα του χώρου 
(αφήνοντας περίεργα απ έξω 
την έκταση που διεκδικούν 
οι ιδιώτες) αφού παρέλειψε 
να την δηλώσει ως δική του 

με αποτέλεσμα την απόρ-
ριψη της αγωγής αυτής με 
την 2054/2018 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών!

Φωτό 3

Φωτό 4

Φωτό 5

Φωτό 7Φωτό 6
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Κατά τη δεκαετία του 
’60 πολλές λίμνες 
στην Ελλάδα θυσιά-

στηκαν στο βωμό της αγροτι-
κής ανάπτυξης. Κάρλα, Ξυνι-
άδα, Αγουλινίτσα είναι λίγες 
από αυτές. Στις μέρες μας ακό-
μα, υγρότοποι σε νησιά των 
Κυκλάδων μπαζώνονται για 
να γίνουν πάρκινγκ ξενοδο-
χείων ή beach bar.

Υπάρχει και μία λίμνη στην 
Αττική που μπαζώθηκε για να 
γίνει γήπεδο ποδοσφαίρου!

Πρόκειται για τη λίμνη 
Θάλωσσι της Νέας Πεντέ-
λης. Η μικρή αυτή λίμνη βρι-
σκόταν στους πρόποδες του 
λόφου του Προφήτη Ηλία και 
είχε δημιουργηθεί, σύμφωνα 
με την άποψη του πρώτου 
διευθυντή του αστεροσκοπεί-
ου της Πεντέλης Κ. Χασάπη, 
από πτώση μετεωρίτη. Παρα-
τηρώντας τα απότομα και 
καμπυλωμένα σαν τσαρού-
χι βράχια που περιβάλλουν 
τον χώρο της, το συμπέρα-
σμα αυτό είναι εύλογο.

Η λίμνη, όσο ήταν ζωντα-
νή, πλημμύριζε τους καλο-
καιρινούς μήνες και πολλοί 
κάτοικοι βουτάγανε στα νερά 
της για να δροσιστούν (δες 
φώτο 1). 

Το χειμώνα συνήθως ξεραι-
νόταν αποκαλύπτοντας τον 
γεμάτο φύκια πάτο της. Να 
σημειώσω ότι η λίμνη τροφο-
δοτείτω κυρίως από υπόγεια 
νερά μέσω καρστικών ρωγ-
μών (που πιθανότατα δημι-
ουργήθηκαν από την πτώση 
του μετεωρίτη).

Αγνωστο για ποιούς 
λόγους, η κοινότητα της Νέας 
Πεντέλης αποφάσισε να την 
μπαζώσει για να φτιάξει γήπε-
δο ποδοσφαίρου. Ισοπέδωσε 
τον πάτο της επιχώνοντας 
τον με 2-3 μέτρα χώμα που 
βρήκε σκάβωντας τα βόρεια 
πρανή της λίμνης. Ετσι, δημι-
ουργήθηκε το αρχικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου και διεξήχθη-
καν οι πρώτοι αγώνες. Τα 
πράγματα όμως δεν συνεχί-
στηκαν ομαλά.

Λίγα χρόνια μετά το πρώ-
το αυτό μπάζωμα οι κάτοικοι 

αντίκρισαν ένα πρωινό τη 
λίμνη αναγεννημένη να έχει 
πλημμυρίσει όλο το γήπεδο 
καλύπτωντας σχεδόν και τα 
γκολπόστ (δες φώτο 2)!

Οι υπεύθυνοι του ΝΕΟΠΕ-
ΝΤΕΛΙΚΟΥ ποδοσφαιρικού 
συλλόγου και της τότε δημο-
τικής κοινότητας δεν έμειναν 
με σταυρωμένα τα χέρια. Την 
δεκαετία του ’70 ήταν πολύ 
απλό, βγάζοντας ανακοίνωση 
«Δεχόμαστε μπάζα», να προ-
σελκύσεις το ενδιαφέρων πολ-
λών εργολάβων ώστε να εκτρέ-
ψουν τα φορτηγά που είχαν 
προιόντα εκσκαφών από το 
να τρέχουν στα ρέματα και τα 
χωράφια στα όρια του νομού 
να έρθουν να αδειάσουν τα 
μπάζα τους στη Νέα Πεντέ-
λη. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύ-
τερο και μεγάλο μπάζωμα την 
λίμνης (Φώτο 3) που έφερε το 
χώρο στη σημερινή του μορ-

φή. Ετσι τον πρωτοείδα και 
εγώ το 2001 που μετακόμισα 
στη Νέα Πεντέλη. 

Το νέο χωμάτινο γήπεδο 
λειτουργούσε για τα τοπικά 
πρωταθλήματα του Ε.Π.Σ.Α. 
μέχρι το 2007 οπότε και θεσπί-
στηκε η χρήση αποκλειστικά 
και μόνο γηπέδων με χλοο-
τάπητα. Τα επόμενα χρόνια 
ο χώρος του εγκαταλλελειμέ-
νου γηπέδου χρησιμοποιείται 
από κατοίκους της περιοχής 
για τζόγκινγκ, περίπατο,ά-
θλησης,ψυχαγωγίας αλλά και 
σαν χώρος παιδικης εξάσκη-
σης στο ποδόσφαιρο.

4. Ο χώρος με το γήπεδο 
πάνω στη μπαζωμένη λίμνη 
όπως είναι σήμερα.

Πρόσφατα το ενδιαφέρον 
για τον χώρο αναζοπυρώθηκε 
με βάση σχέδια για διάστρω-
ση του γηπέδου με πλαστικό 

χλοοτάπητα ώστε να ξαναμπεί 
στην κατηγορία Ε.Π.Σ.Α. για 
χάρη του ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ. 

Εκεί θέλει σήμερα στο 
εγκαταλελειμένο γήπεδο να 
στρώσει συνθετικό χλοοτάπη-
τα δαπάνης 250000 ευρώπου 
είναι περιβαλλοντικά και υγι-
εινά απαράδεκτη δεδομένου 
ότι πρόσφατες μελέτες στην 
Ευρώπη δείχνουν διασύνδε-
ση των υλικών του πλαστι-
κού χλοοτάπητα με παθήσεις 
σχετιζόμενες με καρκίνο, επί-
σης συντελεί στην άνοδο της 
θερμοκρασία ς,επενεργεί στο 
μικροκλίμα),

Αφούδεν μπόρεσε να δεί-
ξει ότι η περιοχή είναι εντός 
σχεδίου για να βοηθήσει και 
τους δίπλα, στον χώρο οικο-
πεδούχους καθώς το ΠΕΧΩ-
ΔΕ ΜΕ ΣΥΝΕΧΉ ΈΓΓΡΑΦΑ 
ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ φέρ-
νει στο δημοτικό συμβούλιο 
11/2/2019 απόφαση προμή-
θειας (και όχι έργου,διότι θέλει 
μελέτες που δεν έχει) χλοοτά-
πητα.Σε ένα χώρο που με την 
παραμικρή βροχόπτωση πλη-
μυρίζει,σε ένα χώρο που σε 
ένα μεγάλο μέρος έχει βου-
λιάξει παρουσιάζοντας υψο-
μετρική διαφορά αρνείται να 
κάνει οποιαδήποτε τεχνική 
μελέτη ισχυριζόμενος ότι θα 
κάνει απλά επίστρωση δίνο-
ντας σχετική ρίση

Οι κάτοικοι μετά από 
όλα αυτά και κυρίως μετά-
την έγκριση της προμήθειας 
του συνθετικού χλοοτάπη-
τα,από την πλειοψηφία του 
Δημ Συμβουλίου προσέφυ-
γαν στην Αποκεντρωμενη 
διοίκηση,από κοινού με τον 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ.

Σύσωμη η αντιπολίτευ-
ση αμέσως μετά ζητά έκτα-
κτη σύγκλιση του Δημ Συμ-
βουλίου για ενημέρωση και 
έτσι συγκαλείται το δημ συμβ 
στις 19/3/2019. 

Εκει αρνείται να απαντήσει 
σε οποιαδήποτε ερώτηση,αρ-
νείται να καλέσει να παραυρε-
θούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
των τεχνικών υπηρεσιών.Απο-
καλύπτεται ότι έχει αποκρύ-
ψει την 2054/2018 απόφαση 

του Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών με την οποία έχα-
σε την έκταση απο το δημό-
σιο,αρνούμενος πεισματικά 
να απαντήσει για το αν έχει 
ασκηθεί έφεση επι της δικα-
στικής απόφασης προτείνω-
ντας ειρωνικά σε όλους τους 
συμβούλους όλων των παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης 
να υποβάλλουν έγγραφη ερώ-
τηση και θα λάβουν απάντη-
ση εντός των επομένων 30 
ημερών.

Αναγκάζεται να παραδεχτεί 
οτι η συγκεκριμένη έκταση 
είναι δάσος αλλά έχει πάρει 
άδεια απο τον ΥΠΕΝ Δημα-
ρά μιλώντας για ένα έγγραφο 
που αρνείται να παρουσιάσει.

Όταν το συγκεκριμένο 
έγγραφο παρουσιάζεται από 
δημότες αποκαλυπτεται το 
ψέμμα τουκαι τότε εντελώς 
ανερυθρύαστα δηλώνει ότι 
έχει προφορική εντολή.

Σε αυτές τις τεκμηριωμέ-
νες ερωτήσεις και τοποθετή-
σεις,Δημοτικών Συμβούλων 
και δημοτών, ο Δήμαρχος κ 
Στεργίου προκλητικά απαντά 

1) δηλώνει και αρνείται 
να συζητήσει με έναν φουκα-
ρά Δασάρχη διότι δεν θέλει 
το Δασαρχείο στα πόδια του 

1)ότι τον βοηθά η περιφέ-
ρεια διότι η Δούρου είναι φίλη 
του,παρά το ότι η Περιφέρεια 
από το 2017 του έχει υπομνή-
σει ότι πρέπει να επιλύσει κατ 
αρχήν το ιδιοκτησιακό

3)ότι και στο παρελθόν 
έχει καταφέρει να νομιμοποι-
ήσει εκ των υστέρων έργα,π.χ 
νεκροταφείο Μελισσίων.Στην 
ερώτηση για το αν η Περιφέ-
ρεια απορρίψει το έργο τι θα 
κάνει απαντά «ότι τα χρήμα-
τα θα τα βάλει ο Δήμος» και 
στην επόμενη ερώτηση τι θα 
κάνει τον συνθετικό χλοοτά-
πητα αν παρέμβει ο Δασάρχης 
δηλώνει ότι «θα τον στρώσει 
στην κεντρική πλατεία της 
Νέας Πεντέλης» δηλ θα πετά-
ξει 250000ευρώ των δημοτών 
λες και πρόκειται για δικάτου 
χρήματα.

Και όλα αυτά τα δηλώνει 
δημόσια και ενώ γνωρίζει ότι 

Η πρώην λίμνη Θάλωσσι στη Νέα Πεντέλη
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ,ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΚΑΙ  ΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Φωτό 1
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βιντεοσκοπούνται και κατα-
γράφονται στα πρακτικά του 
Δημοτικού Συμβουλίου

4)Δηλώνει δε ο κ Στερ-
γίου ότι θα κάνει χρήση 
του Ν 4280/2014 αρθρο 52 
αποκρύπτωντας την παρά-
γραφο 9. Έργα που εξυπη-
ρετούν ανάγκες ύδρευσης, 
όπως δεξαμενές, γεωτρήσεις, 
υδρομαστεύσεις, δίκτυα αγω-
γών προσαγωγής, καθώς και 
αθλητικές εγκαταστάσεις που 
κατασκευάστηκαν από Ο.Τ.Α. 
μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος σε εκτάσεις που 
προστατεύονται από τις δια-
τάξεις της δασικής νομοθεσί-
ας για κάλυψη των αναγκών 
τους, χωρίς την προβλεπομέ-
νη από τις εν λόγω διατάξεις 
άδεια, συνεχίζουν τη λει-
τουργία τους για χρονι-
κό διάστημα δύο (2) ετών, 
εντός του οποίου οφείλουν 
να λάβουν την έγκριση της 
παρ. 2 του άρθρου 53 και της 
παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 
998/1979, όπως τα άρθρα 
αυτά ισχύουν μετά την αντι-
κατάστασή τους με το άρθρο 
36 του παρόντος νόμου, ή 
την πράξη της παραγράφου 6 
του άρθρου 45 του παρόντος 
νόμου και τις προβλεπόμενες 
από τη σχετική περί των υδά-
των και των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων νομοθεσία εγκρί-
σεις, αν από τη φύση των 
έργων επιβάλλεται η εφαρμο-
γή της παραπάνω νομοθεσίας. 
Τυχόν πράξεις της διοίκησης 
που εκδόθηκαν για την προ-
στασία των παραπάνω εκτά-
σεων ανακαλούνται. 

Για τον συγκεκριμένο νόμο 
του είχε ήδη απαντήσει από 
το 2017 και ο τότε Αντιπερι-
φερειάρχης Βόρειου Τομέα 
κ Καραμέρος με ανακοίνω-
ση που είχε εκδόσει.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι 
ότι η Περιφέρεια από την 
πλευρά της με την απόφαση 
666/2019,15/3/2019 πετάει 
την προμήθεια έξω καθώς 
δεν έχει λύθει το ιδιοκτησι-
ακό όπως του ζητούσε.

Η επιτροπή των κατοίκων 
έχουν υποβάλλει ολοκρηρω-
μένη πρόταση προς συζήτη-
ση μέρος που αναβαθμίζει 
περιβαλλοντικά τον χώρο,με 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους 
όλες τις ώρες με σεβασμό στην 
νομιμότητα και τους πολεοδο-
μικούς κανόνες σε αντίθεση 
με τις επιδιώξεις του δημάρ-
χου και της ομάδας του νεο-

πεντελικού μερος που θέλουν 
αποκλειστικά γήπεδο έδρα 
ομάδας με συνθετικό χλοο-
τάπητα αποκλειστικής χρή-

σης,με αποκλεισμένους τους 
κατοίκους

Για πληροφόρηση και 
φωτογραφίες της πρώην 

λίμνης Θάλωσι δείτε εδώ
Πληροφόρηση:
https://limnithalossi.

blogspot.com/

Λίμνη Θαλωσι Αναπλαση

Φώτο 2. Το αρχικό γήπεδο πλημμυρισμένο

Φώτο 3. Το μεγάλο μπάζωμα της λίμνης, 1976
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Ένα πανέμορφο ρέμα 
(Φωτό 1, 2) που δια-
σχίζει τον αστικό ιστό 

των βόρειων προαστίων της 
Αθήνας και που παρά την 
παντελή αδιαφορία των υπευ-
θύνων, εξακολουθεί να προ-
σφέρει προστασία σε πολλά 
φυτά και ζώα. 

Η ιστορία του μεγάλου χει-
μάρρου χάνεται στα βάθη των 
αιώνων, από τότε που τα νερά 
του προσέφεραν τις κατάλλη-
λες συνθήκες για τον επικοι-
σμό της περιοχής. Από εδώ 
περνούσε ο αρχαίος δρόμος 
στον οποίο μεταφέρονταν 
τα μάρμαρα της Πεντέλης 
για το χτίσιμο της Ακρόπο-
λης, ενώ σε όλη τη διαδρο-
μή του είναι γεμάτο από απο-
μεινάρια παλαιών εποχών, 
όπως φράγματα, νερόμυλοι 
και παλιά κτίρια. 

Το ρέμα πηγάζει από την 
Πεντέλη και ακολουθεί μια 
πορεία προς τα νότια περνώ-
ντας από τους δήμους Νέας 
Πεντέλης, Μελισσίων, Βρι-
λησσίων και Χαλανδρίου πριν 
ακολουθήσει υπόγεια πορεία. 
Η διαδρομή στην οποία το 
ρέμα είναι ανοιχτό φτάνει τα 
6 χλμ. Εντύπωση προκαλούν, 
σε πολλά σημεία του, η μαι-
ανδρική διαδρομή, η πλού-
σια βλάστηση και οι μικροί 
καταρράκτες. 

Στοιχεία που μοιάζουν 
περισσότερο να ανήκουν σε 
μικρό ποτάμι κάποιου ορει-
νού δάσους παρά σε ένα ρέμα 
που τρέχει παράλληλα με τους 
πιο πολυσύχναστους δρόμους 
της Αθήνας.

Οι όχθες του ρέματος είναι 
πυκνόφυτες από πολλά και 
ψηλά πλατάνια, πεύκα, λεύ-
κες, κυπαρίσσια και πικρο-
δάφνες.

Η προστασία του από την 
δόμηση, την αλλοίωση του 
φυσικού του ρου, τα σκου-
πίδια και τους καταπατητές, 
καθώς προστατεύεται με ειδι-
κό νομικό καθεστώς αλλά και 
η ήπια ανάδειξη της ομορφιάς 
του είναι χρέος όλων μας.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος 
Πεντέλης κ Στεργίου περι-
φρονώντας κάθε έννοια νομι-

μότητας, δημιουργεί ανεξέ-
λεκτα χωματερές(Φωτό 3, 4, 
5),ιδιαιτέρως δε ακόμη και 
μέσα στην ρεματια Χαλαν-

δρίου Πεντέλης, Αδιαφορεί 
και δεν απαντά σε κανένα 
αίτημα πολιτων και φυσικά 
εισπράτει μηνύσεις

ΜΗΝΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Διαβάζουμε από σχετική 
ανακοίνωση παράταξης της 
Αντιπολίτευσης

Μήνυση κατά παντός 

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΡΕΜΑΤΙΑ
Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ • ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙΣ ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Φωτό 1

Φωτό 2
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υπευθύνου για τις αυτοσχέ-
διες χωματερές σε Μελίσσια 
και Πεντέλη κατέθεσε μια  
δημοτική παράταξη.

Η δημοτική παράταξη 
αφού εξάντλησε όλα τα δια-
θέσιμα μέσα που είχε για να 
ενημερώσει τόσο τη διοίκηση 
του δημάρχου Δημήτρη Στερ-
γίου – Καψάλη και το σύνολο 
των δημοτικών συμβούλων 
Πεντέλης, όσο και την τοπι-
κή κοινωνία, για τον μεγά-
λο κίνδυνο που εγκυμονούν 
οι παράνομες, αυτοσχέδιες 
χωματερές που λειτουργούν 
στον Δήμο μας, στο Κοιμητή-
ριο Μελισσίων, στις Δημοτικές 
Εγκαταστάσεις Π. Πεντέλης 
και μέσα σε δασική περιοχή.

Παρά τις πολύμηνες καταγ-
γελίες μας, η αντίδραση της 
δημοτικής αρχής υπήρξε ανύ-
παρκτη. Ωστόσο, η πρόσφατη 
τραγική εμπειρία στην Ανατο-
λική Αττική, με τους σχεδόν 
90 νεκρούς μέχρι σήμερα, 
εξαιτίας φωτιάς που ξεκίνη-
σε μάλιστα από την Πεντέλη, 
δεν μας επιτρέπει να περιο-
ριστούμε σε επίπεδο ανακοι-
νώσεων προς τον Δήμο και 
καταγγελιών προς τα ΜΜΕ.

Έτσι την Παρασκευή 27 
Ιουλίου 2018 στο Α.Τ. Πεντέ-
λης κατατέθηκε μηνυτήρια 
αναφορά με υπ’ αρ. πρωτ. 
1016/92/137 μηνυτήρια ανα-
φορά κατά παντός υπευθύνου 
προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών, από τον 
οποίο και ζητούν να διερευνή-
σει «εάν συντρέχει περίπτωση 
τέλεσης ποινικών αδικημάτων, 
καθώς επίσης και τα πρόσω-
πα τα οποία τα τέλεσαν, απο-
καθιστώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν τη νομιμότητα».

Η ίδια μηνυτήρια αναφορά 
διαβιβάστηκε τη Δευτέρα 30 
Ιουλίου 2018 προς τον Γενι-
κό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας, τον Αρχηγό του ΠΣ, 
την Διεύθυνση Αντιμετώπι-
σης Εγκλημάτων Εμπρησμού 
του Πυροσβεστικού Σώματος, 
τον Αντιπεριφερειάρχη του 
Βόρειου Τομέα της Περιφέ-
ρειας Αττικής και τον Δασάρ-
χη Πεντέλης.

Επίσης κάτοικοι αλλά και 
ο Σύλλογος Περιβάλλοντος & 
Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλαν-
δρίου (Φώτο 6),απαιτούν να 
φύγουν τα απορριμματοφόρα 
του Δήμου και θα καθαριστεί 
η περιοχή δίπλα στη ρεματιά 
Πεντέλης-Χαλανδρίου στη Ν. 
Πεντέλη.

Την απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση που επικρατεί εδώ 
και πολλά χρόνια σε περι-
φραγμένη περιοχή δίπλα στη 
ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρί-
ου και εντός της Α’ Ζώνης 
Προστασίας Ρεματιάς (Π.Δ. 

659/Δ/1995), στη Δημοτική 
Κοινότητα Νέας Πεντέλης, 
η οποία χρησιμοποιείται ως 
χώρος στάθμευσης απορριμ-
μάτων του Δήμου (Φώτο 7), 
επισημαίνει προς τον δήμαρ-
χο Πεντέλης, Δημήτρη Στεργί-

ου, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος 
& Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλαν-
δρίου.

Σε έγγραφό του, που απέ-
στειλε στον δήμαρχο και κοι-
νοποιεί στην Περιφέρεια Αττι-
κής και την Αντιπεριφέρεια 

Βορείου Τομέα, και έχει ημε-
ρομηνία 7 Ιανουαρίου 2019, ο 
Σύλλογος τονίζει ότι η παρα-
πάνω χρήση «είναι πλήρως 
ασύμβατη με το πνεύμα και 
το γράμμα του νόμου», προ-
σθέτοντας πως «καθίσταται 

Φωτό 3

Φωτό 4
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δε ακόμα πιο καταχρηστι-
κή, επειδή, εξαιτίας αυτής 
της παράνομης χρήσης, ο 
παραρεμάτιος δρόμος και 
χώρος, μήκους περίπου 250 
μέτρων, έχει περιφραχθεί και 
είναι αποκλεισμένος για τους 
δημότες».Μέχρι και σήμερα 
ο Δήμαρχος αδιαφορεί δεν 
απαντά,παρά το ότι παρήλθε 
το διάστημα των 60 ημερών 
που ήταν υποχρεωμένος να 
το κάνει και φυσικά δεν έχει 
προβεί σε καμμία ενέργεια 
για την αποκατάσταση της 
νομιμότητας

Σε άλλη μια σοβαρή καταγ-
γελία κατά της διοίκησης του 
δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη 
Στεργίου προβαίνει ο τοπικός 
σύμβουλος Πεντέλης Γιάννης 
Ζούνης.

Ειδικότερα, σε συνέχεια 
της προηγούμενης καταγ-
γελίας του για τη λειτουρ-
γία χωματερής «διαστάσε-
ων ΧΥΤΑ» στο Πεντελικό, ο 
κ. Ζούνης δίνει στη δημο-
σιότητα βίντεο όπου φαίνε-
ται ότι οι τελευταίες βροχές 
έχουν αποκαλύψει μπάζα – 
100 κυβικών μέτρων, όπως 
τα εκτιμά ο ίδιος – στον χώρο 
των δημοτικών εγκαταστάσε-
ων (πρώην κατασκηνώσεων 
υπουργείου Υγείας και Πρό-
νοιας) της Δημοτικής Κοινό-
τητας Πεντέλης. Ανάμεσα στα 
μπάζα αυτά, όπως καταγγέλ-
λει, είναι κομμάτια ασφάλτου 
και τσιμέντα που, μαζί με 
τα άλλα υλικά, μολύνουν το 
παρακλάδι του ρέματος του 
Ποδονίφτη, που περνά μέσα 
από την πόλη.

«Το θέαμα προκαλεί πραγ-
ματική θλίψη σε όσους αγα-
πούν τη Φύση και νοιάζονται 
για τον τόπο τους» σημειώνει 
ο τοπικός σύμβουλος, προ-
σθέτοντας: «Η διοίκηση είχε 
σχεδόν έναν μήνα περιθώριο 
να αναστρέψει την οικολογι-
κή καταστροφή που συντελεί-
ται στο Πεντελικό μας, αλλά 
περιορίστηκε μόνο σε εμβα-
λωματικές παρεμβάσεις».

 «Το ποιος ευθύνεται για 
την κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί στο Πεντελικό είναι 
γνωστό. Ακόμη και μετά από 
την καταγγελία αυτή, ο Δήμαρ-
χος προκλητικά αδιαφορησε 
με αποτέλεσμα ο κ Ζούνης να 
προβει σε μηνυτήρια αναφο-
ρά στο Δασονομείο Πεντέλης 
στις 7/3/2019
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Ο Δήμος Πεντέλης  στις 
8/3/2018 χωρίς καμ-
μιά προειδοποίηση,και 

ενώ εντος του γηπέδου περπα-
τούσαν  τουλάχιστον 3 άτομα 
ρίχνει τοξικό φυτοφάρμακο με 
γλυφοζάτη  (Φωτό1, 2).Οι κάτοι-
κοι παρεμβαίνουν και τους στα-
ματούν.Απευθύνονται με αίτηση 
τους στον δήμο για να μάθουν τι 
έριξαν και πως ο Δήμος,τι μέτρα 
θα πάρει για να ασφαλίσει τον 
χώροέτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η υγεία όσων μπαίνουν στον 
χώρο Αντί ο Δήμος να πάρει 
μέτρα,απαντά προκλητικά και 
με περισσό θράσος,στους κατοί-
κους ότι «ο χώρος είναι γήπε-
δο και σαν τέτοιο συντηρείται» 
(Φωτό 3). Οι κάτοικοι επανέρ-
χονται με νέα αίτηση-επιστολή 
και η Δημοτική αρχή απαντά με 
παραπομπή στην προηγούμε-
νη μη απάντηση της (Φωτό 4).

Προφανώς ο Δήμαρχος κΣτερ-
γίου και οι υπηρεσίες του,δεν 
έχει συνηθίσει στο να εγκαλεί-
ται από δημότες ούτε νιώθει την 
ανάγκη να απαντά στα αγωνιώ-
δη αιτήματα των πολιτών.

Να σημειώσουμε ότι το 
συγκεκριμένο φυτοφάρμακο-η 
φνωστή γλυφοζάτη που περι-
έχει έχει ξεσηκώσει διεθνή 
σάλλο,επίσης,σύμφωνα με τον 
αριθμό έγκρισης ορίζει κλεί-

σιμο του χώρου 2 ημέρες πρίν 
την ρίψη,σήμανση και απαγό-
ρευση πρόσβασης για 10 ημέ-
ρες,ενώ στον χώρο που έγινε η 
ρίψη, παίζουν παιδιά και περ-
πατούν τουλάχιστον 30 άτο-
μα καθημερινώς πολλοί εκ των 
οποίων υπερήλικες.

Οι κάτοικοι καταγγέλουν το 
γεγονός στην Περιφέρεια και η 
Περιφέρεια πηγαίνει στον χώρο 
με 2 γεωπόνους,διαπιστώνει την 
ρίψη του φυτοφαρμάκου και 
καλει τον δήμο άμεσα να απα-
ντήσει (Φωτό 4).

Ο Δήμαρχος Στεργίου σε 
δημόσια ομιλία του στην πλατεία 
της Ν Πεντέλης  στις 1/6/2018 
καλείται απο δημότες  να πάρει 
θέση, ομιλεί για λάθος και ζητά 
συγγνώμη.

Ομως ένα μήνα μετά απαντά 
στις υπηρεσίες (Φωτό 5) ψευ-
δόμενος  ότι δεν έδωσε εντολή 
ο δήμος για το φυτοφάρμακο 
και φυσικά δεν γίνεται πιστευ-
τός και οι υπηρεσίες,Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης,Δ/νσηΦυ-
τοπροστατευτικών Προιόντων 
(Φωτό 6) επιβάλλουν πρόστιμο 
1500 ευρώ. 

Ο Δήμαρχος αποκρύπτει το 
γεγονός από το Δημ Συμβούλι-
ο,το οποίο ενημερώνεται από 
πολίτες στην συνεδρίαση του 
στις 19/3/2019.

Ρίψη τοξικού φυτοφάρμακου
ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, 

επιβαρύνοντας τους δημότες με πρόστιμα από δικάτης λάθη

Φωτό 1 Φωτό 2

Φωτό 3
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Φωτό 4

Φωτό 5

Φωτό 6
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Ο λόφος του Προφήτη 
Ηλία (Φωτό1) στην 
Ν. Πεντέλη δεν έχει 

καθαριστεί από τα ξερά χόρτα 
εδω και πολλά χρόνια. Απο-
σπασματικές δράσεις, είτε του 
δήμου, είτε των κατοίκων του 
είχαν γίνει πριν αρκετό καιρό 
αλλά ουδέποτε έγινε καθαρι-
σμός χόρτων στο σύνολο της 
έκτασης του λόφου. 

Το πρόβλημα επιδεινώθη-
κε με την έναρξη τελετών στο 
εκκλησάκι της κορυφής κάθε 
Σαββατοκύριακο από Μάιο 
εως Σεπτέμβριο. Τα τελευταία 
δε χρόνια με το που ανοίγει ο 
καιρός δεκάδες κόσμου ανε-
βαίνουν από ΟΛΗ την Αττική 
για να απολαύσουν τη θέα. Με 
μέτριους υπολογισμούς 3500 
άτομα έρχονται και καπνίζουν 
δίπλα στα ευφλεκτα πεύκα και 
τα ευφλεκτα σκουπίδια που 
οι ιδιοι πετούν. Έτσι οι κάτοι-
κοι του λόφου μπροστά στον 
τεράστιο κίνδυνο πυρκαγιάς 
και μετά από πολλές άκαρπες 
συναντήσεις με τους δημοτι-
κούς άρχοντες αποφάσισαν 
τον Μάιο του 2016 να πλη-
ρώσουν εργάτες και να βοη-
θήσουν κι αυτοί σε ένα καλύ-
τερο καθαρισμό του λόφου. 

Παράλληλα με επιστολή 
που υπογράφουν 92 κάτοι-
κοι στις 9/6/2016 απαίτη-
σαν από τον δήμο να πάρει 
ουσιαστικά μέτρα πυροπρο-
στασίας. Πάλι υπήρξαν λεκτι-
κές υποσχέσεις που ουδέπο-
τε τηρήθηκαν. 

Μετά από μία απόπειρα 
εμπρησμού στις 24/9/2016 
η καθυστερημένη απάντη-
ση του δήμου (28-9-2016) 
στην επιστολή της 9/6/2016 
(η καθυστέρηση οφειλόταν 
στο ότι η επιστολή «χάθηκε» 
στη διαδρομή δημ. κοινότη-
τα Νέας Πεντέλης-Δημαρχείο 
Πεντέλης) έλεγε ότι η δημο-
τική αρχή τα προβλέπει όλα 
και οι προτάσεις των κατοί-
κων, παρέλκουν! Οι κάτοικοι 
ζήτησαν να έρθει το θέμα στο 
δημοτικό συμβούλιο όπερ και 
εγένετο. 

Στις 9/2/2017 το Δ.Σ. απο-
φάσισε να μπουν κάποιοι 
κρουνοί περιμετρικά του 
λόφου και στην κορυφή του 
και να γίνει ένας καθαρισμός 
χόρτων. Ο δε δήμαρχος δήλω-
σε ότι « το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο στο υψωματάκι είναι 
δεδομένο με δείκτη 4 κατεβαί-
νει η μπάρα και κλείσιμο» Τί 
έγινε από όλα αυτά; 

Ο καθαρισμός, ουσιαστι-
κά με τη βοήθεια του ΣΠΑΠ, 
και ένας κρουνός που τοποθε-

τήθηκε τελικά Οκτώβριο του 
2018 σε στενό δρόμο μακρυά 
από την επικίνδυνη περιοχή. 
Ο λόφος σε καμμιά περίπτω-
ση δεν έκλεισε για τους επι-
σκέπτες όταν ο δείκτης επι-
κινδυνότητας ήταν 4 ή 5. 

Στις δε τελετές δεν απα-
γορεύθηκε η άνοδος αυτο-
κινήτων πάνω από την οδό 
Γυμναστηρίου και δεν υπήρ-
χε αυτοκίνητο της πολιτικής 
προστασίας όπως προέβλεπε 
παλαιότερη απόφαση της δημ. 

κοινότητας Νέας Πεντέλης,η 
δε δεξαμενή ύδατος παρά τις 
συνεχείς οχλήσεις των κατοί-
κων, ποτε δεν γέμισε. Οι κάτοι-
κοι του λόφου μετά την ουσι-
αστική απραξία του δήμου, 
επανήλθαν με νέα επιστολή 
(22-1-2019), αυτή τη φορά 
απευθυνόμενη στον Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης και κοινοποιούμενη στο 
δήμο όπου ζητούν εναγωνίως 
τη λήψη στοιχειωδών μέτρων 
πυρασφάλειας για την τόσο 
επικίνδυνη περιοχή που ζού-
νε. Στο πρόσφατο Σ.Τ.Ο του 
δήμου το σχετικό με τα μέτρα 
πυρασφάλειας για τη περίο-
δο 2019 (13-3-2019) τίποτε 
επιπλέον δεν αποφασίστηκε 
για το λόφο. Έτσι οι πυροφύ-
λακες θα πιάσουν δουλειά τον 
Ιούλιο,’οπως κάθε χρονιά, οι 
δύο δεξαμενές πλέον (καθότι 
η άλλη αφαιρέθηκε χωρίς λόγο 
και εξήγηση από τον χώρο)
θα παραμείνουν άδειες,όπως 
εδω και πολλά χρόνια, οι επι-
σκέπτες θα έρχονται απρόσκο-
πτα στην κορυφή του λόφου-
άσχετα αν λυσσομανάει ο 
αέρας. ‘Οπως πολύ σοφά λέει 
ο δημοτικός μας άρχοντας « 
το παν είναι Πρόληψη, πρό-
ληψη, πρόληψη»!

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Τον Σεπτέμβριο του 
2018, επιστημονι-
κό συνεργείο του 

ΠΑΚΟΕ πραγματοποίη-
σε μετρήσεις ραδιενέργει-
ας και ινών αμιάντου στα 
«καμμένα» στο Μάτι. Οι 
τιμές υπερβολικά υψηλές. 
Στάλθηκαν και στον Υπουρ-
γό Σταθάκη, στην ….περιφε-
ρειάρχη Δούρου και στους 
Δημάρχους. 

Εάν ακούσατε εσείς οτι-
δήποτε σχόλιο ή παρέμβα-
ση γι’ αυτά τότε εμείς ΚΟΥ-
ΦΑΘΗΚΑΜΕ. Εισαγγελείς 
δεν υπάρχουν;

Οι κάτοικοι στο Μάτι και 
στο Νέο Βουτζά καταγγέλ-
λουν χρονικές δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης για την απομά-
κρυνση αμιάντου που ουδέ-
ποτε τηρήθηκαν, καθώς επί-
σης και έλλειψη κάποιου νέου 
χρονοδιαγράμματος και σχε-
διασμού. Έχουν αποστείλει 
εξώδικη διαμαρτυρία προς 
το Υπουργείο Υποδομών και 
Περιβάλλοντος και τον Δήμο 
Μαραθώνα (έγγραφο που έμει-

νε αναπάντητο).
Με βάση τη συμφωνία 

μεταξύ της κυβέρνησης και 
τεσσάρων εξειδικευμένων 
εταιρειών το θέμα του αμία-
ντου θα έπρεπε να έχει λήξει 
μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2018. 
Είναι σίγουρο πως δεν υπάρ-
χουν νέες συμβάσεις, ούτε 
κονδύλια, γι’ αυτό πέφτουν 

στο κενό οι συνεχείς εκκλή-
σεις όσων επέζησαν από την 
τραγωδία.

Ο αμίαντος και γενι-
κά περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα τέθηκαν στους αρμόδι-
ους από την πρώτη κιόλας 
εβδομάδα του Αυγούστου στη 
συνάντησή τους με τον Πρω-
θυπουργό. Ακολούθησε επί-

σκεψη του υπουργού Υποδο-
μών Χρ. Σπίρτζη και τελικά 
εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου 
που έδινε γενικές οδηγίες 
προς τους κατοίκους για τον 
αμίαντο. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν οι κάτοικοι της περιο-
χής να απομακρύνουν μόνοι 
τους και να πετούν αμιαντού-
χα υλικά σε κάδους με μπά-
ζα ή και στα χωράφια. Έτσι 
προέκυψε μια ανεξέλεγκτη 
κατάσταση.

Σύμφωνα με τις καταγ-
γελίες υπάρχει ένα μπαλά-
κι ευθυνών: οι πυρόπληκτοι 
απευθύνονται στο δήμο που 
δηλώνει αναρμόδιος, χωρίς 
τεχνογνωσία και χρήματα, και 
τους παραπέμπει στο υπουρ-
γείο, ενώ το υπουργείο τους 
δείχνει το δήμο δηλώνοντας 
αναρμόδιο για τους δημόσι-
ους χώρους.

Όπως αποδεικνύεται η 
σύμβαση (προϋπολογισμού 
2.000.000 ευρώ) έπεσε έξω 
χρονικά αλλά και όσο αφορά 
τους υπολογισμούς για το πού 
και πόσος αμίαντος υπάρχει 

στους πληγέντες οικισμούς.
Η επιστημονική κοινό-

τητα έχει κρούσει το καμπα-
νάκι για επικίνδυνες τοξικές 
ουσίες στο Μάτι και στο Νέο 
Βουτζά μετά την καταστροφι-
κή φωτιά, προειδοποιώντας 
για άμεσες και έμμεσες επι-
πτώσεις κυρίως σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού, όπως 
παιδιά και ηλικιωμένους. 

Εκτός από τον αμίαντο, 
ιδιαίτερα τοξικές είναι και 
οι διοξίνες. 

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι 
η τοξική δράση των ουσιών 
αυτών δεν εξαντλείται στο 
πρώτο διάστημα μετά την 
πυρκαγιά, αλλά επεκτείνεται 
για πολλά χρόνια.

Έτσι είναι επιτακτική η 
ανάγκη να εφαρμοστούν το 
συντομότερο οι συγκεκρι-
μένες προδιαγραφές για την 
ασφαλή απομάκρυνση αμι-
άντου, διοξινών και άλλων 
χημικών ουσιών που προ-
ήλθαν από την καύση κυρί-
ως πλαστικών. Και αυτό είναι 
υποχρέωση της Πολιτείας.

Αργός «θάνατος» στο Μάτι 
με την απειλή του αμίαντου
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Τρεις χιλιάδες διακόσιες 
πενήντα (3.250) άμεσες 
κατεδαφίσεις εξήγγειλε 

η περιφερειάρχης τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο εξαιτίας της 
καταστροφής στο Μάτι.

Μέχρι σήμερα οι κατεδα-
φίσεις δεν ξεπερνούν τις …
πέντε(5).

Εμείς προχωρήσαμε στην 
αναφορά-καταγγελία για μια 
κραυγαλέα υπόθεση όπου στο 
ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου, 
έχουν καταπατηθεί περίπου 
δύο (2) στρέμματα παραλίας 
και χρόνια τώρα από το 2000 
δεν έχει ενοχληθεί από κανένα 
η επιχείρηση που εκμεταλλεύ-
εται την χρυσοφόρο παραλία 
του ΕΔΕΜ χωρίς να αφήνει 
πρόσβαση στη θάλασσα για 
τους πολίτες.

Παρακάτω η καταγγελία 
του ΠΑΚΟΕ στον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου.

Οι κατεδαφίσεις, το μάτι και  
…η εγκληματική αδιαφορία
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επανειλλημένα έχει 
καταγγείλει την ανεξέλεγκτη 
διαδικασία της ιχθυκαλλιέρ-

γειας και άλλων ρυπογόνων μονάδων 
στην χώρα μας, παρά το γεγονός ότι 
είναι πηγή πλούτου για … τους ολι-
γους και καταστροφη στο περιβάλλον 
και στην υγεία των πολιτών.

Η φορμόλη είναι επικίνδυνη και 
τοξική ουσία, η οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ-
ΤΑΙ στην διατροφή μας.

Το ΠΑΚΟΕ από το 1995 έχει πραγ-
ματοποιήσει είκοσι δύο (22) έρευνες 
σε διάφορες περιοχές της χώρας μας 
για τη σωστή λειτουργία μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας. Σε 40 μονάδες το 
2001, είχε διαπιστώσει επικίνδυνες 
υγειονομικές παραβάσεις σε είκο-
σι έξι (26), το 2017 σε τριάντα οκτώ 
(38) μονάδες, δεκαπέντε ήταν υγιεινά 
προβληματικές. Στον Πόρο συγκεκρι-
μένα οι καταδικασθέντες που αναφέ-
ρονται παρακάτω, εξαιτίας της έρευ-
νας του ΠΑΚΟΕ που έγινε το 2008 
και 2010. Επιτέλους κάποιοι κάθισαν 
στο …σκαμνί.

Δηλητηρίαση πηγών και 
τροφίμων με καρκινογόνο 
φορμόλη από τα ιχθυοτροφεία 
του Πόρου

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουρ-
γήματος για το αδίκημα της δηλη-
τηρίασης πηγών και τροφίμων από 
τα ιχθυοτροφεία του Πόρου άσκησε 
η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πει-
ραιά, μετά από διετή έρευνα. Σύμφωνα 
με τη δίωξη, οι υπεύθυνοι της εταιρί-

ας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που 
τον Ιούλιο του 2012 καταδικάστηκαν 
σε πολύμηνες ποινές φυλάκισης για 
την πολυετή υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος του Πόρου, παραπέμπο-
νται σε ανάκριση για κακουργηματι-
κή χρήση της καρκινογόνου ουσίας 
φορμόλης στις ίδιες μονάδες. Όπως 
προέκυψε μετά από έλεγχο των Επιθε-
ωρητών Περιβάλλοντος, σε 2,5 μόλις 
χρόνια (στα οποία περιορίστηκε δειγ-
ματοληπτικά η έρευνα) στα ιχθυοτρο-
φεία του Πόρου χρησιμοποιήθηκαν 
«συστηματικά και εκτεταμένα» 77 
τόνοι φορμόλης, ποσότητα που αντι-
στοιχεί σε 1 κιλό φορμόλης, για κάθε 
19 κιλά νόμιμης παραγωγής ψαριών.

Η εταιρία, όχι μόνον δεν δικαιο-

λόγησε τη χρήση της φορμόλης σε 
τέτοια ποσότητα, αλλά σε διαδοχικούς 
ελέγχους πιάστηκε να λέει ψέματα ότι 
δήθεν σταμάτησε να τη χρησιμοποιεί. 

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, 
παρά τις επίμονες αναφορές μας σε 
όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δεν 
έχει γίνει μέχρι σήμερα κανένας έλεγ-
χος για να διαπιστωθεί αν η φορμό-
λη καταλήγει ακόμα (;) στο πιάτο μας 
(είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ 
αρνείται να διεξάγει τους σχετικούς 
ελέγχους επικαλούμενος «αναρμοδι-
ότητα»!). 

Ακόμα και αν η ανάγκη προστα-
σίας του περιβάλλοντος του Πόρου 
δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους 

αρμόδιους φορείς, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να ισχύει το ίδιο για τη 
διερεύνηση ενός πιθανού διατροφικού 
σκανδάλου που αφορά σε εκατομμύ-
ρια Ελλήνων και Ευρωπαίων κατανα-
λωτών. Ο έλεγχος για την κατάληξη 
φορμόλης στα ψάρια που είναι προς 
κατανάλωση είναι και επιβεβλημένος 
και εύκολος.

Νέα πρόστιμα από τον Ειδικό 
Γραμματέα Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος για την 
υπόθεση της φορμόλης

Πρόστιμα συνολικού ύψους 590.950 
Ευρώ, σε 10 επιχειρήσεις και 2 δήμους, 
επέβαλε ο ειδικός γραμματέας Επιθε-
ώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Μωυσής Κουρουζίδης, μετά από 
εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφο-
ρούσαν στην κακή διαχείριση υγρών 
και στερεών αστικών και βιομηχανι-
κών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντι-
κών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευ-
τών, περιττωμάτων πτηνών, καύση 
νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε 
ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο 
δήμους, τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, καθώς και μία βιομηχανία, μία 
μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, 
μία μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινή-
των-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων, ένα 
λατομείο αδρανών υλικών, ένα εκκοκ-
κιστήριο, μία πτηνοτροφική μονάδα 
και μία ξενοδοχειακή μονάδα.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στο μικροσκόπιο 
Μας ταΐζουν καρκινογόνα φορμόλη
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Όσο περισσότερη, τόσο καλύ-
τερα;. Όχι, το σώμα μας  
δεν μπορεί να μεταβολίσει 

μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης. Συνι-
στάται να περιορίσουμε την κατανάλω-
σή μας σε 30γρ. ανά γεύμα. Πρώτο, αν 
φάμε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή, 
το σώμα δεν θα μπορέσει να τη μετα-
βολίσει και θα αποθηκεύσει έτσι την 
περιττή ως λίπος (JimWhite). Αλλά, 
και, όταν τρώμε παραπάνω πρωτεΐ-
νη από αυτή που χρειαζόμαστε, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα 
με τη διαιτολόγο, CassieBjork  αυξά-
νεται  ο κίνδυνος  νεφρικής βλάβης. 

Ασφαλώς, η ποσότητα της πρω-
τεΐνης  σε ημερήσια βάση δεν είναι 
ίδια για όλους. Το ανθρώπινο σώμα 
είναι μοναδικό. Σύμφωνα  με τον 
White, της Ακαδημίας  Διατροφής 
και Διαιτολογίας της Αμερικής προ-
τείνει την κατανάλωση 1,2-1,7γρ. ανά 
κιλό σωματικού βάρους. Επίσης θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η φυσι-
κή δραστηριότητα. 

Όταν αναφέρουμε την πρωτεΐνη οι 
πρώτες εικόνες είναι το κρέας δηλαδή 
η ζωική τροφή. Ωστόσο είναι γνωστό  
ότι σχεδόν όλες οι τροφές περιέχουν 
κάποια ποσότητα -μικρή ή μεγάλη- 
πρωτεΐνης, ακόμη και τα φρούτα. 
Έχουν ευρύτατα διαδοθεί οι φυτικές  
πρωτεΐνες  όπως το τοφού και γενικά 
τα προϊόντα σόγιας, τα όσπρια και τα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Από αυτή την άποψη, λογικό είναι, 
όταν διαβάζουμε την ετικέτα της μπά-
ρας να ενθουσιαστούμε που θα πάρου-
με 14 - 20γρ. πρωτεΐνης τρώγοντας 
απλά το σνακ, το οποίο θα έχει και 
την αγαπημένη μας γεύση  σοκολά-
τας ή καραμέλας. 

Αυτά μόνο;  Μάλλον καλά θα κάνου-
με να ρίξουμε  και μια ματιά στη λίστα 
με τα συστατικά. Όπως εμείς. Από τα 
30 τυχαία δείγματα μπάρες τα ελάχι-
στα είχαν μικρό αριθμό συστατικών 
όπως  πρωτεΐνης ορού γάλακτος, 
soyacrisp 5% (πρωτεΐνη σόγιας βού-
τυρο κακάο, ζάχαρη, γάλα σε σκό-
νη, μάζα κακάο, αλλά και από αυτά 
δεν έλειπαν οι  γαλακτωματοποιητες 

: λεκιθίνη σόγιας, αρωματική ύλη-
βανιλλίνη-, η ζάχαρη, φυτική έστω, 
και το  διογκωτικό μέσο: ανθρακικό 
ασβέστιο, φουντούκια 3%,  γαλακτω-
ματοποιητές - τριστεατικήσορβιτανη, 
λεκιθίνη σόγιας, αρώματα.  

Κάπως τρομάζει το γεγονός ότι σε 
πολύ μικρή μπάρα αυτού του είδος 
δεν λείπει το Φοινικέλαιο και Φοινι-
κοπυρηνέλαιο–υδρογονωμένο και Μη.  

Είναι το τέλειο σνακ οι μπάρες 
πρωτεΐνης; Η αλήθεια είναι ότι πολ-
λές μπάρες όπως διαπιστώσαμε  εκτός 
από πρωτεΐνη, περιέχουν και μεγάλη 
ποσότητα ζάχαρης, σιροπιού γλυκό-
ζης και λιπαρών, που, όπως ξέρεις, δεν 
είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό 
ή τους στόχους σου στο γυμναστήριο.

Η κατάσταση επιδεινώνεται με την 
παρουσία κάποιων απαγορευμένων  
ουσιών όπως διοξείδιο του τιτανίου 
(Ε171). Ευτυχώς αυτό παρουσιάστη-
κε μόνο στο ένα από τα 30 εξεταζώ-
μενα δείγματα. 

Η ικανότητα του λεπτού εντέρου 
να απορροφά θρεπτικά συστατι-
κά και να λειτουργεί ως φραγμός 

για τους παθογόνους μικροοργανι-
σμούς μειώνεται σημαντικά λόγω 
της χρόνιας έκθεσης σε νανοσω-
ματίδια διοξειδίου του τιτανίου, 
ένα συστατικό ευρύτερα γνωστό 
ως Ε171, σύμφωνα με νέα έρευ-
να που εκπονήθηκε από ερευνη-
τές στο Πανεπιστήμιο Μπιγκχά-
μπτον της Νέας Υόρκης.

Η έρευνα έρχεται να υποστηρίξει 
τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την 
επικινδυνότητα του εν λόγω πρόσθε-
του, καθώς τον περασμένο μήνα Γάλλοι 
επιστήμονες από το Εθνικό Ινστιτού-
το Γεωπονικών Ερευνών ανακοίνω-
σαν ότι το Ε171 έχει πιθανώς καρκι-
νογόνο δράση.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας, η 
οποία παρουσιάζεται στην επιθεώρη-
ση NanoImpact, οι ερευνητές εξέθεσαν 
μια πρότυπη καλλιέργεια κυττάρων 
του λεπτού εντέρου σε νανοσωματί-
δια διοξειδίου του τιτανίου, προσο-
μοιώνοντας την οξεία και τη χρό-
νια έκθεση ενός οργανισμού στο 
πρόσθετο –ποσότητα αντίστοιχη με 
αυτή που λαμβάνεται από ένα γεύμα 

σε διάστημα τεσσάρων ωρών ή από 
τρία γεύματα σε διάστημα πέντε ημε-
ρών αντίστοιχα.

Η οξεία έκθεση στο Ε171 δεν φάνη-
κε να συνδέεται με εμφανείς αλλοιώ-
σεις, ωστόσο η χρόνια έκθεση μείω-
σε δραστικά τις μικρολάχνες στην 
επιφάνεια των κυττάρων του εντέ-
ρου. Οι μικρολάχνες είναι μικροσκο-
πικές προεκβολές που βρίσκονται επά-
νω στις κυτταρικές μεμβράνες. Όσο 
λιγότερες είναι οι μικρολάχνες στα 
κύτταρα, τόσο περισσότερο αποδυ-
ναμώνεται ο εντερικός φραγμός, 
επιβραδύνεται ο μεταβολισμός και 
απορροφώνται δυσκολότερα πολύ-
τιμα συστατικά όπως ο σίδηρος, 
ο ψευδάργυρος και τα λιπαρά οξέα.

«Το διοξείδιο του τιτανίου είναι 
ένα κοινό πρόσθετο στα τρόφιμα και 
το καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσό-
τητες εδώ και πολλά χρόνια» ανα-
φέρει η Γκρέτσεν Μάλερ, επίκουρη 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μπι-
γκχάμπτον. «Μην ανησυχείτε, δεν θα 
σας σκοτώσει» προσθέτει με έμφαση η 
καθηγήτρια, διευκρινίζοντας ωστόσο 
ότι έχει έναν ήπιο αντίκτυπο για τον 
οργανισμό «και αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος».

Πού βρίσκεται το Ε171
Το διοξείδιο του τιτανίου χρησι-

μοποιείται σε ευρύ φάσμα προϊόντων, 
όπως σε χρώματα, χαρτικά, πλαστι-
κά και αντηλιακά. Βρίσκεται επίσης 
σε οδοντόκρεμες, καθώς διευκολύνει 
τη διαδικασία της τριβής που χρειά-
ζεται για τον καθαρισμό των δοντιών.

Όσο για τα τρόφιμα, το Ε171 χρη-
σιμοποιείται σε ορισμένα αρτοποιή-
ματα, σε σοκολάτες, σε αποβουτυ-
ρωμένα γάλατα, σε τσίχλες και σε 
σως όπως η μαγιονέζα.

«Για να περιορίσουμε την έκθε-
ση στα νανοσωματίδια διοξειδίου 
του τιτανίου πρέπει να αποφεύγου-
με κυρίως τα επεξεργασμένα προϊό-
ντα και ιδίως τα ζαχαρωτά (τσίχλες, 
καραμέλες κ.λπ.), καθώς εκεί βρίσκο-
νται τα νανοσωματίδια σε μεγαλύτε-
ρες ποσότητες» αναφέρει η Μάλερ.

SOS Καρκινική Βόμβα οι μπάρες  
που τρώνε τα παιδιά μας

Εφιάλτης ο καρκίνος στην παιδική ηλικία • Ανησυχούν γιατροί • Εξήντα (60) γραμμάρια  
η μπάρα με σαράντα δυο (42) συστατικά και γραμμένα σε…ξένη γλώσσα  

• Δυστυχώς κυκλοφορούν ανεξέλεγκτες στην αγορά • Και στην πραγματικότητα  
δεν φταίει ή μπάρα που την έκαναν από μικρή αθώα μπάρα, μπάρα κλάσης «Τούρμπο».  

Αυτό καταλαβαίνει κάποιος διαβάζοντας τη ετικέτα τους. 
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Επικίνδυνη η χωματερή στη φυλή-
εγκληματικά αδιαφορούν οι…αρμόδιοι

Η επιστημονική ομάδα του 
ΠΑΚΟΕ στις 05/02/2019 βρέ-
θηκε αρχικά στην περιο-

χή του Γραμματικού, στο  χώρο που 
έχει σχεδιαστεί να γίνει μελλοντικά 
ο ΧΥΤΥ. Η πρόσβαση όμως σε αυτόν 
καθώς και η λήψη φωτογραφιών απα-
γορεύτηκαν από την αστυνομία. Έτσι 
η ομάδα μεταφέρθηκε στο χωριό του 
Γραμματικού, όπου πήρε δείγματα 
από 2 διαφορετικά σημεία, ένα σου-
περ-μάρκετ και ένα φούρνο επί της 
Λεωφόρου. Γραμματικού.

Από τις εργαστηριακές μετρήσεις 
κατά μέσο όρο βρέθηκαν 0,02 mg/L 
φωσφορικά ιόντα, 0,727 mg/L νιτρικά 
και το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 
COD 64,5 mg O2 /L. Οι φυσικοχημι-
κές αναλύσεις ήταν το pH 8,17 , το 
διαλυμένο οξυγόνο 5,1 mg/L, η αγω-
γιμότητα 1,5 mS/cm, και η θολότητα 
1,5 ΝTU η οποία ήταν πάνω από το 

όριο (μέχρι 1 mS/cm). Οι μικροβιο-
λογικές αναλύσεις, δηλαδή κολοβα-
κτηρίδια κοπράνων, E.coli, εντερό-
κοκκοι και Ps.aeruginosa, είχαν όλες 
τιμή μηδενική, κάτι αναμενόμενο 
για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Στον παρακάτω συνημμένο πίνακα 
φαίνονται οι σχετικές φυσικοχημι-
κές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

Μετά το Γραμματικό η επιστημο-
νική ομάδα του ΠΑΚΟΕ επισκέφτη-
κε τον ΧΥΤΑ στη Φυλή. Η ρύπανση 
των υδάτων (στραγγίσματα), είναι 
αισθητή και με το μάτι, καθώς έχουν 
σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα, ενώ 
αναδύουν και μια χαρακτηριστική 
μυρωδιά. Πάρθηκαν δείγματα από 
μία βρύση (μη πόσιμο νερό, για βιο-
μηχανική χρήση) κοντά στην πύλη 
και από ένα φρεάτιο με αποστραγ-
γίσμτα επίσης κοντά στην πύλη. 

Η δειγματοληψία σε περισσότε-

ρα φρεάτια στάθηκε αδύνατη λόγω 
του βάθους τους. Τα φωσφορικά και 
τα νιτρικά μετρήθηκαν εντός ορίων 
και συγκεκριμένα ήταν 0,4 και 2,02 
mg/L, ενώ το COD ξεπέρασε το όριο 
που είναι 125 mg O2 /L και βρέθηκε 
307, κάτι που σημαίνει ότι το νερό 
φέρει υψηλή φόρτιση σε οργανι-
κούς ρυπαντές. 

Το pH ήταν 8,18, το διαλυμέ-
νο οξυγόνο 5,1 mg/L (οριακά με το 
όριο να καθώς το όριο είναι μεγα-
λύτερο από 7 mg/L), η αγωγιμότη-
τα 6,4 mS/cm (υψηλότερη τιμή από 
το όριο που είναι μικρότερο του 5) 
δείχνει την ύπαρξη μεγάλης ποσό-
τητας ιόντων και η θολότητα 6,5 
NTU είναι πάνω από το όριο (μέχρι 
1 NTU). Τα κολοβακτηρίδια κοπρά-
νων ήταν στο 9,5 cfu/100ml.  

Τα E.coli είχαν μ.ο. 10 cfu/ 100ml 
αλλά η μέγιστη τιμή ήταν στο φρε-

άτιο με 20 cfu/100ml, τιμή πολύ 
πάνω από την μηδενική που είναι 
το όριο. Ίδια τάση ακολουθούν και 
οι εντερόκοκκοι με μέγιστη τιμή 8 
cfu/100ml και μ.ο. 4 τη στιγμή που 
το όριο είναι μηδέν. Το μηδενικό 
όριο σημειώθηκε στα Ps.aeruginosa.

Μετά απ΄αυτά διαπιστώνε-
ται ότι η κατάσταση στον ΧΥΤΑ 
Φυλής είναι καταρχήν επικίνδυ-
νη στα «στραγγίσματα» και μετά 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση που 
θα πραγματοποιήσει το ΠΑΚΟΕ 
μετρήσεις την επόμενη εβδομά-
δα 26/27-03-2019 σε συνεργασία 
με την επιτροπή αγώνα Φυλής 
θα αποκαλυφθεί ότι χρόνια τώρα 
οι κάτοικοι υποφέρουν και η 
περιοχή έπρεπε  να έχει χαρα-
κτηριστεί ρυπασμένη. Ακολου-
θούν συνημμένα πίνακες απο-
τελεσμάτων.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων νερό βρύσης ή αποβλήτων 5/2/2019. 

Α
ρ.

 
Δ

εί
γμ

ατ
ος

Κ
ω

δι
κο

ί 
Ερ

γα
στ

ηρ
ίο

υ

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Θερμοκρασία 
οC pH

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L
Αγωγιμότητα

mS/cm-1
Θολεροτητα

NTU

1 1358 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού 27. Συπερμάρκετ 19,8 8,11 5,1 1,3 1

2 1359 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού. Φούρνος 19,3 8,24 5,1 1,7 2

3 1360 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Κοντά  στην Πύλη   19,5 8,36 4,7 5,1 2

4 1361 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Φρεάτιο κοντά  στην Πύλη 19,1 8,42 5,5 7,7 11

Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την Αριθ 630/2007 6,5-9,5 >7 <5 στους 20oC <1

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων  
σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ή αποβλήτων 5/2/2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση 

Φωσφορικών  
(ΡΟ4- ) (mg/L) Νιτρικών 

NO3- (mg/L)
Οξειδωσιμότητα

(COD)
mg  O2 / L

1 1358 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού 27. Σούπερ μάρκετ 0,031 0,91 6

2 1359 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού. 0,008 0,543 123

3 1360 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Κοντά  στην Πύλη   0,012 0,270 39

4 1361 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Φρεάτιο κοντά  στην Πύλη 0,79 3,77 575

Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την 630/2007 2 50 10 ή 125 (4)

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης  
και απόβλητα  από Γραμματικό και Άνω Λιόσια Αττικής. ( 05 / 02 / 2019). 
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Θέση δειγματοληψίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

Ps. 
aeruginosa 

1 1358 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού 27. Σούπερ μάρκετ 0 0 0 0

2 1359 Αττική. Γραμματικό.   Λεωφόρος Γραμματικού. 0 0 0 0

3 1360 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Κοντά  στην Πύλη   2 0 0 0

4 1361 Άνω Λιόσια. ΧΥΤΑ. Φρεάτιο κοντά  στην Πύλη.       17 20 8 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 
(L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. 
Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0 0 0 0
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Το ΠΑΚΟΕ πριν δέκα 
(10) χρόνια, είχε 
πραγματοποιήσει 

έρευνα για την κατάστα-
ση στο φυσικό περιβάλλον 
του Κολοβρέχτη. Τα απο-
τελέσματα των μετρήσε-
ων ήταν ανησυχητικά. Το 
ΠΑΚΟΕ κατήγγειλε τα γεγο-
νότα αυτά στην Νομαρχία, 
στον εισαγγελέα περιβάλ-
λοντος και στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Πέρασαν δέκα 
χρόνια και τα προβλήματα 
τα ίδια. Ως πότε θα αντέ-
ξει αυτό το οικοσύστημα 
που ρυπαίνει το ευρύτερο 
οικοσύστημα του υγροβι-
ότοπου στην Αρτάκη;

Το ΠΑΚΟΕ συμπαρίστα-
ται στον αγώνα της ομά-
δας πολιτών για τον Κολο-
βρέχτη και είναι σε θέση 
για όποιον ενδιαφέρεται 
να πάρει την μελέτη του 
2009 απευθυνόμενος στην 
Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ.

Μετά από 10 χρόνια η 
ομάδα των πολιτών για τη 
διάσωση του Κολοβρέχτη 
αποφάσισε να ασχοληθεί 
με τον εγκληματικά εγκα-
ταλελειμμένο αυτόν υγρο-
βιότοπο, εκδίδοντας 2 ανα-
κοινώσεις, στις 02/03 και 
στις 13/03/2019 τις οποί-
ες και σας παραθέτουμε 
περιληπτικά.

Ευχόμαστε στην ομάδα 
αυτή να μην εγκαταλεί-
ψει τον αγώνα και είμα-
στε στη διάθεσή της για 
ότι χρειαστεί.

Ανακοίνωση   
02/03/2019

Ο κολοβρεχτης και η ιδιο-
τελής ανηθικότητα του υπουρ-
γείου περιβάλλοντος

Φορέας διαχείρισης προ-
στατευόμενων συμφερόντων

Ο Υγροβιότοπος «Λιβάδι» 
ή «Κολοβρέχτης» έχει χαρα-
κτηριστεί ως «περιοχή προ-
στασίας της φύσης» με το 
προεδρικό διάταγμα της 1ης 
Αυγούστου 1989 (βλ. ΦΕΚ 

042/τ. Β/09/10/1989) και προ-
στατεύεται από διεθνείς συν-
θήκες Βέρνης και Βόννης. 
Είναι ο κυριότερος υγροβιότο-
πος της κεντρικής Εύβοιας με 
τεράστια σημασία για τα σπά-
νια και απειλούμενα με εξαφά-
νιση μεταναστευτικά πουλιά. 
Εκτός από την οικολογική του 
αξία, έχει και αρχαιολογική 
καθότι κατοικείται από τους 
παλαιολιθικούς χρόνους μέχρι 
σήμερα. Είναι μνημείο φύσης 
και ιστορίας, παρόλα αυτά το 
υπουργείο περιβάλλοντος και 
ενε΄ργειας όχι μόνο δεν έχει 
δώσει δεκάρα τσακιστή για 
την προστασία και την ανά-
δειξη του Κολοβρέχτη αλλά 
στον πρόσφατο φορέα Δια-
χείρισης προστατευόμενων 
περιοχών που ίδρυσε για την 
Εύβοια άφησε έξω τον σημα-
ντικό αυτό τόπο, προσβάλλο-
ντας τους αγώνες που έχουμε 
κάνει για αυτόν τόσα χρόνια 
και όχι μόνο αυτό αλλά και 
στην διαβούλευση – συζήτη-

ση που άνοιξε το υπουργείο 
(τέλη 2017) πριν οριστικοποι-
ήσει την απόφασή του ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ στην παρέμβα-
σή μας αγνοώντας μας επι-
δεικτικά.

Την ίδια στιγμή στην περι-
οχή του υγροβιότοπου λει-
τουργεί παράνομα το πτηνο-
σφαγείο της ΑΓΡΟΖΩΗΣ που 
είναι θυγατρική μιας από τις 
μεγαλύτερες πτηνοτροφικες 
επιχειρίσης της Ελλάδος, της 
συνεταιριστικής ΠΙΝΔΟΣ των 
Ιωαννίνων. Η λειτουργία του 
πτηνοσφαγείου που σφάζει 
εκατοντάδες χιλιάδες κοτόπου-
λα κάθε μήνα, έχει δημιουρ-
γήσει μια τεράστια χαβούζα 
μέσα στην Α΄ ζώνη – πυρή-
να του υγροβιότοπου. Επίσης 
παράνομη είναι και η από-
ληξη του βιολογικού καθαρι-
σμού της Νέας Αρτάκης μέσα 
στην στην Α΄ ζώνη του υγρο-
βιότοπου. Επίσης παράνομη 
είναι και η απόληξη του βιο-
λογικού. Η καταπάτηση και 

η καταστροφή του πλούσιου 
αυτού οικοσυστήματος από 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ συνε-
χίζεται ανεξέλεγκτη. 

ΕΜΕΙΣ ΡΩΤΑΜΕ:
Ποιους συμφέρει να μείνει 

ο υγροβιότοπος απροστάτευ-
τος και έξω από οποιοδήποτε 
(έστω διακοσμητικό) φορέα 
διαχείρισης; Φυσικά και συμ-
φέρει τους καταπατητές και 
τους ρυπαντές και στο παιχνί-
δι της διαπλοκής που παίζουν 
κάθε φορά στην πλάτη μας. 
Τελικά το υπουργείο περιβάλ-
λοντος και ενέργειας με την 
απόφασή του αυτή ποιους 
ωφελεί και ποιους εξυπηρετεί; 
Είναι ανιδιοτελής η απόφαση 
του ή μήπως υπάρχει αλλη-
λοεξυπηρέτηση συμφερόντων; 
Τελικά ας μας απαντήσει σε 
ποιον φορέα διαχείρισης θα 
ενταχθεί ο Κολοβρέχτης;

Ανακοίνωση   
13/03/2019

Το Climatestrike είναι 

είναι ένα διεθνές μαθητι-
κό κίνημα που κινητοποιεί 
μαθητές από όλο τον κόσμο 
να εκφράσουν την ανησυχία 
τους για την κλιματική αλλα-
γή με την απουσία τους από 
το σχολείο και τη συμμετο-
χή τους σε ειρηνικές μαθη-
τικές πορείες με αίτημα την 
κινητοποίηση των αρμόδιων 
για να λάβουν τα απαραίτη-
τα μέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Οι υφιστάμενες δεσμεύ-
σεις όπως αυτές απορρέουν 
από τη Συμφωνία του Παρι-
σιού για το κλίμα δεν είναι 
αρκετές για να περιορίσουν 
την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη στους 2 βαθμούς Κελ-
σίου, πολλώ δε μάλλον στους 
1,5 βαθμούς Κελσίου. Για να 
σταματήσει η άνοδος της 
θερμοκρασίας του πλανήτη 
απαιτείται άμεση και ριζι-
κή στροφή του συνόλου της 
βιομηχανικής παραγωγής με 
εγκατάλειψη ορυκτών καυσί-
μων και στροφή στις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας (ηλι-
ακή, αιολική, γεωθερμική, 
ενέργεια των κυμάτων κ.α.)

Οι κινητοποιήσεις στην 
Ήπειρο εναντίον της έρευ-
νας και των σχεδίων εξόρυ-
ξης πετρελαίου καθώς και η 
πρωτοβουλεία των 34 φορέ-
ων της κοινωνίας των πολι-
τών «1,5 βαθμοί Κελσίου» 
που συγκεντρώνει οργανώ-
σεις που κινητοποιούνται 
για το περιβάλλον, τα κοινω-
νικά θέματα, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την υγεία, την μετανάστευ-
ση αποδεικνύει ότι η υπό-
θεση της προστασίας του 
κλίματος μας αφορά όλους 
και όλες.

Μετά απ’ αυτά το 
ΠΑΚΟΕ ανησυχεί και 
προτίθεται να απευθυν-
θεί στον Εισαγγελέα περι-
βάλλοντος για το διαρκές 
αυτό έγκλημα που γίνεται 
στον Κολοβρέχτη.

Το υπουργείο περιβάλλοντος φορέας 
διαχείρισης της ανηθικότητας  

και των διαπλεκόμενων συμφερόντων
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Είκοσι (20) χρόνια το ΠΑΚΟΕ 
φωνάζει προς όλες τις κατευθύν-
σεις για την έλλειψη πολιτικής 
βούλησης για την αντιμετώπι-
ση του τεράστιου προβλήματος 
της νιτροποίησης των υπόγει-
ων νερών της χώρας. Μεγάλοι 
κάμποι όπως ο Θεσσαλικός, ο 
Σερραϊκός, της Κωπαΐδας και 
άλλοι είναι γεμάτοι από νιτρικά 
άλατα εξαιτίας των λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων που ανεξέλε-
γκτα ραντίζονται όλα τα  κηπευ-
τικά και άλλα. Εφιάλτης λοιπόν 
η νιτροποίηση για την χώρα και 
για τη δημόσια υγεία.

Τον Απρίλιο του 2015, το Δικα-

στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο-
φάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το 
δίκαιο της ΕΕ επειδή δεν προστατεύ-
ει τα ύδατά της από τη νιτρορύπαν-
ση γεωργικής προέλευσης. Τέσσερα 
χρόνια αργότερα, το πρόβλημα δεν 
έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
ΕΕ για την προστασία των υδάτων 
από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης, τα κράτη μέλη παρα-
κολουθούν τα ύδατά τους και εντο-
πίζουν τα υδατικά συστήματα που 
πλήττονται ή ενδέχεται να πληγούν 
από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης.

Χαρακτηρίζουν επίσης τις χερ-

σαίες περιοχές των οποίων τα ύδα-
τα απορρέουν προς τέτοια υδατικά 
συστήματα ως ευπρόσβλητες από 
νιτρορύπανση ζώνες και καταρτί-
ζουν κατάλληλα προγράμματα δρά-
σης για την πρόληψη και τη μείω-
ση της ρύπανσης. 

Το 2011 η Ελλάδα δεν είχε καθο-
ρίσει περιοχές ως ευπρόσβλητες από 
νιτρορύπανση ζώνες και δεν είχε 
καταρτίσει προγράμματα δράσεις 
για τις περιοχές αυτές.

Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει καταρ-
τίσει τα εν λόγω προγράμματα δρά-
σης, αλλά ούτε έχει υποβάλλει κανέ-
να χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης 
ούτε έχει θέσει ημερομηνία – στόχο. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσι-
σε να παραπέμψει εκ νέου την υπό-
θεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει 
την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Ο καθαρισμός του πόσιμου νερού 
από την περίσσεια νιτρικών αλά-
των αποτελεί μία πολύ δαπανηρή 
διαδικασία.

Οι οικονομικές κυρώσεις λαμ-
βάνουν υπόψη: (α) τη σοβαρότητα 
της παράβασης, (β) τη διάρκεια της 
παράβασης και (γ) τον ειδικό συντε-
λεστή «Ν» ο οποίος ποικίλλει μετα-
ξύ των κρατών μελών και λαμβάνει 
υπόψη το ΑΕΠ και τον αριθμό των 
εδρών του κάθε κράτους  στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

Κόλαφος τα νιτρικά στα νερά της Ελλάδας

Στα βράχια 
της …
πειραϊκής

Είναι καιρός πια …ο Θεμι-
στοκλής να αναπνεύσει. Χρό-
νια τώρα ζούσε με τη ρύπαν-
ση από τα λιπάσματα. Το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο (ΚΑΣ) πρέπει επιτέ-
λους να …κάνει σωστά τη 
δουλειά του.

Οι κάτοικοι της περιο-
χής της Πειραϊκής αντιτί-
θενται στην επέκταση της 
προβλήτας για τα κρουαζιε-
ρόπλοια, καθώς ένα τείχος 
από πολυώροφα κρουαζιε-
ρόπλοια θα υψώνεται μπρο-
στά στο ιστορικό μνημείο του 
Πειραιά που δεν είναι άλλο 
από τον τάφο του Θεμιστο-
κλή. Η τυχόν επέκταση θα 
αλλοιώσει τη φυσική ομορ-
φιά και το ειδυλλιακό τοπίο 
της περιοχής.

Οι κάτοικοι θεωρούν ότι 
η αντιμετώπιση του προ-
βλήματος μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί μέσω του ΚΑΣ 
το οποίο σκοπεύει να κηρύ-
ξει – οριοθετήσει τον ενάλιο 
αρχαιολογικό χώρο μπροστά 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων. Κάτι τέτοιο θα αποτε-
λέσει ανάχωμα στα σχέδια 
της COSCO και θα αποτρέ-
ψει τη  δρομολογούμενη τσι-
μεντοποίηση.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
καταγγείλει τέτοιες πρακτι-
κές, αλλά δυστυχώς υπάρ-

χουν μεγάλα ξενοδοχεία (Κρήτη, 
Ρόδος κλπ.) όπου συστεγάζονται 
και …αρχαιότητες. ΕΛΕΟΣ

Ένα από τα τελευταία μέρη της 
Σαντορίνης που δεν έχουν υποκύψει 
στην ανεξέλεγκτη τουριστική αξιοποί-
ηση είναι η παραλία της Βλυχάδας. Οι 
βράχοι που βρίσκονται πάνω από την 
παραλία αποτελούν τοπίο απαράμιλ-
λης ομορφιάς. 

Πριν από λίγα χρόνια απετράπη η 
κατασκευή τουριστικής μονάδας, αλλά 

εδώ και μερικές εβδομάδες έχουν ξεκι-
νήσει εργασίες για τη δημιουργία μιας 
άλλης ξενοδοχειακής μονάδας. Οι κάτοι-
κοι τονίζουν ότι η φυσιογνωμία της 
περιοχής θα αλλοιωθεί ανεπανόρθω-
τα, καθώς θα ακολουθήσει η οικοδόμη-
ση και άλλων κτιρίων στους βράχους. 

Η πολιτεία καθόρισε τη γραμμή 
προστασίας της Βλυχάδας σε απόστα-
ση 150 μέτρων από την ακτή. Το 2012 
ο Δήμαρχος πρότεινε να καθοριστεί η 
απόσταση σε 500 μέτρα, αλλά τελικά 
οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν 
στα 200 μέτρα. 

Η πρόταση επέστρεψε με το ΦΕΚ 

144Δ του 2012 που έριξε το όριο πάλι 
στα 150 μέτρα. Αυτά τα 150 μέτρα στά-
θηκαν αρκετά ώστε να αποτραπεί η 
κατασκευή της τουριστικής μονάδας 
το 2016, αλλά όχι για να προστατέψουν 
τη Βλυχάδα αυτή τη φορά.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού ζητά από την Πολιτεία 
να θεσπίσει γεωγραφική ζώνη προ-
στασίας του τοπίου και των φυσικών 
σχηματισμών σε βάθος 500 μέτρα σε 
ολόκληρη την περιοχή που εκτείνεται 
από τη Βλυχάδα έως τις ανασκαφές 
του Ακρωτηρίου  και να ανασταλεί η 
έκδοση οικοδομικών αδειών.

΄Ενα…ένα τα φρούρια πέφτουν
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Όταν το 1979 το έτος 
που ιδρύθηκε το 
ΠΑΚΟΕ, είχε ξεκι-

νήσει καμπάνια μελέτη και 
αποτύπωση των πηγών 
ρύπανσης στον Σαρωνικό, 
ο τότε υπουργός κοινωνι-
κών ασφαλίσεων Δοξιά-
δης, είχε χαρακτηρίσει τους 
εκπροσώπους του ΠΑΚΟΕ 
ανθέλληνες που εξυπηρε-
τούσαν ξένα συμφέροντα 
ενάντια στον τουρισμό μας. 

Μετά από 40 χρόνια δρά-
σης για την προστασία της 
θαλάσσιας χλωρίδας και πανί-
δας και της καθαρότητας των 
νερών κολύμβησης, το ΠΑΚΟΕ 
καταξιωμένο πια στην συνεί-
δηση των ελλήνων πολιτών, 
έχει οριοθετήσει συγκεκρι-
μένες περιοχές της ποιότη-

τας των νερών κολύμβησης. 
Έτσι στα πλαίσια των 

παρακάτω προδιαγραφών το 
ΠΑΚΟΕ, θα δώσει όλα τα στοι-
χεία και τα φώτα του στους 
35 αυτούς φορείς που πιστεύ-
ουμε ότι θα επιτελέσουν έργο 
προς όφελος της κοινωνίας 
των πολιτών.

Καθαρές, υγιείς και πλού-
σιες θάλασσες έχει δεσμευθεί 
να εξασφαλίσει η Ελλάδα αλλά 
και οι χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, μέχρι το 2020. 
Αυτό συνέβη όταν υιοθέτησαν 
την Οδηγία- Πλαίσιο για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική το 2008 
απαντώντας στις απαιτήσεις 
περισσότερων από 180.000 
Ευρωπαίων πολιτών. 

Αν και έχει απομείνει 
ένας χρόνος έως την προ-

θεσμία, οι χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, συμπε-
ριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας, δεν έχουν κατα-
φέρει να τηρήσουν τη νομι-
κή δέσμευση τους αναφο-
ρικά με «τη λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων που θα 
εξασφαλίσουν τη διατήρη-
ση της καλής περιβαλλοντι-
κής κατάστασης των θαλάσ-
σιων υδάτων της Ευρώπης 
έως το 2020».

Στο πλαίσιο αυτό, 35 
ευρωπαϊκοί περιβαλλοντι-
κοί φορείς, υπό το συντο-
νισμό του Seas At Risk, 
ενώνουν τις δυνάμεις 
τους με στόχο οι ευρω-
παίοι υπουργοί να τηρή-
σουν τις δεσμεύσεις τους 
ως προς την Οδηγία- Πλαίσιο 

και εξέδωσαν 20 μέτρα στην 
κατεύθυνση αυτή.

1. Να εφαρμοστούν οι 
υψηλές προδιαγραφές της 
Οδηγίας- Πλαίσιο για τα 
νερά για να επανέλθουν τα 
ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρό-
τοποι, τα υπόγεια και παρά-
κτια ύδατα σε καλή οικολο-
γική και χημική κατάσταση, 
ως βασική προϋπόθεση για 
καθαρές και υγιείς θάλασσες. 

2. Να οριστεί επαρκής 
αριθμός προστατευόμενων 
περιοχών στο θαλάσσιο περι-
βάλλον ώστε να διασφαλιστεί 
η προστασία τηςευάλωτης 
θαλάσσιας πανίδας της 
Ευρώπης, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Οδηγιών για 
τα Άγρια Πτηνά και τους Οικο-
τόπους, καθώς και τους στό-

χους της Οδηγίας- Πλαίσιο.
3. Να εξασφαλιστεί η 

πραγματική προστασία στις 
θαλάσσιες προστατευόμε-
νες περιοχές απαγορεύοντας 
συστηματικά όλες τις κατα-
στροφικές δραστηριότητες, 
όπως η χρήση συρόμενων 
αλιευτικών εργαλείων και η 
εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και ορυκτών, και επι-
τρέποντας άλλες δραστηριό-
τητες κοντά ή μέσα σε προ-
στατευόμενες περιοχές, μόνο 
εφόσον αποδειχθεί ότι δεν θα 
επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα 
τα προστατευόμενα είδη και 
οικοσυστήματα.

4. Να χρησιμοποιηθεί 
τουλάχιστον το 25% του 
εθνικού προϋπολογισμού 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στη μάχη για καθαρές θάλασσες  
35 περιβαλλοντικοί φορείς τη Ευρώπης
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Θάλασσας και Αλιείας για 
την προστασία της φύσης των 
θαλασσών μας, συμπεριλαμ-
βανομένης της ορθής διαχεί-
ρισης των θαλάσσιων προ-
στατευόμενων περιοχών, τη 
θέσπιση μέτρων για την πρό-
ληψη της θαλάσσιας ρύπαν-
σης και τη διεξαγωγή επαρ-
κούς έρευνας αναφορικά με 
την καταγραφή των τωρινών 
συνθηκών και την παρακο-
λούθηση των επιπτώσεων στο 
θαλάσσιο περιβάλλον.

5. Να θεσμοθετηθεί ένα 
πλήρως χρηματοδοτούμενο 
εθνικό πρόγραμμα για την 
εφαρμογή και παρακολού-
θηση της αποτελεσματικό-
τητας των υπερσύγχρονων 
μέτρων για την ελαχιστο-
ποίηση και την εξάλει-
ψη της παρεμπίπτουσας 
αλίευσης θαλάσσιων πτη-
νών, θηλαστικών και χελω-
νών, απειλούμενων ειδών 
καρχαριοειδών και ψαριών 
βαθέων υδάτων, με παράλλη-
λη επιβολή της μείωσης των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 
μέσω αυξημένης παρακο-
λούθησης στη θάλασσα με 
ηλεκτρονική παρακολούθηση 
ή περισσότερους παρατηρη-
τές επί των σκαφών για τα 
αλιευτικά υψηλού κινδύνου.

6. Να καθοριστούν από 
τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Συμ-
βούλια Γεωργίας και Αλιείας, 
ετήσια αλιευτικά όρια κάτω 
από το μέγιστο επίπεδο 
βιώσιμης απόδοσης για 
τα ιχθυαποθέματα με επαρ-
κή επιστημονικά δεδομένα 
και υπό το σημείο αναφο-
ράς της Αρχής της Πρόλη-
ψης για τα ιχθυαποθέματα 
με περιορισμένα δεδομένα. 
Στόχος θα είναι η αποκατά-
σταση των πληθυσμών των 
εμπορικών ειδών αλιευμά-
των, πάνω από τα βιώσιμα 
επίπεδα, μέχρι το 2020.

7. Να επιταχυνθεί η μετά-
βαση σε πιο βιώσιμες αλι-
ευτικές πρακτικές με την 
κατανομή περισσότερων αλι-
ευτικών δυνατοτήτων σε στό-
λους με χαμηλότερες περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, 
σύμφωνα με το Άρθρο 17 της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

8. Να καθοριστούν περι-
οχές απαγόρευσης χρήσης 
των συρόμενων εργαλείων 
σε όλες τις παράκτιες ζώνες 
με στόχο την προστασία της 
πιο παραγωγικής περιοχής 

των θαλασσών μας αλλά και 
τη δημιουργία ενός συνεκτι-
κού δικτύου περιοχών επανά-
καμψης των ιχθυοαποθεμάτων 
στους πλέον παραγωγικούς 
ιχθυοτόπους, σύμφωνα με 
το Άρθρο 8 της Κοινής Αλι-
ευτικής Πολιτικής, με έμφα-
ση στα υπεραλιευμένα εμπο-
ρικά αποθέματα.

9. Να μεταρρυθμιστεί η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική 
με στόχο τη μετατόπιση της 
οικονομικής στήριξης από 
τις ρυπογόνες δραστηριότη-
τες εντατικής κτηνοτροφίας 
και εντατικής γεωργίας σε 
βιώσιμες πρακτικές αλλά 
και την αποκατάσταση των 
λεκανών απορροής.

10. Να απαιτηθεί από 
όλους τους γεωργούς και κτη-
νοτρόφους να δημιουργήσουν 
ένα «σχέδιο διαχείρισης 
των θρεπτικών ουσιών» 
(συμπεριλαμβανομένης της 
χαρτογράφησης και παρα-
κολούθησης της πορείας των 
θρεπτικών συστατικών), και να 
καθορίσουν επαρκείς Περιο-
χές Οικολογικού Ενδιαφέ-
ροντος και ζώνες ανάσχεσης 
σε όλα τα υδατορεύματα, ως 
προϋποθέσεις για την κατα-
νομή των επιδοτήσεων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής.

11. Να εξασφαλιστεί ότι η 

χρηματοδότηση στις υδατο-
καλλιέργειες προορίζεται για 
δραστηριότητες που δεν βλά-
πτουν το θαλάσσιο περιβάλ-
λον και υποστηρίζουν ενερ-
γά μέτρα που περιορίζουν 
το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα των υδατοκαλλι-
εργειών και προωθούν υδα-
τοκαλλιέργειες που παρέχουν 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή 
διευκολύνουν τη μετατροπή 
στην οικολογική διαχείριση.

12. Να εξασφαλιστεί η 
ορθή εφαρμογή και επιβο-
λή του κανονισμού REACH 
και των άλλων νόμων σχετι-
κά με τις χημικές ουσίες, με 
έμφαση στην ταχεία αναγνώ-
ριση, περιορισμό και αντικα-
τάσταση ουσιών υψηλού κιν-
δύνου, συμπεριλαμβανομένων 
των ενδοκρινικών διαταρα-
κτών και των έμμονων, βιο-
συσσωρευτικών και τοξικών 
ουσιών, στη βιομηχανία και 
στα προϊόντα. 

13. Να εφαρμοστεί η 
Σύμβαση Minamata για τον 
Υδράργυρο με την εφαρμογή 
σχετικών περιορισμών και 
απαγορεύσεων σε σημα-
ντικές πηγές εκπομπών 
υδραργύρου, συμπεριλαμ-
βανομένων των Μεγάλων 
Εγκαταστάσεων Καύσης, και 
με την απαγόρευση της χρή-
σης υδραργύρου στην οδο-

ντιατρική.
14. Να απαιτηθεί ότι όλα 

τα σχέδια έκτακτης ανά-
γκης για πετρελαιοκηλίδες 
περιλαμβάνουν χαρτογράφη-
ση ευαισθησίας οικοσυστημά-
των με στόχο να διασφαλιστεί 
ο περιορισμός των επιπτώσε-
ων στη θαλάσσια ζωή κατά 
τη διάρκεια μιας κρίσης, με 
παράλληλη ενημέρωση των 
λιμενικών αρχών αναφορι-
κά με τα πλάνα αντιμετώπι-
σης κρίσεων.

15. Να θεσπιστεί Εθνικό 
Σχέδιο για την εφαρμογή 
της Στρατηγικής της ΕΕ 
για τα Πλαστικά, συμπε-
ριλαμβανομένων εθνικών 
στόχων για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικού, και 
συλλογής δεδομένων σχετι-
κά με τη διάθεση στην αγο-
ρά και την κατανάλωση πλα-
στικών μιας χρήσης.

16. Να καθοριστούν υπο-
χρεωτικά Εκτεταμένα Σχέ-
δια Ευθύνης των Παρα-
γωγών κατά μήκους της 
παραγωγικής αλυσίδας για 
τα πλαστικά μιας χρήσης και 
τα αλιευτικά εργαλεία.

17. Να υπάρξει δέσμευση 
προς την σταδιακή εξάλειψη 
των πηγών μικροπλαστικής 
ρύπανσης λαμβάνοντας τα 
πρώτα βήματα για να τερμα-
τιστεί η διαρροή των πλαστι-

κών σφαιριδίων στη θάλασσα 
και να υποστηριχθεί ο περιο-
ρισμός των μικροπλαστικών 
συστατικών βάσει του κανο-
νισμού REACH.

18. Να επιβληθούν μει-
ώσεις στις ταχύτητες των 
πλοίων για τον περιορι-
σμό της ηχορύπανσης, των 
συγκρούσεων με κητώδη και 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, αλλά και να 
ξεκινήσει η διαδικασία ανά-
πτυξης δεσμευτικών κανόνων 
για την «σίγαση» των πλοί-
ων, βάσει των υφιστάμενων 
κατευθυντήριων γραμμών 
του Διεθνούς Οργανισμού 
Ναυσιπλοΐας.

19. Να δοθεί εντολή για 
την ανάπτυξη και χρήση αθό-
ρυβων τεχνολογικών εναλ-
λακτικών λύσεων και βέλτι-
στων διαθέσιμων τεχνολογιών 
για την υποβρύχια θεμελίω-
ση πασσάλων και σεισμικών 
ερευνών.

20. Να απαιτούνται αξι-
όπιστες, ολοκληρωμένες και 
διαφανείς Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσε-
ων για όλες τις δραστηριό-
τητες που παράγουν θόρυβο 
στη θάλασσα, βάσει των ήδη 
υιοθετημένων κατευθυντήρι-
ων γραμμών της Σύμβασης 
για τη Διατήρηση των Απο-
δημητικών Ειδών.
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Το ΠΑΚΟΕ ένθερμος 
υποστηρικτής της 
καθαρής ενέργειας, 

αλλά αν σκεφτούμε ότι η 
ηλεκτρενέργεια  παράγε-
ται από λιγνίτη ή μαζούτ ή 
οποιοδήποτε άλλο ορυκτό 
καύσιμο  σίγουρα πρέπει 
να ανατρέξουμε σε καθα-
ρότερες πηγές ενέργειας 
όπως ΑΠΕ και το φυσικό 
αέριο. Τα παρακάτω στοι-
χεία είναι θετικά με τις 
προαναφερόμενες προϋ-
ποθέσεις.

Τα ηλεκτρικά Ι.Χ. παίζουν 
τριτεύοντα ρόλο στη μάχη κατά 
της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης που προξενείται από την 
κυκλοφορία. Οι αρχές της 
πόλης Σεντζέν διαπίστωσαν 
ότι η αντικατάσταση των λεω-
φορείων και των ταξί από ηλε-
κτροκίνητα είναι σημαντικό-
τερη από τα  Ι.Χ.

Τα δεκαεπτά χιλιάδες 
(17.000) λεωφορεία της πόλης 
είναι ηλεκτροκίνητα εδώ και 
δύο χρόνια, ενώ τα ταξί είναι 
ηλεκτροκίνητα από τις αρχές 
του 2019 με αποτέλεσμα την 
αισθητή βελτίωση της ποιό-
τητας του αέρα.

Εξ’ αιτίας της μετατρο-
πής των λεωφορείων σε ηλε-
κτροκίνητα, η μεγαλούπολη 
των δώδεκα εκατομμυρίων 

(12.000.000) πέτυχε μείωση 
κατά 48% των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα. καθώς 
επίσης και μείωση των οξειδί-
ων του αζώτου και των μικρο-
σωματιδίων.

Προκειμένου να εκτελέ-
σουν τα δρομολόγια μίας ημέ-
ρας, για τα λεωφορεία αρκεί 
μία δίωρη  νυχτερινή φόρτι-
ση. Για τα ταξί υπάρχει πρό-
βλημα όταν τυχαίνει να βρε-

θούνε σε στήλη φόρτισης που 
είναι κατειλημμένη.

Χάρη στα ηλεκτρικά λεω-
φορεία, υπολογίζεται ότι εξοι-
κονομούνται 270.000 βαρέλια 
πετρελαίου κίνησης ημερη-
σίως. Πρόκειται για τριπλά-
σια καυσίμων από αυτή που 
εξοικονομεί το σύνολο του 
στόλου των ηλεκτρικών Ι.Χ. 
Επίσης υπολογίζεται ότι το 
2040 τα ηλεκτροκίνητα λεω-

φορεία θα εξοικονομούν 6,4 
εκατομμύρια βαρέλια πετρε-
λαίου την ημέρα.

Η ηλεκτροκίνηση έρχε-
ται και στην Ελλάδα που θα 
συμβάλλει στη μείωση των 
εκπομπών των αυτοκινήτων 
κατά 37,5% μέχρι το 2030. 
Στην Ελλάδα μόνο το 0,1% 
του συνόλου των αυτοκινήτων 
που κινούνται στη χώρα μας 
είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Ο 

στόχος της κυβέρνησης είναι 
τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα 
να φτάσουν στο 10%, καθώς 
επίσης από το 2025 και μετά 
το ένα στα δύο οχήματα που 
πωλούνται να είναι ηλεκτρο-
κίνητα. Κατά την αύξηση του 
στόλου των αμιγώς ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων από 400 
σε 15.000, υπολογίζεται ότι 
θα χρειαστούν 2.300 σταθ-
μοί φόρτισης.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι οι υπο-
σχέσεις και οι "φρούδες" ελπίδες 
λειτουργούν ως ανάχωμα στις 
αντιδράσεις των πολιτών  στα 
μεγάλα στρατιωτικά “loby”  των 
εξουσιαστών όλων των κυβερνή-
σεων επί της γης.  Είναι όμως και-
ρός πιστεύουμε οι λαοί να αντι-
δράσουν συστηματικά γιατι  αφ’ 
ενός οι πληθυσμοί …λιγοστεύουν 
στις αναπτυγμένες χώρες και επί-
σης και τ’ αποθέματα υγείας των 
πληθυσμών λιγοστεύουν. Οι δολο-
φόνοι των λαών πρέπει να κατα-
λάβουν ότι χωρίς αυτούς δεν θα 
έχουν αντικείμενο πλουτισμού.

 Το 2010 έγινε μια φοβερή κατα-
στροφή στον κόλπο του Μεξικού 

που μόλυνε εκατόν ογδόντα χιλιά-
δες (180.000)  τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα θαλάσσης. 

Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
η μόλυνση αυτή, χρειάστηκαν 5.500 
τόνοι τοξικών χημικών διασκορ-
πιστικών ουσιών σύμφωνα με τα 
στοιχεία της εταιρείας. Την περίοδο 
2007-2016 έχουν σημειωθεί 4.828 
καταστροφές από διαρροές πετρελαί-
ου από τις οποίες ελάχιστες είδαν 
το φως της δημοσιότητας. Τα ατυ-
χήματα αυτά είναι σχεδόν στρατι-
ωτικά μυστικά. Δημοσιοποιούνται 
μόνο αν η έκτασή τους είναι τερά-
στια και δεν μπορούν να αποσιω-
πηθούν, οπότε παίρνουν δημοσιό-
τητα αλλά συχνά στρεβλή.

Οι εταιρείες σαν άλλα κόμμα-
τα εξουσίας δίνουν υποσχέσεις για 
ανάπτυξη, για νέες θέσεις εργασί-
ας, ευημερία για όλους και σεβα-
σμό και προστασία του περιβάλλο-
ντος. Κάνουν τεράστιες καμπάνιες 
εξαγοράζοντας πολιτικούς και δημο-
σιογράφους και τελικά μας πείθουν 
πως όλοι θα γίνουμε πολυεκατομ-
μυριούχοι. 

Όποιος όμως έχει αντίθετη άπο-
ψη θεωρείται εχθρός της προόδου 
και περιθωριοποιείται 

Τα Μπαζιλικάτα παρήγαν κρασί, 
μέλι, λάδι, σιτάρι πολύ καλής ποιό-
τητας αλλά  μετά τη λειτουργία της 
πετρελαιοπηγής  καταστράφηκε για 
πάντα η παραγωγή τους καθώς στα 

προϊόντα αυτά βρέθηκε πετρέλαιο. 
Η θνησιμότητα ανέβηκε στο 29% 
λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ 
φυσικό επακόλουθο ήταν η μαζική 
φυγή των κατοίκων και η ερήμωση 
της περιοχής.

Άραγε όμως γιατί ο κόσμος επι-
λέγει αυτή την περιορισμένη πηγή 
ενέργειας και όχι μια αέναη πηγή, 
όπως ο αέρας, ο ήλιος και η θάλασ-
σα; Οι λόγοι είναι καθαρά στρατι-
ωτικοί. Ένα F-15 θέλει 7000 λίτρα 
κηροζίνης ανά ώρα πτήσης. Μέχρι 
τώρα, δεν υπάρχει άλλο καύσιμο 
που να συντελεί στο να αναπτυχθεί 
υπερηχητική ταχύτητα. Επίσης και 
οι μετακινήσεις του στρατού γίνο-
νται ταχύτερες.

Τα «loby» των υπερόπλων ενάντια στις κοινωνίες των πολιτών

Ηλεκτροκίνηση: το μέλλον  
μιας υγιούς ανθρωπότητας
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια φωνάζει για 
την προστασία της λίμνης Κερ-
κίνης, μιας και απ’ αυτήν οικο-

νομικά βοηθούνται αρκετά επαγγέλ-
ματα. Η εγκληματική αυτή αδιαφορία 
των φορέων "διαχείρισης" εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους για την προστασία 
ενός περιβαλλοντικού μνημείου όπως 
η Κερκίνη.

Η λίμνη Κερκίνη είναι ένας από τους 
δέκα υγροτόπους διεθνούς σημασίας στην 
Ελλάδα. Παρόλα αυτά στο βυθό της κατα-
λήγουν δεκάδες τόννοι πλαστικών σκουπι-
διών που προέρχονται από τη Βουλγαρία.

Κάθε φορά που ο Στρυμόνας φουσκώνει, 
παρασύρει μαζί του προς την Ελλάδα εκατο-
ντάδες πλαστικά μπουκάλια, απορρίμματα 
και άλλα φερτά υλικά που καταλήγουν στη 
λίμνη. Αν και έχουν υπογραφεί διασυνο-
ριακές συμφωνίες για τον περιορισμό των 
σκουπιδιών που φέρνει το ποτάμι, από την 
πλευρά της Βουλγαρίας δεν έχει γίνει τίποτα.

Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της 
λίμνης Κερκίνης επισημαίνει ότι πριν από 
περίπου ένα χρόνο με τη βοήθεια ψαράδων 
πραγματοποιήθηκε εξόρμηση σε όλη την 
περιοχή γεμίζοντας συνολικά 1800 μεγά-
λες σακούλες με πλαστικά απορρίμματα. 
Ακολούθως ενημερώθηκε ο φορέας διαχεί-
ρισης της γειτονικής χώρας που έδειξε να 
γνωρίζει το θέμα, αλλά δεν έχει κάνει κάτι 
από την πλευρά του.

Η …Kερκίνη ρυπαίνεται  
με βουλγαρικά απόβλητα

Το ΠΑΚΟΕ σε δύο έρευνες 
που έχει κάνει για την περιοχή 
το 2001 και το 2012 έχει επίσης 
τονίσει εκτός των παρακάτω και 
το τεράστιο πρόβλημα της επι-
χωμάτωσης της λίμνης. Καιρός 
είναι η περιφέρεια να φροντί-
σει …τη λίμνη και να σταματή-
σει αμέσως η εκμετάλλευση της 
από τους…αετονύχηδες.

Η Παμβώτιδα είναι μία από τις 
αρχαιότερες λίμνες παγκοσμίως 
και η δεύτερη αρχαιότερη μετά την 
Αχρίδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 
ηλικία που φτάνει στα επτά εκατομ-
μύρια χρόνια.

Δυστυχώς στις μέρες μας πολ-
λές παρόχθιες περιοχές της λίμνης, 
έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη 
χωματερή. Ανάμεσα στην πλούσια 
βλάστηση «ξεφυτρώνουν» ποδήλα-
τα, μηχανάκια, πλυντήρια, στρώμα-
τα, λάστιχα αυτοκινήτων, μικροέπι-

πλα, ενώ κάποιοι ασυνείδητοι έχουν 
«οριοθετήσει» συγκεκριμένα σημεία 

όπου πετούν ό,τι άχρηστο ογκώδες 
αντικείμενο δεν χρειάζονται.

Στις αυτοψίες που κάνουν το 
τελευταίο διάστημα υπάλληλοι του 
Φορέα Διαχείρισης της Παμβώτι-
δας Λίμνης, διαπιστώνουν ότι στις 
όχθες έχουν αφεθεί τεράστιες ποσό-
τητες από παλιά, άχρηστα αντικεί-
μενα όπως αυτά που αναφέρθηκαν 
περαπάνω.

Σε άμεση εξάρτηση από τον αστι-
κό ιστό της πόλης των Ιωαννίνων, 
η Παμβώτιδα αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα από τη ρύπανση. 
Το χειμώνα λόγω των έντονων και-
ρικών φαινομένων, καλάμια, κορ-
μοί δέντρων, φερτά υλικά και κάθε 
λογής απορρίμματα μαζεύονται στις 
όχθες της, δημιουργώντας μεγάλες 
εκτάσεις με βούρκο.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότη-
τες έχουν ως αποτέλεσμα να υποχω-
ρούν οι ρηχές εκτάσεις της λίμνης, να 
αλλοιώνονται οι όχθες  και να περι-
ορίζονται η χλωρίδα και η πανίδα.

Εγκληματική αδιαφορία της εξουσίας για τη λίμνη των Iωαννίνων
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Το ΠΑΚΟΕ για όλες 
αυτές τις παράνο-
μες πράξεις της 

«Ελληνικός Χρυσός» έχει 
καταθέσει στη δικαιοσύ-
νη αγωγή εδώ και τέσ-
σερα χρόνια και ακόμη 
περιμένει …την απόφαση. 
Εδώ η κυβέρνηση υπέκυ-
ψε στους εκβιασμούς της 
«Ελληνικός Χρυσός» και 
κάνει τρία χρόνια τώρα 
το βρεγμένο παπί. ΕΛΕΟΣ

Επίκαιρη φαντάζει η ερώ-
τηση της Βουλευτή Χαλκι-
δικής του ΣΥΡΙΖΑ κυρίας  
Ιγγλέζη προς τον ΥΠΕΝ Γ. 
Σταθάκη για το αν θα ανα-
καλέσει την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, ανα-
δεικνύοντας τη συστηματική 
παραβίαση των περιβαλλο-
ντικών όρων του 2011 από 
την εταιρία «Ελληνικός Χρυ-
σός»  Τονίζει πως οι παρεμ-
βάσεις της "Ελληνικός Χρυ-
σός" αλλά και οι μονομερείς 
τροποποιήσεις, υποβαθμί-
ζουν το περιβάλλον αφενός 
και αφετέρου εξευτελίζουν το 
κράτος Συγκεκριμένα η βου-
λευτής παραθέτει τα παρα-
κάτω στοιχεία: 

1)τη μονομερή τροποποί-
ηση των όρων κατασκευής 
του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα 

2) τη μη σύννομη δια-
χείριση στερεών αποβλήτων

3) τη λειτουργία ΧΥΤΕΑ 
Κοκκινόλακα και άλλων τμη-
μάτων χωρίς τις προβλεπό-
μενες άδειες και εγκρίσεις. 

4)Τη μη προβλεπόμενη 

διακίνηση προϊόντων 
5)Τη ρύπανση επιφανει-

ακών και υπόγειων υδάτων 
λόγω μη επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων

6)Μη επαρκής παρα-
κολούθηση των ποιοτικών 
παραμέτρων των υγρών απο-
βλήτων και του επιφανεια-
κού αποδέκτη.

Βασιζόμενη σε προγενέ-
στερο πόρισμα (Μάιος του 
2018) των επιθεωρητών περι-
βάλλοντος,  η κυρία Ιγγλέζη 
εστιάζει στην εκτός ορίων 
συγκέντρωση μολύβδου στα 
επιφανειακά ύδατα του Μαυ-
ρόλακκα. Προσθέτει ακόμα 
ότι δείγμα που ελήφθη από 
τους Επιθεωρητές Περιβάλ-

λοντος μετά την ανατροπή 
φορτηγού που μετέφερε από-
βλητα για λογαριασμό της 
εταιρίας «Ελληνικός Χρυ-
σός» ταξινομείται ως επικίν-
δυνα  απόβλητα και ζητάει 
από τον ΥΠΕΝ να προβεί σε 
ενέργειες για την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής και εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπόρο 
στον αγώνα των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής 
των Οινοφύτων (Ωρωπός, 
Δήλεσι, Σχηματάρι κ.ά.). 
Το 2007 μέτρησε, κατήγ-
γειλε και έκανε στην πολι-
τεία παρέμβαση νομική, 
ούτως ώστε να αποκατα-
σταθεί η ζημιά που από 
το 1950 ξεκίνησε παράνο-
μα στην περιοχή. Μελέτες 
επί μελετών έγιναν αλλά 
ακόμα τίποτα.  Τώρα η …
πρόβλεψη του …πάρκου 
με τα πολλά «θα» σίγου-
ρα δεν θα λύσει τα πολλά 
προβλήματα στην περιο-
χή και στους κατοίκους.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο 
Εξυγίανσης είναι μία κίνηση 

που θα βάλει τάξη στη σημε-
ρινή ασυδοσία στην ευρύτε-
ρη περιοχή των Οινοφύτων 
– Σχηματαρίου εκατέρωθεν 
της εθνικής οδού Αθηνών – 

Λαμίας. Οι βιομηχανίες που 
βρίσκονται σε αυτή την περι-
οχή υπερβαίνουν τις χίλιες 
(1000) και παράγουν το ένα 
τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ 

της χώρας. Από το 2007 έχει 
γίνει επίσημα αποδεκτή, η 
σοβαρή ρύπανση του Ασω-
πού λόγω της ανεξέλεγκτης 
απόρριψης λυμάτων. Από 
τότε όμως δεν έχουν παρ-
θεί μέτρα για την κατασκευή 
μονάδας επεξεργασίας των 
υγρών αποβλήτων ούτε έχουν 
θεσπιστεί κανόνες λειτουργί-
ας που θα περιορίσουν την 
αέρια ρύπανση.

Η πολιτεία με το άρθρο 
11 του πολυνομοσχεδίου του 
υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης ορίζει ότι η εν 
λόγω περιοχή χρήζει περιβαλ-
λοντικής και λεπτουργικής 
αποκατάστασης. Προβλέπε-
ται η δημιουργία Επιχειρη-
ματικού Πάρκου Εξυγίανσης. 

Αυτός ο φορέας θα αναλάβει 
τα έργα υποδομής με έμφαση 
στη δημιουργία εγκαταστάσε-
ων για τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία των βιομηχανι-
κών αποβλήτων. Θα σχεδι-
άσει πρόγραμμα περιβαλλο-
ντικής αποκατάστασης των 
εδαφών και των υδατικών 
πόρων. Επιπλέον, θα έχει 
ευθύνη για τη διαμόρφωση 
των κοινόχρηστων πόρων 
που σήμερα λείπουν λόγω 
της άναρχης ανάπτυξης της 
περιοχής, με την αναμόρφω-
ση του διαθέσιμου χώρου 
αλλά και με αγορά γειτονι-
κών ακινήτων ώστε να δημι-
ουργηθεί ζώνη πρασίνου που 
θα προστατεύει τους γύρω 
οικισμούς.

Η παράνομη βιομηχανική ζώνη στα Οινόφυτα…συνεχίζει ακάθεκτη

Παράνομη και επικίνδυνη  
η «Ελληνικός Χρυσός»
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Διαπρέπει, για ακόμα μια φορά, 
το ελληνικό μυαλό καθώς δυο Έλλη-
νες επιστήμονες, σε συνεργασία με 
έναν Αυστραλό συνάδελφό τους, 
κατάφεραν για πρώτη φορά να μετρή-
σουν την ένταση ενός τμήματος του 
μαγνητικού πεδίου του γαλαξία μας 
μέσω «τομογραφίας»! Έτσι, μπόρε-
σαν να δημιουργήσουν έναν τρισ-
διάστατο μαγνητικό χάρτη για ένα 
μικρό κομμάτι του γαλαξία. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
ελληνικής καταγωγής δρ. Άρη Τρίτση 
της Σχολής Αστρονομίας και Αστρο-
φυσικής του Αυστραλιανού Εθνικού 
Πανεπιστημίου και με τη συνεργα-
σία της αναπληρώτριας καθηγήτριας 
Βασιλικής Παυλίδου του Τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρή-

της, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό αστροφυσικής 
"Astrophysical Journal" διαπίστω-
σαν πως η ένταση του μαγνητικού 
πεδίου του γαλαξία μας είναι πολύ 
μεγαλύτερη από ό,τι θεωρείτο. Έως 
σήμερα, τα περισσότερα επιστημονικά 
μοντέλα που έκαναν εκτιμήσεις για 
την ένταση του γαλαξιακού μαγνη-
τικού πεδίου σε διάφορα σημεία και 
αποστάσεις από τον Ήλιο, βασίζο-
νταν σε παρατηρήσεις που δεν μπο-
ρούν να μετρήσουν το πεδίο αυτό 
σε τρεις διαστάσεις.

«Η εργασία μας ανοίγει το δρόμο 
για μελλοντικές ανακαλύψεις ανα-
φορικά με την εξέλιξη του γαλαξία 
μας, το σχηματισμό των άστρων και 
των πλανητών και τα πρώιμα στά-

δια του σύμπαντος. Έχουμε τώρα 
πια τα μέσα να χαρτογραφήσουμε 
την ένταση του μαγνητικού πεδί-
ου για όλες τις περιοχές του γαλα-
ξία μας, πράγμα που θα μας επιτρέ-
ψει την καλύτερη κατανόηση της 
εξέλιξης του σύμπαντος» δήλωσε ο 
δρ. Τρίτσης. Και πρόσθεσε πως «το 
επόμενο βήμα είναι να δημιουργή-
σουμε τον πρώτο πλήρως τρισδιά-
στατο χάρτη του μαγνητικού πεδίου 
του γαλαξία μας και να μελετήσουμε 
όλες τις άλλες αστροφυσικές διαδι-
κασίες που εξαρτώνται από αυτό».

Από την πλευρά της, η κυρία 
Παυλίδου σημείωσε ότι η νέα μελέ-
τη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
για να κατανοηθεί πώς η κοσμική 
ακτινοβολία πολύ υψηλής ενέργει-

ας ταξιδεύει δια μέσου του γαλαξία 
μας. Οι κοσμικές αυτές ακτίνες είναι 
σωματίδια με πολύ μεγάλη ενέργεια, 
μερικές φορές πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή που μπορούν να φθάσουν οι 
κατασκευασμένοι από τους ανθρώ-
πους επιταχυντές.

"Κατανοώντας τη δομή και την 
ένταση του μαγνητικού πεδίου, μπο-
ρούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες 
μας να εντοπίσουμε την προέλευση 
αυτών των άκρως ενεργητικών σωμα-
τιδίων και να αναζητήσουμε μια νέα 
φυσική σε ακραίες ενέργειες» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Η μελέτη χρη-
ματοδοτήθηκε από το Αυστραλιανό 
Συμβούλιο Ερευνών και έκανε χρή-
ση υπερυπολογιστών στην Ωκεανία 
και στην Ευρώπη.

Έλληνες μέτρησαν το μαγνητικό πεδίο του γαλαξία μας

Το ΠΑΚΟΕ το 2015 
είχε πραγματοποι-
ήσει μια ενδεικτική 

μελέτη και είχε αποδείξει 
ότι ένα αεροσκάφος στην 
απογείωση 10 λεπτών και 
στην προσγείωση του (12-
15) λεπτά παράγει τόσα 
αιωρούμενα σωματίδια 
(ΡΜ2,5  ΡΜ10) όσο πέντε 
χιλιάδες (5.000) αυτοκίνη-
τα να κινούνται στο κέντρο 
της Αθήνας για μια ώρα.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι 
το πρόβλημα είναι τεράστιο. 
Οι καρκίνοι την τελευταία 
πενταετία έχουν αυξηθεί 
περίπου 200% στο ανώτε-
ρο αναπνευστικό αλλά και 
στα καρδιαγγειακά νοσή-
ματα. ΕΛΕΟΣ!!!

Πρωταθλήτρια στην εκπο-
μπή ρύπων είναι η Ιρλανδική 
αεροπορική εταιρεία Ryanair. 
Πρόκειται για την κορυφαία 
στον τομέα των lowcost αερο-
πορικών, η οποία όμως προκα-
λεί ρύπανση σε διοξείδιο του 
άνθρακα που φθάνει σχεδόν 
τους 10.000.000 τόνους! Σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακααπό τα επιβατη-
γά αεροσκάφη έχουν αυξηθεί 
κατά 4,9% μέσα σε έναν χρό-
νο, σε αντίθεση με την τάση 
των υπόλοιπων ρυπογόνων 
τομέων (βιομηχανία, επίγειες 

μεταφορές, κλπ), που μείωσαν 
τις εκπομπές τους κατά 3,8% 
τον τελευταίο χρόνο.

Το ποσοστό αυτό έρχε-
ται να προστεθεί στην τάση 
των τελευταίων πέντε χρό-
νων που έχει καταγράψει μία 
αύξηση των ρύπων διοξειδί-
ου του άνθρακα άνω του 26% 
για τα αεροσκάφη, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Transport 
andEnvironment. Μάλιστα, αν 
αυτή η αυξητική τάση συνε-
χισθεί, το 2050 οι εκπομπές 
διοξειδίου ενδέχεται να αυξη-
θούν έως και 300%, όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία του 
Διεθνούς Οργανισμού Πολι-
τικής Αεροπορίας (ICAO).Για 
να γίνει κατανοητή η έκταση 

των εκπομπών αυτών, αρκεί 
να σημειωθεί πως μια πτή-
ση από το Λονδίνο προς τη 
Νέα Υόρκη παράγει την ίδια 
ρύπανση που δημιουργεί ο 
μέσος Ευρωπαίος πολίτης 
σε έναν χρόνο για τη θέρμαν-
ση του σπιτιού του.Η αύξη-
ση των αεροπορικών ρύπων 
συνδέεται άμεσα με τη διό-
γκωση του αριθμού των πτή-
σεων στην ευρωπαϊκή ζώνη. 
Η εναέρια κυκλοφορία από 
το 2005 αυξήθηκε κατά 8%, 
βάσει της αναφοράς της Ευρω-
παϊκής Εταιρείας Περιβάλλο-
ντος για το 2019. Παράλληλα, 
την ίδια περίοδο, έχει αυξη-
θεί κατά 50% ο αριθμός των 
επιβατών.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας συνδέει τη μείωση 
στοκόστος των εισιτηρίων 
με τη δημιουργία εταιρειών 
χαμηλού κόστους. Ο αριθμός 
των επιβατών ανά αεροσκά-
φοςέχει αυξηθεί από το 2005 
κατά 43% κι ενώ στις αρχές 
του 21ου αιώνα ο μέσος όρος 
τους ανά αεροσκάφος ήταν 
86 επιβάτες, σήμερα φθά-
νουν τους 124.Οι οικολογικές 
οργανώσεις προειδοποιούν 
πως η αύξηση της ρύπανσης 
από τα αεροσκάφη είναι απο-
τέλεσμα της έλλειψης ευρω-
παϊκής νομοθεσίας, που θα 
επιβάλλει τον έλεγχο και τη 
μείωσή της. 

Η ευρωπαϊκή νομοθε-

σία βασίζεται σε ένα σύστη-
μα εμπορίας των εκπομπών 
(UEETS), που επιτρέπει σε 
εταιρείες του κλάδου να πλη-
ρώνουν για να ξεπερνούν τα 
επιτρεπτά όρια εκπομπών 
ρύπων. Δεδομένου ότι οι εται-
ρείες μεταξύ τους μπορούν να 
ανταλλάσσουν επίπεδα ρύπου 
ή να αγοράζουν ποσότητες 
από πιστώσεις για εξοικονό-
μηση εκπομπών σε όλον τον 
κόσμο, το υπάρχον σύστημα 
καταλήγει σε αποτελέσμα-
τα αντίθετα από εκείνα που 
επιδιώκει να καταπολεμήσει, 
όπως αποδεικνύουν τα στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τονίζουν οι οικολόγοι.

Όπως καταγγέλλουν, οι 
αεροπορικές εταιρείες σχε-
δόν δεν πληρώνουν ή κατα-
βάλλουν μηδαμινά περιβαλλο-
ντικά τέλη, φόρο και ΦΠΑ για 
τα καύσιμα και φυσικά αυτά 
τα τέλη δεν αποτυπώνονται 
στην τιμή του εισιτηρίου.Οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις 
προειδοποιούν πως η μέθοδος 
αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις 
εταιρείες και γιαυτόαπαιτούν 
την άμεση λήψημέτρων φορο-
λογικού χαρακτήρα, που θα 
ποινικοποιούν τη χρήση του 
πιο ρυπογόνου τύπου κηρο-
ζίνης, και θα επιβάλλουν την 
ανάπτυξη νέων προωθητικών 
υλών, που θα είναι λιγότερο 
βλαπτικές για τη βιόσφαιρα.

Καρκινογόνοι ρυπαντές τα αεροσκάφη
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Το ΠΑΚΟΕ έχει επα-
νειλημμένα καταγ-
γείλει την αποπρο-

σανατολιστική πολιτική 
της τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στον τομέα των σκου-
πιδιών στην Κέρκυρα και 
αλλού. Το πρόβλημα όμως 
παραμένει το ίδιο και χει-
ρότερο. Έλεος κύριοι της 
εξουσίας.

Βαρύ πρόστιμο περιεμένει 
την Ελλάδα από την Κομισιόν, 
αν δεν δώσει άμεσα λύση στο 
πρόβλημα διαχείρισης των 
αποβλήτων στην Κέρκυρα. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέ-
ρωσε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ότι θα 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο διότι η διαχείριση 
των σκουπιδιών στην Κέρκυ-
ρα δεν πραγματοποιείται, σύμ-
φωνα με τα όσα προβλέπει η 
νομοθεσία. Μάλιστα, η Κομι-
σιόν επισημαίνει ότι υπάρχει 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία 
καθώς στο νησί δεν γίνεται 
επεξεργασία των αποβλήτων. 
Το υπουργείο, από την πλευρά 
του, απάντησε ότι δρομολο-
γούνται έργα για την οριστι-
κή επίλυση του προβλήματος.

«Η ελληνική κυβέρνηση 
έχει ήδη αναλάβει όλες τις 
προβλεπόμενες πρωτοβουλί-
ες για την αποκατάσταση της 
ορθής διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων στην Κέρκυρα, σε 
συμφωνία με το ευρωπαϊκό 
νομοθετικό πλαίσιο»σημειώνει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σχετικά με το 
θέμα.Σύμφωνα, πάντα, με το 
υπουργείο, οι πρωτοβουλί-
ες αυτές βρίσκονται σε συμ-
φωνία με το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(2015) αλλά και με το Περι-
φερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων 
(2016), το οποίο συντάχθηκε 
και εγκρίθηκε από τους αρμό-
διους φορείς Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Αυτοδι-
οίκησης.

Το υπουργείο επιμένει ότι 
για την αντιμετώπιση του 
έντονου περιβαλλοντικού προ-
βλήματος, που έχει προεκτά-
σεις και σε κοινωνικό αλλά 

και σε παραγωγικό επίπε-
δο, έχουν αναληφθεί πολλές 
πρωτοβουλίες σε διϋπουργικό 
επίπεδο, σε συνεργασία με το 
δήμο Κέρκυρας και τον αρμο-
δίο φορέα του, ΣΥΔΙΣΑ, που 
έχει την αρμοδιότητα διαχεί-
ρισης απορριμμάτων, και την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχει χρηματοδοτηθεί από το 
ΕΣΠΑ κι έχει ολοκληρωθεί η 
μελέτη της νέας Μονάδας Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων, σύμ-
φωνα με την Οδηγία 2008/98 
και τον Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων, και 
βρίσκεται σε φάση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ενώ 
επίκειται η ένταξή της στο 
ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 
άνω των 30.000.000 ευρώ.

Εξαγριωμένοι οι 
κάτοικοι του νησιού

Το προηγούμενο διάστημα, 
σημειώθηκαν σοβαρά επει-
σόδια στην Κέρκυρα. Όταν, η 
αντιπεριφερειάρχης Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κερκύρας, 
Νικολέτα Πανδή, ενημέρωσε 
τους κατοίκους πως υπάρχει 
πρόθεση να δοθεί άδεια λει-
τουργίαςστον ΧΥΤΑ Νότιας 
Κέρκυρας, εκείνοι αντέδρα-
σαν έντονα ξεσπώντας σε 
έντονες αποδοκιμασίες και 
δεν άργησαν να συμπλακούν 
με τα ΜΑΤ. που βρέθηκαν 

στο σημείο.
 Σεκείμενο που έδωσε 

στην δημοσιότητα η Επιτρο-
πή Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ 
Νότιας Κέρκυρας τίθενται 
ορισμένα κρίσιμα ερωτημα-
τα, όπως γιατί το προηγούμε-
νο Περιφερειακό Συμβούλιο 
δεν προχώρησε στην επικαι-
ροποίηση του- από το 2010 
ξεπερασμένου- αρχικού Περι-
φεειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων(ΠΕΣΔΑ) του 
2006; Κα γιατί και η σημερινή 
Περιφερειακή Αρχή συνέχισε 
την ίδια παρελκυστική πολι-
τική; Ακόμα γιατί εξάντλησε 
για την υποχρεωτική εναρμό-
νιση του ΠΕΣΔΑ με το Νέο 
Εθνικό πλαίσιο κάθε χρονικό 
περιθώριο;Γιατί δεν προχώ-
ρησε σε μια πραγματική δια-
βούλευση για το ίδιο θέμα;

Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής Πολιτών

Η Περιφερειακή Αρχή με 
την τακτική της αυτή κατά-
φερε τελικά να βρεθεί μπρο-
στά σε ένα χρονικά πιεστικό 
Κοινοτικό και Εθνικό Νομο-
θετικό πλαίσιο, γνωρίζοντας 
ότι έχει απέναντίτης τους 
αναποτελεσματικούς φορείς 
της Πρωτοβάθμιας Αυτοδι-
οίκησης για την υλοποίη-
σητωνπρογραμμάτων. Έτσι 
ακολούθησε αβασάνιστα την 
εύκοληλύση: Ενέκρινε υπο-

κριτικά επίπλαστες μελέτες 
στις οποίες υιοθετεί αβασά-
νιστα τους εθνικούς ποσοτι-
κούς και χρονικούς στόχους-
ξέροντας εκ των προτέρων 
ότι δεν πρόκειται ποτέ να 
εκπληρωθούν. Είναι γνωστό 
ότι κανένα σχεδόν από τα 47 
έργα καιδραστηριότητες του 
Προγράμματος δεν έχει ακό-
μη υλοποιηθεί. 

Αλλά και από τα ελάχιστα 
που δρομολογήθηκαν, ακυρώ-
θηκαν στη γέννηση τους από 
τους ίδιους τους  φορείς υλο-
ποίησης για λόγους αδεξιότη-
τας ή σκοπιμότητας. Εκκω-
φαντικό παράδειγμα είναι η 
δημοπράτηση της συστοιχίας 
των κινητών μηχανημάτων 
του Ενδιάμεσου Προγράμ-
ματος, έργου απόλυτης προ-
τεραιότητας, που ακυρώθη-
κε προληπτικά από τον ίδιο 
τον φορέα (δήμος Κέρκυρας 
-ΣΥΔΙΣΑ), αμέσως μετά τη 
δημοπράτηση του. Μελετώ-
ντας την πρόταση του μελε-
τητή του ΠΕΣΔΑ διαπιστώ-
σαμε ότι δεν καταγράφονται 
αναλυτικά, όπως θα έπρεπε, 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηρι-
στικά των περιοχών των ήδη 
χωροθετημένων και δρομο-
λογημένων εγκαταστάσεων, 
όπως είναι η ευρύτερη περι-
οχή Ολοκληρωμένης Εγκατά-
στασης Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κεντρι-

κής Κέρκυρας και ο ΧΥΤΑ 
Νότιας Κέρκυρας, παραβι-
άζοντας τα προβλεπόμενα 
από το νόμο. Ειδικότερα, για 
τον ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας 
ο σημερινός μελετητής του 
ΠΕΣΔΑ, θα διαπίστωνε ότι:
1. Διέγραψε από το χάρτη και 
τα δύο Ποτάμια που βρίσκο-
νται δίπλα στον ΧΥΤΑ
2. Αποσιώπησε δασική έκταση 
και 250 περίπου ελαιόδενδρα 
εντός του γηπέδου τουΧΥΤΑ 
με συνέπεια την παράνομη 
αποψίλωση τους.
3. Ακύρωσε τον ενιαίο φρεά-
τιο ορίζοντα του κάμπου της 
περιοχής.
4. Αγνόησε την νομικά θεσμο-
θετημένη Γεωργική Ζώνη Υψη-
λής Παραγωγικότητας.
5. Αποφάνθηκε εσφαλμένα 
ότι η περιοχή του ΧΥΤΑ είναι 
«ικανοποιητικά κεντροβαρική» 
ενώ βρίσκεται στο νοτιότατο 
άκρο της Κέρκυρας.
6. Διέγραψε προϋφιστάμενη 
νόμιμη δόμηση μέσα στην 
απαγορευτική απόσταση των 
500μ. (ανάμεσα τους και η 
μεγαλύτερη τουριστική μονά-
δα της περιοχής 850 περίπου 
κλινών). 
7. Αποσιώπησε τη Ζώνη Του-
ρισμού και Αναψυχής της Λευ-
κίμμης, τα προστατευόμενα 
οικοσυστήματα της περιοχής 
(ποτάμι, κάμπος, ακτές) και τις 
άλλες οχλούσες χρήσεις στην 
περιοχή (Βιοτεχνικό Πάρκο, 
βιολογικός καθαρισμός, λιμά-
νι, Άξονας Διέλευσης). Μετα-
κίνησε κατά 2.500 μέτρα  το 
όριο του οικισμού της Λευ-
κίμμης.

Κάθε απόπειρα, συνεπώς, 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λευ-
κίμμης, εκτός του ότι παρα-
βιάζει θεμελιακές αρχές της 
έννομης τάξης, προσκρούει σε 
αξεπέραστα εμπόδια που την 
καθιστούν ανέφικτη. Η Επι-
τροπή Πολιτών δηλώνει ότι 
θα αγωνιστεί για να αποτρέ-
ψει την ανώφελη καταστρο-
φή της ανθρωπογεωγραφίας 
της Λευκίμμης προκειμένου 
να αποφευχθούν τυχόν απρό-
βλεπτες κοινωνικές εντάσεις 
στους δύσκολους καιρούς που 
περνά η χώρα μας.

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν στην 
Ελλάδα για τα απόβλητα στην Κέρκυρα
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Από το 1980 το ΠΑΚΟΕ 
που πραγματοποίη-
σε την πρώτη επι-

δημιολογική μελέτη στην 
Ελλάδα σε συνεργασία με 
τον καθηγητή Δημήτρη 
Τριχόπουλο, είχε προειδο-
ποιήσει τους Έλληνες και 
τους κυβερνώντες ότι το 
φωτοχημικό νέφος με βασι-
κό του στοιχείο τα ΡΜ2,5 
ήταν φονικό.

Πέρασαν 39 χρόνια και 
δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ επι-
βεβαιώνεται.

Δεν έχουν όμως το δικαί-
ωμα οι εξουσιαστές μας να 
παίζουν με την υγεία μας 
και ιδιαίτερα με την υγεία 
των παιδιών μας.

Μικρότερη κατά περίπου 
20 μήνες θα είναι η ζωή των 
παιδιών που γεννιούνται 
σήμερα θα εξαιτίας της έκθε-
σης τους στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση, σύμφωνα με έκθε-
ση που μετρά τις επιπτώσεις 
της ρύπανσης στο προσδό-
κιμο ζωής. 

Η ατμοσφαιρική 
ρύπανση σκοτώνει

Η τρίτη ετήσια έκθεση 
SOGA (State of Globalair) 
σημειώνει ότι η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση σκοτώνει περισ-
σότερους ανθρώπους από 
την ελονοσία και τα τροχαία 
μαζί. «Η ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση είναι ο πέμπτος μεγαλύ-
τερος γνωστός παράγοντας 
θνησιμότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο» σημειώνεται στην 
έκθεση του Ινστιτούτου Yγειο-
νομικών Επιπτώσεων (Health 

EffectsInstitute). 
Μάλιστα,  το 2017, η 

ρύπανση προκάλεσε σχεδόν 
5.000.000 θανάτους παγκο-
σμίως, ήταν δηλαδή υπεύθυ-
νη για έναν στους δέκα θανά-
τους. Σημειώνεται ότι πάνω 
από το 90% του παγκόσμι-
ου πληθυσμού ζει σε περιο-
χές, στις οποίες η ρύπανση 

ξεπερνά τα επίπεδα που ορί-
ζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας. Ακόμη και σε περιο-
χές στις οποίες η ατμόσφαιρα 
είναι σχετικά καθαρή, μεγάλη 
μερίδα πληθυσμού εκτίθεται σε 
ρύπανση στο εσωτερικό των 
σπιτιών, εξαιτίας του μαγει-
ρέματος και της θέρμανσης 
με ξύλα, κάρβουνα και άλλες 

κατηγορίες βιομάζας.
Οι δύο βασικές κατηγορί-

ες ρύπων που μετρούνται στη 
μελέτη είναι τα μικροσωμα-
τίδια (σωματίδια διαμέτρου 
μικρότερης των 2,5 μικρών) 
και το επιφανειακό όζον. Δορυ-
φορικά στοιχεία επιτρέπουν 
τη μέτρηση των ρύπων από το 
Διάστημα ενώ στη μελέτη αξι-

οποιήθηκαν και στοιχεία από 
9.000 επιφανειακούς σταθ-
μούς μέτρησης, αντί περίπου 
6.000 σταθμών που είχαν χρη-
σιμοποιηθεί στην αντίστοιχη 
περσινή μελέτη. Τα δύο στοι-
χεία προόδου που αναφέρο-
νται είναι ότι η ρύπανση από 
μικροσωματίδια βρίσκεται σε 
τροχιά μείωσης στην Κίνα 
και ότι, σε παγκόσμιο επίπε-
δο, λιγότεροι άνθρωποι χρη-
σιμοποιούν στερεά καύσιμα 
για το μαγείρεμα. Το μέγεθος 
της πρόκλησης, όμως, παραμέ-
νει τεράστιο, εφόσον ο μισός 
πληθυσμός της γης (περίπου 
3,5 δις άνθρωποι) εκτέθηκε σε 
ρύπανση εσωτερικού χώρου 
το 2017.

Το προσδόκιμο ζωής
Το κομμάτι της έρευνας 

που αφορά το προσδόκιμο 
ζωής βασίζεται στη δουλειά 
του επίκουρου καθηγητή του 
πανεπιστημίου του Τέξας, Τζό-
σουα Άπτε, ο οποίος υπολόγισε 
ότι στη Νότια Ασία, η ρύπαν-
ση αφαιρεί κατά μέσον όρο 30 
μήνες ζωής, στην Αφρική 24 
μήνες ζωής, στη Νοτιοανα-
τολική Ασία 23 μήνες ζωής 
και στον ανεπτυγμένο κόσμο 
πέντε μήνες ζωής. Παγκοσμί-
ως, η ρύπανση ευθύνεται για 
το 41% των θανάτων από χρό-
νια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια, το 20% των θανάτων 
από διαβήτη Τύπου 2, το 19% 
των θανάτων από καρκίνο του 
πνεύμονα, το 16% των θανά-
των από ισχαιμικά επεισόδια 
και το 11% των θανάτων από 
εγκεφαλικά επεισόδια.

Μας στερούν τη ζωή των παιδιών μας 
Έγκλημα χωρίς τιμωρία

Όλα τα παρακάτω …θα συμβούν 
ή ήδη έχουν συμβεί. Όταν το 1979 
το ΠΑΚΟΕ  τα κατήγγειλε, όλη η 
πολιτική …εξουσία τα θεωρούσε …
συκοφαντίες.

Σήμερα όμως που το ΠΑΚΟΕ 
δικαιώθηκε, όμως η καταστροφή …
συνεχίζεται.

Με σύνθημα «συνδέσου με τη 
φύση», πολίτες, φορείς, επιχειρή-

σεις, παγκόσμια μνημεία και αρχαι-
ολογικοί χώροι σβήνουν συμβολικά 
τα φώτα για μία ώρα λαμβάνοντας 
μέρος και φέτος στην Ώρα της Γης. 

Η Ώρα της Γης ξεκίνησε στο Σίδνεϊ 
της Αυστραλίας το 2007 και σταδια-
κά εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη συμ-
μετοχική εκστρατεία ευαισθητοποίη-
σης για την προστασία του πλανήτη. 
Δώδεκα χρόνια μετά, πολίτες και 

φορείς από περισσότερες από 180 
χώρες, πιέζουν τους παγκόσμιους 
ηγέτες να αναλάβουν άμεση δράση 
για την εφαρμογή μιας νέας παγκό-
σμιας συμφωνίας για τη Φύση και 
τους ανθρώπους, που θα έχει ως 
στόχο την προστασία και διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας.

Στις μέρες μας η κατάσταση βρί-
σκεται σε κρίσιμο στάδιο. Η έκθεση 

«Ζωντανός Πλανήτης» διαπιστώνει 
ότι σε λιγότερο από πενήντα (50) 
χρόνια οι πληθυσμοί των ψαριών, 
πουλιών, θηλαστικών, αμφιβίων και 
ερπετών μειώθηκαν κατά 60%. Ταυ-
τόχρονα, η Διακυβερνητική Επιτροπή 
για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ 
προειδοποιεί ότι αν η θερμοκρασία 
αυξηθεί άνω του 1,5οC η απώλεια 
της φύσης θα είναι μη αναστρέψιμη.

Τα φώτα …σβήνουν και η ζωή τραβά …την ανηφόρα
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Το βασικότερο στοι-
χείο απ’ αυτές τις 
συγκρίσιμες τιμές 

είναι η κατηγορία των 
δασών, όπου παρά τις ατέ-
λειωτες …συνεχείς αναδα-
σώσεις βλέπουμε ότι υπο-
λειπόμαστε περίπου δύο 
(2) φορές την τιμή των 
8,5 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων του μέσου όρου των 
χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανι-
σμός Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης) και 
μην ξεχνάμε ότι το οξυγό-
νο των δασών μας είναι η 
βασικότερη πηγή ζωής για 
τους ανθρώπους και ανθρω-
πογενή οικοσυστήματα.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημ-
μένα έχει καταγγείλει την 
πληθώρα των περιπτώσε-
ων της αυθαίρετης δόμη-
σης μέσα στα δάση.

Χαμηλότερες εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
χώρες του Οργανισμός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ), βελτίωση του 
δείκτη των δασών ως προς 
τον πληθυσμό, σπάταλη δια-
χείριση του νερού και πολλά 
είδη που απειλούνται με εξα-
φάνιση είναι μερικά από τα 
στοιχεία που περιλαμβάνο-
νται στην έκθεση του Οργα-
νισμού για το ελληνικό περι-
βάλλον. Πρόκειται για την 
έκθεση How is Life (2018), 
πο αξιολογεί τη βιωσιμότη-
τα μιας χώρας και τη μελλο-
ντική ευημερία των πολιτών 
της εξετάζοντας δείκτες που 
αφορούν στη διαθεσιμότη-
τα κεφαλαιακών αποθεμά-
των φυσικών, ανθρώπινων, 
οικονομικών και κοινωνι-
κών πόρων. 

Στην κατάταξη, η Ελλά-
δα βρίσκεται στην τελευταία 
θέση μεταξύ των 35 χωρών 
του ΟΟΣΑ ενώ οι καλύτερες 
επιδόσεις της αφορούν στον 
τομέα του φυσικού κεφαλαίου, 
όπου λαμβάνει την 22η θέση. 
Πιο συγκεκριμένα, ανά κατη-
γορία, σύμφωνα με τα στοι-
χεία, στους φυσικούς πόρους 
η Ελλάδα εκπέμπει  8,4 τόνους 
κατά κεφαλήν αερίων το θερ-

μοκηπίου σε ισοδύναμα διο-
ξειδίου του άνθρακα κατά 
τη διαδικασία της εγχώρι-
ας παραγωγής. Στην κατη-
γορία περιλαμβάνονται έξι 
αέρια συνολικά που εξετάζο-
νται για το κατά πόσο συμ-
βάλλουν στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη. 

Εκπομπές αερίων
Οι εκπομπές τέτοιων αερί-

ων είχαν στο παρελθόν ανέλ-
θει έως και σε 12 τόνους κατά 
κεφαλήν. Η μείωση, την τελευ-
ταία δεκαετία, οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ύφεση 
της ελληνικής οικονομίας 
χωρίς αυτό να αποκλείει και 
αποκλιμάκωση λόγω αυστη-
ρότερης εφαρμογής περιβαλ-
λοντικών κανόνων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο μέσος όρος 
στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 
άνω των 12 τόνων κατά κεφα-
λή, σε συνάρτηση πάντα με 
την βιομηχανική ανάπτυξη 
τους. Προ κρίσης, ο μέσος 
όροςς στον ΟΟΣΑ ήταν 14 
τόνοι κατά κεφαλή.   

Στο επίπεδο της κατανά-

λωσης η Ελλάδα “χρεώνε-
ται” με εκπομπές 9,1 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 
κεφαλή έναντι 11,1 τόνων 
κατά κεφαλή στο μέσο όρο 
του ΟΟΣΑ. Αυτό περιλαμβά-
νει το διοξείδιο του άνθρακα 
που εκπέμπεται στην εγχώ-
ρια παραγωγική διαδικασία 
και αυτό που παράγεται στο 
εξωτερικό και ενσωματώνε-
ται στις ελληνικές εισαγωγές. 

Στην κατηγορία των δασών, 
η Ελλάδα διαθέτει 3,7 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα ή 3.700 
στρέμματα δασικών εκτάσε-
ων ανά χίλιους κατοίκους. Τα 
σχετικά μεγέθη βρίσκονται σε 
ανοδική πορεία λόγω σταδια-
κής μείωσης του πληθυσμού 
στα χρόνια της κρίσης κόντρα 
στις πυρκαγιές που εκδηλώ-
νονται κάθε καλοκαίρι. 

Ο μέσος όρος
Ο μέσος όρος στις χώρες 

του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 8,5 
τετραγωνικά χιλιόμετρα δασι-
κών εκτάσεων ανά 1.000 
κατοίκους με τον Καναδά 
να διαθέτει 97,5 τετραγωνι-

κά χιλιόμετρα, την Αυστραλία 
52,7, τη Φινλανδία 40,5, τη 
Σουηδία 28,9 και τη Νορβηγία 
23,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Στις χώρες αυτές παρατηρεί-
ται συχνά σχετική αποψίλωση 
των δασικών εκτάσεων ανά 
χιλιους κατοίκους τη δεκαετία.

Υδάτινοι πόροι
Όσον αφορά στους ανανε-

ώσιμους υδάτινους πόρους, 
που περιλαμβάνουν τη ροή 
υδάτων και την ανάβλυση 
υδάτων από τον υδροφόρο 
ορίζοντα, μαζί με τις σχετικές 
ποσότητες ροών από γείτονες 
χώρες, η Ελλάδα διαθέτει 6,3 
χιλιόμετρα κυβικών μέτρων 
κατά κεφαλήν έναντι 9,1 χιλιο-
μέτρων κυβικών μέτρων κατά 
κεφαλήν στον ΟΟΣΑ. 

Η χώρα με τους περισ-
σότερους υδάτινους πόρους 
είναι η Ισλανδία και ακολου-
θούν η Νέα Ζηλανδία και ο 
Καναδάς. Μεταξύ των ευρω-
παϊκών χωρών προηγούνται 
η Νορβηγία και η Σουηδία. 

Από τις ετήσιες αυτές ροές 
υδάτων ένα μέρος αντλεί-

ται και χρησιμοποιείται για 
την άρδευση καλλιεργήσι-
μων εκτάσεων, για βιομη-
χανική χρήση καθώς και για 
παροχή νερού στον πληθυ-
σμό. Η χώρα μας χρησιμο-
ποιεί 869 κυβικά μέτρα κατά 
κεφαλή με τον μέσο όρο στον 
ΟΟΣΑ να ανέρχεται σε 812 
κυβικά μέτρα, αν και διαθέ-
τει λιγότερα αποθέματα υδά-
τινων πόρων, ένδειξη υπερ-
κατανάλωσης και σπατάλης. 
Βεβαίως, υπάρχουν και χώρες 
με μεγαλύτερη κατανάλωση 
νερού από την Ελλάδα, όπως 
οι ΗΠΑ, αν και δεν διαθέτουν 
αντιστοίχως μεγάλα αποθέ-
ματα υδάτων.

Τέλος στο ζήτημα των 
ειδών υπό εξαφάνιση, τα απει-
λούμενα είδη στην Ελλάδα 
περιλαμβάνουν το 25,2% των 
θηλαστικών ζώων, το 14,1% 
των πτηνών και το 4,4% των 
αγγειόσπερμων φυτών. Ενδει-
κτικά, στην Ισπανία απειλού-
νται με εξαφάνιση το 18,3% 
των θηλαστικών, το 20,5 των 
πτηνών και το 15% των αγγει-
όσπερμων φυτών.

Πάτωσε η Ελλάδα στην έκθεση  
του ΟΟΣΑ για το περιβάλλον



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 59#107 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Δυστυχώς, η καραμέλα 
της κλιματικής αλλα-
γής που έχει περάσει 

σχεδόν σαν μόδα, για αυτούς 
που θέλουν να εκμεταλλευ-
τούν τον ανθρώπινο πόνο. 
Το μόνο που έχει δώσει 
στους πληθυσμούς είναι η 
καταστροφές από τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, η εγκα-
τάλειψη από την πολιτεία 
των προσπαθειών για την 
ανασυγκρότηση των πλη-
γούσων περιοχών. 

Πιστεύουμε ότι με έργα 
πια και όχι με λόγια και 
χαρτιά θα λυθεί ο εφιάλ-
της που λέγεται κλιματική 
αλλαγή.

Δεν έχει το δικαίωμα 
καμία κυβέρνηση και καμία 
πολιτική εξουσία από την 
μια να γράφει μελέτες σε 
ατέλειωτες σελίδες και να 
παίρνει χρήματα για αυτές 
και από την άλλη να υπογρά-
φει συμβάσεις για ενεργεια-
κή παραγωγή από ενεργει-
ακές καρκινογόνες μαύρες 
πηγές.

Δυστυχώς, το ΠΑΚΟΕ 
έχει επισημάνει αυτές τις 
καταστάσεις και συγκεκρι-
μένα για την Ελλάδα όπου 
πρόσφατα το 2017 υπογρά-
φηκαν δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετες συμβάσεις, η μια 
στο Παρίσι και η άλλη στην 
Αθήνα. 

Η μια αφορούσε τα μέτρα 
για την κλιματική αλλαγή 
σε όλο τον πλανήτη και η 
άλλη την δημιουργία νέας 
καρκινογόνου λιγνιτικής 
μονάδας

Με ανεξέλεγκτο ρυθμό, 
ξεπερνώντας τις προβλέψεις 
των επιστημόνων, αλλάζει το 
κλίμα της Γης! Οι μεταβολές 
των καιρικών συνθηκώνα-
πειλούν πλέον την παραγωγή 
τροφίμων, αυξάνουν τα επί-
πεδα της θάλασσας αλλά και 
τον κίνδυνο καταστροφικών 
πλημμυρών. Όλοι συμφωνούν 
ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος είναι παγκόσμι-
ες και έχουν πρωτοφανή κλί-
μακα.Όπωςεπισημαίνεται σε 
έκθεση του ΟΗΕ, καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη για τη 

λήψη άμεσων και δραστικών 
μέτρων ώστε να αναστραφεί 
η πρωτοφανής μεταβολή του 
κλίματος που θα οδηγήσει την 
καταστροφή του πλανήτη Γη.

Σήμερα, οι ποσότητες αερί-
ων θερμοκηπίου στην ατμό-
σφαιρα έχουν αυξηθεί σε ιστο-
ρικά επίπεδα ρεκόρεξαιτίας, 
εδώ και ενάμιση αιώνα, της 
εντατικής εκβιομηχάνισης, 
αποψίλωσης και μεγάλης κλί-
μακας γεωργίας. Καθώς αυξά-
νονται οι πληθυσμοί, οι οικο-
νομίες και το βιοτικό επίπεδο, 
αυξάνονται με την ίδια έντα-
ση και οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου.

Σοκάρουν τα στοιχεία 
του ΟΗΕ 

Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΟΗΕ, οι παγκόσμιες εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα 
αυξήθηκαν κατά περίπου 50% 
από το 1990μ οι 10 χώρες με 
τις περισσότερες εκπομπές 
ευθύνονται για 45% του συνό-
λου των εκπομπών αερίων 
παγκοσμίως. Αντίθετα, 50% 
των χωρών με τις λιγότερες 
εκπομπές ευθύνονται για μόλις 
το 13%.Η παραγωγή διεθνώς 
εμπορεύσιμων αγαθών αντι-
προσωπεύει περίπου 30% όλων 
των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα.

Με βάση τα σημερινά στοι-

χεία, η μέση αύξηση της στάθ-
μης της θάλασσας προβλέπεται 
να είναι 24-30 εκατοστά μέχρι 
το 2065 και 40-63 εκατοστά 
μέχρι το 2100, σε σχέση με 
την περίοδο1986- 2005. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότιοι συνέ-
πειες της αλλαγής του κλίμα-
τος θα εξακολουθήσουν να 
υφίστανται για πολλούς αιώ-
νες, ακόμη και αν οι εκπομπές 
σταματήσουν.

Ακόμα, από το 1880 έως το 
2012, η μέση παγκόσμια θερ-
μοκρασία αυξήθηκε κατά 0,85 
βαθμούς Κελσίου. Η έκταση 
των θαλάσσιων πάγων στην 
Αρκτική συρρικνώνεται από 
το 1979, χάνοντας 1.070.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα κάθε 
δεκαετία.Τα τελευταία 40 χρό-
νια η δομημένη επιφάνεια στη 
Γη αυξήθηκε 2,5 φορές και ο 
πληθυσμός 1,8 φορές.

Τα στοιχεία του ΟΗΕ δεί-
χνουν ότι τα ορυκτά καύσιμα 
αντιπροσωπεύουν το 80% του 
ενεργειακού μείγματος και για 
έναν υγιή πλανήτη η ανθρω-
πότητα χρειάζεται την κατάρ-
γηση της χρήσης τους. Ωστό-
σο, η ζήτηση για ενέργεια θα 
αυξηθεί κατά 50- 60% έως το 
2050.Η έκθεση σε μολυσμένο 
αέρα και νερό κοστίζει τουλά-
χιστον 9.000.000 ζωές ετησί-
ως ενώ το κόστος που σχετί-
ζεται με τη ρύπανση εκτιμάται 

σε 4,6 τρις δολάρια ετησίως. 
Το 29% της Γης υποβαθ-

μίζεται επηρεάζοντας τις ζωές 
και τα μέσα διαβίωσης 1,3- 
3,2 δις ατόμων. Επιπλέον, το 
2016, 24.200.000 άνθρωποι 
εκτοπίστηκαν εσωτερικά σε 
118 χώρες λόγω ξαφνικών 
καταστροφών.Μεταξύ 1995 
και 2015, 700.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους και 1,7 
δις άνθρωποι επλήγησαν από 
ακραίες καιρικές συνθήκες 
που κόστισαν 1,4 τρις δολά-
ρια.Μεταξύ του 2010 και του 
2016, εκδηλώθηκαν ετησίως 
κατά μέσον όρο περίπου 700 
ακραία καιρικά φαινόμενα 
κοστίζοντας κατά μέσον όρο 
127 δις δολάρια τον χρόνο.

Μη αναστρέψιμες 
αλλαγές

Τα στοιχεία του ΟΗΕ είναι 
άκρως ανησυχητικά καθώς 
προκύπτει ότιέχουν σημειωθεί 
αλλαγές στο κλίμα μη αναστρέ-
ψιμες. Αυτές αφορούν τόσο σε 
μείζονα οικοσυστήματα όσο 
και στο κλιματικό σύστημα 
του πλανήτη με επιπτώσεις 
που ξεπερνούν τις γενιές.Όπως 
αναφέρει ο Οργανισμός, ορι-
σμένες κοινότητες έχουν ήδη 
αρχίσει να υποφέρουν από τις 
καταστροφές και τις συνέπει-
ες της αλλαγής του κλίματος 
και αναγκάζονται να εγκατα-

λείψουν τα σπίτια τους ανα-
ζητώντας μια νέα αρχή. 

Οι περιορισμένοι φυσι-
κοί πόροι, όπως το πόσιμο 
νερό, είναι πιθανό να μειω-
θούν ακόμα περισσότερο. Πολ-
λές καλλιέργειες και ορισμένα 
ζώα είναι απίθανο να επιβιώ-
σουν σε ορισμένες τοποθεσί-
ες,αν οι συνθήκες είναι πολύ 
ζεστές και ξηρές ή πολύ κρύ-
ες και υγρές. Η επισιτιστική 
ασφάλεια, που είναι ήδη ανη-
συχητική, θα γίνει ακόμα πιο 
επισφαλής.

Οι άνθρωποι προσπα-
θούν να προσαρμοστούν σε 
αυτή την κατάσταση, αλλά 
για πολλούς αυτό θα σημαί-
νει μια συνειδητή μετακίνηση 
σε άλλο μέρος για να επιβιώ-
σουν. Αυτές οι μετακινήσεις σε 
συνδυασμό με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στους 
φυσικούς πόρους, μπορεί να 
προκαλέσουν συγκρούσεις με 
άλλες κοινότητες καθώς όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι 
ανταγωνίζονται για μειούμε-
νη ποσότητα πόρων.

Πρόσφατη έρευνα του 
Κέντρου PEW, που δημοσι-
εύθηκε στην ιστοσελίδα του, 
σημειώνει ότι η κλιματική 
αλλαγή αποτελεί σοβαρό κίν-
δυνο για τους ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο. Η έρευνα, για 
τις απειλές που αντιμετωπίζει 
η ανθρωπότητα, διεξήχθη σε 
26 χώρες και σε 13 από αυτές, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλά-
δα, οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν 
την αλλαγή του κλίματος ως 
την κορυφαία διεθνή απειλή. 

Μάλιστα στην Ελλάδα 
καταγράφεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό όσων πιστεύουν ότι 
η κλιματική αλλαγή είναι η 
μεγαλύτερη απειλή, 90%. Ακο-
λουθούν η Νότια Κορέα (86%) 
και η Γαλλία (83%).

Το 2013, δηλαδή πριν την 
υπογραφή της Συμφωνίας του 
Παρισιούγια το κλίμα, κατά 
μέσο όρο 56% των ερωτηθέ-
ντων σε 23 χώρες δήλωσαν ότι 
η παγκόσμια αλλαγή του κλί-
ματος αποτελεί σοβαρή απει-
λή για τη χώρα τους. Το ποσο-
στό αυτό ανέβηκε στο 63% το 
2017 και το 2018 στο 67%.

Απειλή για την ανθρωπότητα  
η κλιματική αλλαγή
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Το  ΠΑΚΟΕ εδώ και 
6 χρόνια, που ξεκί-
νησε η πολυλογία 

για την εξόρυξη υδρογο-
νανθράκων στην δυτική 
Ελλάδα, ήταν ενάντια στη 
δημιουργία και δέσμευση 
θαλάσσιων και χερσαίων 
οικοπέδων για την άντλη-
ση κοιτασμάτων υδρογο-
νανθράκων.

Και αυτό γιατί τεράστιες 
εκτάσεις δεσμεύτηκαν από 
το υπουργείο περιβάλλο-
ντος για την ερευνητική 
αυτή διαδικασία. 

Επειδή όμως πέρασαν 
10 και παραπάνω χρόνια 
και οι ιδιοκτήτες μεγά-
λων εκτάσεων στην δυτική 
Ελλάδα δεν έχουν την δυνα-
τότητα να εκμεταλλευτούν 
τις εκτάσεις τους, αποτελεί 
έγκλημα η δέσμευση τους 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 

Η προγραμματιζόμενη 
άντληση κοιτασμάτων υδρο-
γοναναθράκων στην Ελλά-
δα θέτει σε μεγάλο ρίσκο μη 
αναστρέψιμης οικολογικής 
και κοινωνικό- οικονομικής 
καταστροφής τις θάλασσες, τις 
παραγωγικές χερσαίες ζώνες 
όπου προγραμματίζονται εξο-
ρύξεις αλλά και την βιωσιμό-
τητα της χώρας γενικότερα. 

Aναμενόμενα 
οικονομικά οφέλη

Ενώ, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξαγγέλει την στρατη-
γική και τα αναμενόμενα οικο-
νομικά οφέλη της Ελλάδας στο 
πλαίσιο της Πράσινης Ανά-
πτυξης, μεγάλη μερίδα ελλή-
νων πολιτικών επιμένει στην 
Μαύρη Ανάπτυξη και προω-
θεί ως σανίδα σωτηρίας την 
εξόρυξη υδρογοναναθράκων 
που θα οδηγήσει στην υπο-
βάθμιση τουριστικών, γεωρ-
γικών και φυσικών περιοχών 
και των σχετικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσι-
ας Προστασίας "Αρχιπέλα-
γος" απευθύνει έκκληση στους 
φορείς της Κοινωνίας των 

Πολιτών και σε κάθε ενεργό 
πολίτη να αναλογιστεί υπό 
ποιές προϋποθέσεις σχεδιάζε-
ται η εξόρυξη των κοιτασμά-
των υδρογοναναθράκων στην 
Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι 
τα οικονομικά οφέλη από τις 
εξορύξεις θα καρπωθούν οι 
πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποί-
ες θα έχουν και τον απόλυτο 
έλεγχο σε όλα τα στάδια των 
εργασιών. Την ίδια ώρα, τα 
οφέλη των πολιτών θα είναι 
μηδαμινά δεδομένου ότι για 

τους πολίτες το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο θα παραμεί-
νει ακριβό καθώς τις τιμές 
καθορίζουν τα διεθνή χρη-
ματιστήρια. 

Ο ισχυρισμός ότι οι εξορύ-
ξεις θα βελτιώσουν το εμπο-
ρικό ισοζύγιο και θα ενισχύ-
σουν την ενεργειακή ασφάλεια 
της χώρας αποτελεί φαιδρό 
επιχείρημα.

Η πραγματικότητα είναι 
ότι εκατομμύρια επαγγελμα-
τίες στους τομείς της ιχθυο-

καλλιέργειας, της γεωργίας και 
άλλων πράσινων επαγγελμά-
των θα βρεθούν υπό διωγμό.
Όσοι προωθούν τις εξορύξεις 
απκρύπτουν ότι αυτές θα πραγ-
ματοποιηθούν δίπλα σε παρά-
κτιες και παραγωγικές περι-
οχές (πολλές από αυτές είναι 
και τουριστικές) που ζούνε και 
εργάζονται εκατομμύρια πολί-
τες. Η προοπτική της Μαύρης 
Ανάπτυξης στην Ελλάδα στη-
ρίζεται και από μια μειοψηφία 
επιστημόνων.

Η εκτίμηση των κερδών για 
το ελληνικό Δημόσιο παραμέ-
νει ασαφής, όμως, οι συνέπει-
ες σε περίπτωση ατυχήματος 
θα είναι καταστροφικές. 

Η διεθνής εμπειρία έχει 
δείξει ότι σε μια περιοχή όπου 
πραγματοποιείται εξόρυξη κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων 
τα ατυχήματα και η γενικότε-
ρη υποβάθμιση της περιοχής 
είναι αναπόφευκτα, παρά τους 
αυστηρούς περιβαλλοντικούς 
όρους και τα μέτρα πρόληψης. 

«Ταφόπλακα» για το περιβάλλον  
και τον τουρισμό η άντληση  

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
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Μη ξεχνάμε το Τσέρνομπιλ 
που η Ελλάδα θρήνησε 
δεκαπέντε (15.000)  χιλιά-

δες νεκρούς. Το 1986 τον Μάϊο 
θυμόμαστε όλοι την επιπολαιότη-
τα με την οποία οι τότε κρατούντες  
έτρωγαν …φράουλες στην τηλεό-
ραση μεταφέροντας στους πολίτες 
την εγκληματική τους αδιαφορία. Η 
πλέον επικίνδυνη μορφή ενέργειας 
στον πλανήτη τεκμηριωμένα είναι 
η πυρηνική ενέργεια, όπου δυστυ-
χώς οι γείτονές μας οι Βούλγαροι 
στα σύνορά μας έχουν εγκαταστή-
σει ένα πυρηνικό εργοστάσιο που 
οι συνθήκες λειτουργίας του μετά 
από έρευνα το 2005 του ΠΑΚΟΕ 
έχουν αποδειχθεί ανασφαλές. 

Ρωτάμε τον Υπουργό Ενέργειας Κο 
Σταθάκη τι γνωρίζει γι’ αυτό; Πρέπει 
να δώσει εξηγήσεις στον Ελληνικό λαό.

Αν και έχουν περάσει  οχτώ χρό-
νια από την έκρηξη τριών πυρηνικών 
αντιδραστήρων σε εργοστάσιο της 
Φουκουσίμα το 2011 στην ανατολι-
κή Ιαπωνία, τα ραδιενεργά κατάλοιπα 
«ταξιδεύουν» ακόμη από την ξηρά, τη 

θάλασσα και τον αέρα.
Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα 

στα νερά του πορθμού Μπέρινγκ, κοντά 
στο νησί Σαιντ Λόρενς της Αλάσκας, 
ανιχνεύθηκε καίσιο-137που προέρχε-
ται από την μεγάλη έκρηξη της Ιαπω-
νίας,όταν το εργοστάσιο Νταϊτσί χτυ-
πήθηκε από τσουνάμι που προκλήθηκε 
από μεγάλο σεισμό.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι για 
τους κατοίκους του Μπέρινγκ και των 
γύρω περιοχών το καίσιο θα ανιχνεύε-
ται για πολλά ακόμη χρόνια στην τρο-
φική αλυσίδα.

Οι κάτοικοι του Σαιντ Λόρενς ήταν 
προετοιμασμένοι για το ενδεχόμε-
νο μεταφοράς πυρηνικών καταλοί-
πων, αλλά δεν ήξεραν πότε ακριβώς 
θα διαπιστωνόταν η μεταφορά ραδιε-
νεργού υλικού.

Ίχνη ραδιενεργών υλικών από την 
καταστροφή της Φουκουσίμα έχουν 
βρεθεί στα νερά του Ειρηνικού, στις 
δυτικές ακτές των ΗΠΑ, στη βρετα-
νική Κολούμπια και στον κόλπο της 
Αλάσκας. 

Τσέρνομπιλ και Φουκουσίμα  
επικίνδυνα γεγονότα στον πλανήτη
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Εκτός Φορέα Διαχεί-
ρισης Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 

Περιοχών άφησε το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας τον υγροβιό-
τοπο του «Κολοβρέχτη», 
σύμφωνα με καταγγελία 
η Ομάδα Πολιτών για τη 
διάσωση του Κολοβρέχτη.

 Το ΠΑΚΟΕ πριν από 10 
χρόνια, είχε πραγματοποιή-
σει έρευνα για την κατάστα-
ση στο φυσικό περιβάλλον του 
Κολοβρέχτη και ήδη από τότε 
αποτελέσματα των μετρήσε-
ων ήταν ανησυχητικά. Τότε, 
μάλιστα, είχε καταγγείλει τα 
γεγονότα αυτά στην Νομαρ-
χία, στον εισαγγελέα περιβάλ-
λοντος και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πέρασαν δέκα χρόνια 
και τα προβλήματα όπχι απλά 
παραμένουν και δεν επιλύ-
ονται αλλά επιδεινώνονται. 
Ως πότε θα αντέξει αυτό το 
οικοσύστημα που ρυπαίνει 
το ευρύτερο οικοσύστημα του 
υγροβιότοπου στην Αρτάκη;

«Περιοχή προστασίας 
της φύσης»

Υπενθυμίζεται ότι ο υγρο-
βιότοπος «Λιβάδι» ή «Κολο-
βρέχτης» έχει χαρακτηριστεί 
ως «περιοχή προστασίας 
της φύσης» με το Προεδρι-
κό Δάταγμα της 1ης Αυγού-
στου 1989 και προστατεύε-
ται από τις διεθνείς συνθήκες 
Βέρνης και Βόννης. Είναι ο 
κυριότερος υγροβιότοπος της 
κεντρικής Εύβοιας με τερά-
στια σημασία για τα σπάνια 
και απειλούμενα με εξαφάνι-
ση μεταναστευτικά πουλιά. 
Εκτός από την οικολογική 
του αξία, έχει και αρχαιολο-
γική καθότι κατοικείται από 
τους παλαιολιθικούς χρόνους 
μέχρι σήμερα.

Επιπλέον θεωρείται μνη-
μείο φύσης και ιστορίας, παρό-
λα αυτά το υπουργείο περι-
βάλλοντος και ενέργειας «δεν 
έχει δώσει δεκάρα τσακιστή 
για την προστασία και την 
ανάδειξη του Κολοβρέχτη», 
όπως επισημαίνει η Ομάδα 
Πολιτών για τη διάσωση του 
Κολοβρέχτη,«προσβάλλοντας 

τους αγώνες που έχουμε κάνει 
για αυτόν τόσα χρόνια ενώ 
προσφάτως στην διαβούλευ-
ση-συζήτηση που άνοιξε το 
υπουργείο πριν οριστικοποιή-
σει την απόφασή του δεν απά-
ντησε στην παρέμβαση μας 
αγνοώντας μας επιδεικτικά».

Την ίδια στιγμή, στην περι-
οχή του υγροβιότοπου λειτουρ-
γεί παράνομα το πτηνοσφα-
γείο της ΑΓΡΟΖΩΗΣ που είναι 
θυγατρικήμιας εκ των μεγα-
λύτερων πτηνοτροφικών επι-
χειρήσεων της Ελλάδος, της 
Συνεταιριστικής ΠΙΝΔΟΣ των 
Ιωαννίνων. «Η λειτουργία του 
πτηνοσφαγείου έχει δημιουρ-
γήσει μια τεράστια χαβούζα 
μέσα στην α΄ ζώνη- πυρήνα 
του υγροβιότοπου. 

Επίσης,παράνομη είναι 
και η απόληξη του βιολογικού 
καθαρισμού της Νέας Αρτάκης 
μέσα στην α΄ ζώνη του υγρο-
βιότοπου. Η καταπάτηση και 
η καταστροφή του πλούσιου 
αυτού οικοσυστήματος από 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ συνε-
χίζεται ανεξέλεγκτη» σημει-
ώνει η Ομάδα Πολιτών για 
τη διάσωση του Κολοβρέχτη.

Και συνεχίζοντας ρωτά 
τους αρμόδιους «ποιους συμ-
φέρει να μείνει ο υγροβιότο-
πος απροστάτευτοςκαι έξω 
από οποιοδήποτε (έστω δια-
κοσμητικό) φορέα διαχείρι-
σης; Φυσικά και συμφέρει 

τους καταπατητές και τους 
ρυπαντές και στο παιχνίδι 
της διαπλοκής που παίζουν 
κάθε φορά στην πλάτη μας. 
Τελικά το υπουργείο περιβάλ-
λοντος και ενέργειας με την 
απόφασή του αυτή ποιους 
ωφελεί και εξυπηρετεί; Είναι 
ανιδιοτελής η απόφασή του 
ή μήπως υπάρχει αλληλοε-
ξυπηρέτηση συμφερόντων; 
Τελικά, ας μας απαντήσει σε 
ποιον φορέα διαχείρισης θα 
ενταχθεί ο Κολοβρέχτης;».Το 
ΠΑΚΟΕσυμπαρίσταται στον 
αγώνα της Ομάδας Πολιτών 
για τον Κολοβρέχτη. Καλεί 
όποιον ενδιαφέρεται να λάβει 
την μελέτη που είχε πραγ-
ματοποιήσει το 2009 απευ-
θυνόμενος στην Γραμματεία 
του ΠΑΚΟΕ.

Λίγα λόγια για τον 
υγροβιότοπο του 
«Κολοβρέχτη»

Ο υγρότοπος των Ψαχνών, 
ή αλλιώς, όπως τον διέσωσε η 
λαϊκή ονοματολογία, ο Κολο-
βρέχτης, είναι ένας παρα-
θαλάσσιος υγρότοπος που 
παλεύει να διατηρηθεί καθώς 
δέχεται έντονες ανθρωπογε-
νείς πιέσεις. Ο υγρότοπος, που 
ονομάζεται και Λιβάδι, αποτε-
λεί ένα έλος 700 στρεμμάτων. 
Δημιουργείται από ένα μικρό 
ποτάμι στην αρχή της πεδιά-
δας των Ψαχνών, στην κεντρι-

κή Εύβοια, το οποίο εκβάλ-
λει στον Βόρειο Ευβοϊκό. Οι 
εκβολές του ποταμού Κολο-
βρέχτη αποτελούν ένα εκτε-
ταμμένο οικοσύστημα ρηχού 
γλυκού νερού το οποίο προ-
στατεύεται από έναν μεγάλο 
καλαμιώνα. Στην ακτογραμμή 
σχηματίζονται μικρές υφάλ-
μυρες λιμνούλες και μικρές 
αμμώδεις νησίδες.   

Η βλάστηση αποτελείται 
κυρίως από αγριοκαλαμιές και 
βατομουριές από την ηπειρω-
τική πλευρά και από σαλικόρ-
νιες που σχηματίζουν μικρούς 
δαίδαλους από τη μεριά της 
θάλασσας. Τον υγρότοπο στε-
φανώνουν δύο μικροί λόφοι 
με έντονο αρχαιολογικό ενδι-
αφέρον καθώς έχουν εντοπι-
στεί ίχνη προϊστορικής κατοί-
κησης. 

Η βλάστηση στους λόφους 
αποτελείται από μικρά όμορ-
φα λουλούδια, όπως ορχι-
δέες, ανεμώνες καιασφό-
δελους,  και είδη, όπως 
Hermodactylustuberosus, 
Crocuslaevigatus, Solanum-
nigrum.

Πρόκειται για ένα σημαντι-
κό πέρασμα υδρόβιων πτηνών, 
μερικά από τα οποία είναι πολύ 
σπάνια, όπως οι καλημάνες. 
Στον Κολοβρέχτη απαντώνται 
γερακίνες, κιρκινέζια, καλαμό-
κιρκοι, κουκουβάγιες, ενώ τα 
πιο κοινά πουλιά είναι οι αση-

μόγλαροι και οι καστανοκέφα-
λοι γλάροι που κάθονται κατά 
δεκάδες στις αμμολωρίδες που 
δημιουργούνται στα αβαθή 
της θάλασσας. Στα υφάλμυρα 
νερά συναντά κανείς μεγάλους 
αριθμούς από φαλαρίδες και 
νερόκοτες. Άλλα πουλιά του 
έλους είναι οι λευκοτσικνιά-
δες, οι σταχτοτσικνιάδες, οι 
ραβδοσκαλίδρες, οι θαλασ-
σοσφυριχτές, οι καλαμοκανά-
δες, οι ακτίτες, τα γλαρόνια, 
οι πρασινοκέφαλες πάπιες, 
τα κιρκίρια, οι σαρσέλες, τα 
καλαμοτσίχλονα, οι μαυρο-
λαίμηδες και οι κιστικόλες.

Ο Κολοβρέχτης αποτελεί 
ένα τρανταχτό παράδειγμα που 
χαρακτηρίζει πολλούς μικρούς 
υγρότοπους της χώρας μας. 

Παρότι αποτελεί έναν μικρό 
θησαυρό για ζώα και ανθρώ-
πους έχει επιδεικτικά εγκατα-
λειφθεί στην τύχη του. 

Οι απειλές είναι πολλές 
και περιλαμβάνουν την ρίψη 
στο ποτάμι των βιομηχα-
νικών αποβλήτων και των 
αστικών λυμάτων, τις φωτιές 
στους καλαμιώνες για την 
δημιουργία χωραφιών, τις 
μικρές χωματερές γύρω από 
τον υγρότοπο χωρίς να υπολο-
γίσει κανείς την όχληση από 
τον βασικό οδικό άξονα της 
κεντρικής Εύβοιας που περ-
νάει μέσα από τον πυρήνα 
του οικοσυστήματος.

Eπιδεικτική αδιαφόρια της κυβέρνησης 
για τον Κολοβρέρχτη
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Από βιβλιογραφικές μελέτες του 
ΠΑΚΟΕ την τελευταία πενταε-
τία, διαπιστώθηκε ότι η λαθρο-

θηρία των ελεφάντων για να απο-
κομίσουν οι λαθροκυνηγοί τεράστια 
κέρδη, που πλησιάζουν τα εξακόσια 
εκατομμύρια (600.000.000) δολάρια, 
είχε αρνητικά αποτελέσματα στον πλη-
θυσμό των γιγάντιων αυτών ζώων.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο επεξερ-
γάζονται τέσσερις χιλιάδες (4000) τόνοι 
ελεφαντοστού με υπέρογκα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Είδος προς εξαφάνιση 
οι ελέφαντες; Αυτό θα το δείξει η πιστή 
εφαρμογή της νόρμας του ΟΗΕ για το 
είδος αυτό.

Ο πληθυσμός των ελεφάντων της Αφρι-
κής έχει μειωθεί από περίπου ένα εκα-
τομμύριο το 1970 σε περίπου τετρακόσιες 
χιλιάδες (400.000) σήμερα. Η πτώση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη λαθροθηρία για το 
ελεφαντόδοντο. Στην αιχμή της λαθρο-
θηρίας, το 2011, σκοτώνονταν τριάντα 
έξι χιλιάδες (36.000) ελέφαντες ετησίως 
ή ένας ελέφαντας κάθε 15 λεπτά. Η απει-
λή για τους ελέφαντες ήταν και είναι η 
αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού. Ο 
αριθμός των ανθρώπων που ζουν στην 
Αφρική διπλασιάστηκε από το 1982, φτά-
νοντας σε ένα δισεκατομμύριο το 2009 
και αναμένεται να διπλασιαστεί εκ νέου 
μέχρι το 2050. Με την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι ελέφα-
ντες έχουν περιοριστεί σε μικρότερα και 
ολοένα πιο απομονωμένα τμήματα γης 
τα οποία  συχνά είναι μικρά περιφραγ-
μένα καταφύγια. Οι ελέφαντες παραμέ-
νουν εγκλωβισμένοι, αλλά αυτή η σχετι-
κή προστασία τους δίνει τη δυνατότητα 
να αυξήσουν τον πληθυσμό τους.

Οι ελέφαντες κατέχουν καθοριστικό 
ρόλο στα οικοσυστήματα της σαβάνας 
της Αφρικής ως διασκορπιστές σπόρων. 
Αυτό γίνεται με την κοπριά τους που ανα-
κυκλώνει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. 
Από την άλλη όμως, οι αυξημένοι πλη-
θυσμοί των ελεφάντων μπορούν να μει-
ώσουν την κάλυψη των δέντρων, να συρ-
ρικνώσουν τα δάση και να επεκτείνουν 
τους βοσκότοπους.

Η θανάτωση των ελεφάντων έχει πλέ-
ον αντικατασταθεί από μη θανατηφόρες 
πρακτικές, όπως η μετακίνησή τους σε 
άλλες περιοχές και η παροχή αντισυλ-
ληπτικών.  

Επί του παρόντος οι αλληλεπιδρά-
σεις ανθρώπου – ελέφαντα μπορούν να 
απειλήσουν τη ζωή και των δύο πλευ-
ρών, εντούτοις υπάρχουν κάποιες στρα-
τηγικές που συμβάλλουν στη συνύπαρξη. 
Στο επίκεντρο αυτών είναι η κατανόηση 
ότι πρέπει να υπάρχουν σαφή οφέλη για 
τον άνθρωπο όταν μοιράζεται χώρο με 
τους ελέφαντες.

«Άνθρωποι και …ελέφαντες»
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Επικίνδυνες  
…οι κεραίες

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες για 
την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα 
των παιδιών.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα 
δώσει μεγάλες μάχες για το πρόβλημα 
αυτό και έχει κατεβάσει ακτιβιστικά 
λόγω πολεοδομικών ατελειών, περίπου 
30 κεραίες σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Για δεύτερη εβδομάδα βρίσκεται σε ανα-
βρασμό η περιοχή της Νεάπολης Βόλου. 
Αιτία είναι η εγκατάσταση κεραίας κινη-
τής τηλεφωνίας στην ταράτσα τριώροφης 
οικοδομής  που βρίσκεται στο κέντρο της 
συνοικίας. 

Κάτοικος της περιοχής αναφέρει ότι 
προσπαθούν να μετατρέψουν τη συνοικία 
σε πάρκο κεραιών. Αυτός ο κάτοικος μαζί 
με άλλους έχουν αποτρέψει τη λειτουργία 
τουλάχιστον τριών κεραιών την τελευταία 
δεκαετία. Δυστυχώς γι’ αυτούς μία κεραία 
λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί.

Σχετικά με την καινούργια κεραία, τονί-
ζουν ότι επηρεάζει όχι μόνο τις διπλανές 
κατοικίες αλλά και χώρους όπου καθη-
μερινά βρίσκονται παιδιά, όπως σχολεία, 
παιδική χαρά και ο Ιερός Ναός του Αγί-
ου Τρύφωνα.

Τριάντα (30) χρόνια ταλαι-
πωρείται το φυσικό 
αέριο και ταυτόχρονα 

ταλαιπωρεί  το φυσικό περι-
βάλλον –επειδή δεν αναπτύσ-
σεται σε σχέση με τα ρυπογό-
να πετρέλαιο και λιγνίτη- και  
δεν έχει βοηθήσει τον Έλληνα 
πολίτη για να λύσει τα οικο-
νομικά και υγιεινά του προ-
βλήματα, επειδή τα loby του 
πετρελαίου και οι συνδικαλι-
στές του λιγνίτη εναντιώνο-
νται σ’ αυτό.

Βουλευτές του Κινήματος Αλλα-
γής κατέθεσαν ερώτηση προς 
τους Υπουργούς Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Εσωτερικών και 
Οικονομίας & Ανάπτυξης εκφρά-
ζοντας την έντονη ανησυχάι τους 
αναφορικά με την Άδεια Διανο-
μής που εξέδωσε η ΡΑΕ προς τη 
νεοσύστατη κρατική ΔΕΔΑ, το 

πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύ-
ων διανομής φυσικού αερίου στη 
χώρα, αλλά και τη δυνατότητα της 
κομματικής διοίκησης της ΔΕΔΑ 
να υλοποιήσει έγκαιρα και οικο-
νομικά τα έργα εγκατάστασης των 
δικτύων διανομής αερίου στην 
περιφέρεια της χώρας. 

Η ΔΕΔΑ έχει υποβάλλει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο: 

• Χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνολικού και μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού

• Διακατέχεται από κοινω-
νική αναλγησία και αδιαφορία, 
καθώς στο εν λόγω πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται μόνο οι πόλεις 
φιλέτα των Περιφερειών Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, ενώ παραλείπο-
νται άλλες πόλεις και περιοχές 
της Μακεδονίας και της Θράκης 

που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
ενεργειακή φτώχεια, ανεργία και 
χαμηλό ΑΕΠ.

• Αποτελεί απλή έκθεση καλών 
προθέσεων, αφού δεν τεκμηριώνε-
ται και δεν συνοδεύεται από υπο-
γεγραμμένο, επίσημο και δεσμευ-
τικό χρηματοδοτικό σχήμα.

Η ΡΑΕ δεν εξέδωσε Άδεια Δια-
νομής προς τη ΔΕΔΑ για την ανά-
πτυξη δικτύων διανομής στην 
Κρήτη και σε νησιά του Βορεί-
ου και Νοτίου Αιγαίου και όλως 
περιέργως η ΔΕΔΑ δεν προέβει 
σε κανενός είδους ένσταση ή 
διαμαρτυρία κατά της απόφασης 
αυτής, αποστερώντας με τον τρό-
πο αυτό τη νησιωτική χώρα και 
την Κρήτη από τη διανομή φυσι-
κού αερίου και από όλα τα θετι-
κά αποτελέσματα που έχει αυτή 
στους κατοίκους και επαγγελμα-
τίες αυτών των περιοχών.

Το ΠΑΚΟΕ από το 2012 έχει 
προχωρήσει στην υλοποίηση 
προγραμμάτων εξοικονόμη-
σης ενέργειας και πράσινων 
σπιτιών. Και τώρα θα συμμετέ-
χει με τους άρτια καταρτισμέ-
νους επιστημονικούς συνερ-
γάτες του στο πρόγραμμα αυτό 
διεκδικώντας το 10% περίπου 
της αγοράς. 

Τον Απρίλιο αναμένεται η προ-
κήρυξη του νέου προγράμματος  

«εξοικονομω κατ’ οικον» για την 
ενεργειακή αναβάθμιση είκοσι 
χιλιάδων (20.000) κατοικιών. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθά-
κη, έχουν ήδη βρεθεί οι πόροι για 
το πρόγραμμα και ότι τα δημόσια 
κτίρια θα βρεθούν στο επίκεντρο 
των μεγάλων αλλαγών καθώς ετοι-
μάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισής τους. 
Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν από 

τα προηγούμενα αντίστοιχα προ-
γράμματα, το ποσοστό επιδότησης 
υπολογίζεται με βάση εισοδημα-
τικά κριτήρια.

Ο τελικός ωφελούμενος μπορεί 
να ζητήσει προκαταβολή σε ποσο-
στό 70% του αρχικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι 
δόσεις του δανείου θα είναι μηνι-
αίες, τοκοχρεωλυτικές και το επι-
τόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του δανείου.

Νέο «εξοικονομώ κατ’ οίκον». Ετοιμαστείτε

Αίολα τα δίκτυα  
του φυσικού αερίου
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Το ΠΑΚΟΕ από το 
1981 έχει πραγμα-
τοποιήσει έρευνες 

που αποδεικνύουν επιδημι-
ολογικά την επίδραση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην ανθρώπινη υγεία. 

Μετά από 30 χρόνια, 
δυστυχώς επιβεβαιώνε-
ται και αποδεικνύεται από 
πρόσφατες μελέτες η επί-
δραση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην λειτουργία 
του εγκεφάλου ιδιαίτερα 
στον παιδιών. 

Το ΠΑΚΟΕ αυτό το θεω-
ρεί απαράδεκτο και πιστεύ-
ει ότι πρέπει να παρθούν 
άμεσα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της θνησιμότη-
τας και της νοσηρότητας 
σε πολλές κατηγορίες του 
πληθυσμού.

Ευάλωτοι σε ψυχωσικά 
επεισόδια είναι οι έφηβοι 
που ζούνε σεπόλεις με μεγάλη 
ρύπανση του αέρα, σε σύγκρι-
ση με τους συνομήλικους τους 
που ζουν σε αγροτικές περιο-
χές, σύμφωνα με μια νέα βρε-
τανική επιστημονική έρευνα. 

Όπως προέκυψε, οι νέοι 
των μεγαλουπόλεων συχνά 
ακούνε ανύπαρκτες φωνές ή 
κάνουν  παρανοϊκές σκέψεις. 
Σημειώνεται ότι είναι η πρώ-
τη φορά που έρευνασυσχετίζει 
την ατμοσφαιρική ρύπανση με 
ψυχωσικά επεισόδια, αν και 
δεν έχει βρεθεί κάποιος βιο-
λογικός μηχανισμός που να 
το επιβεβαιώνει αυτό.

Μελέτες
Άλλες πρόσφατες μελέτες 

έχουν συσχετίσει τα επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης με 
τον κίνδυνο εγκεφαλικού και 
άνοιας στους ηλικιωμένους. 
Έτσι, η νέα μελέτη έρχεται να 
προστεθεί σε όσες δείχνουν 
ότι η ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση μπορεί να επιβαρύνει τη 
σωματικήυγεία των ανθρώ-
πων οδηγώνταςκαι σε προ-
βλήματα ψυχικής υγείας.Οι 
επιστήμονες του Βασιλικού 
Κολλεγίου (King's) του Λον-
δίνου, με επικεφαλής τη δρ. 
Τζόαν Νιούμπερι του Ινστιτού-
του Ψυχιατρικής, Ψυχολογί-

ας και Νευροεπιστήμης, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο αμερικανικό ψυχιατρικό 
περιοδικό «JAMAPsychiatry», 
ανέλυσαν στοιχεία για 2.232 
εφήβους, ηλικίας 12 έως 18 
ετών.

Η μελέτη ταξινόμησε τους 
νέους σε τρεις κατηγορίες ανά-
λογα με τη διαμονή τους σε 
αστική, ημιαστική ή αγροτι-
κή περιοχή.

Σχεδόν το ένα τρίτο των 
εφήβων είχαν αναφέρει του-
λάχιστον ένα ψυχωσικό επει-
σόδιο, όπως ότι νόμιζαν πως 
κάποιος τους κατασκοπεύ-
ει συστηματικά ή ότι ακού-
νε φωνές που κανείς άλλος 
δεν μπορεί να ακούσει.Οι 
επιστήμονες συσχέτισαν τη 
συχνότητα των ψυχωσικών 
επεισοδίων με το επίπεδο 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στον τόπο διαμονής τους, 
κατά τη διάρκεια της μελέ-
της που διήρκεσε ένα χρόνο.

Διαπιστώθηκε ότι όσο 
μεγαλύτερη ήταν η ρύπαν-
ση του αέρα, πράγμα που 

συνέβαινε στις αστικές περι-
οχές, τόσο πιθανότερο ήταν 
να διαγνωσθεί ένας έφηβος 
με επεισόδιο ψύχωσης και 
αυτό, άσχετα με άλλους παρά-
γοντες, όπως το οικογενεια-
κό ιστορικό ψυχικής νόσου, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και η χρήση ναρκωτικών και 
αλκοόλ.

Για παράδειγμα, οι έφηβοι 
που εκτίθεντο στα υψηλότερα 
επίπεδα οξειδίων του αζώτου, 
που παράγονται κυρίως από 
τα πετρελαιοκίνητα οχήμα-
τα, είχαν κατά μέσο όρο 72% 
μεγαλύτερη πιθανότητα εκδή-
λωσης ψυχωσικών επεισοδί-
ων, σε σχέση με όσους είχαν 
μικρότερη έκθεση.

Υψηλότερα επίπεδα
Όσοι εκτίθεντο στα υψη-

λότερα επίπεδα μικροσκοπι-
κών ρυπογόνων σωματιδίων, 
είχαν 45% μεγαλύτερο κίνδυ-
νο ψυχωσικού επεισοδίου.Η 
δρ.Νιούμπερι δήλωσε ότι, αν 
και η μελέτη δεν μπορεί να 
αποδείξει πως η ρύπανση 

όντως φταίει για τα επεισό-
δια ψύχωσης, «τα ευρήμα-
τα δείχνουν ότι η ρύπανση 
του αέρα μπορεί να συμβάλει 
στη σχέση ανάμεσα στη ζωή 
στην πόλη και στα ψυχωσι-
κά επεισόδια».

Πιο συγκεκριμένα, τα 
μικροσωματίδια των ρύπων 
μπορούν, εκτός από τους πνεύ-
μονες, να διεισδύσουν μέσω 
της κυκλοφορίας του αίματος 
και να φθάσουν στον εγκέ-
φαλο, όπου πιθανώς πυρο-
δοτούν χρόνια φλεγμονή και 
τελικά κάποια ψυχική διατα-
ραχή. Μια παρεμφερής εναλ-
λακτική εξήγηση είναι ότι οι 
χημικές ουσίες των μικροσκο-
πικών σωματιδίων της ρύπαν-
σης διαλύονται στο αίμα και 
καταλήγουν στον εγκέφαλο, 
όπου πάλι οδηγούν σε παρα-
τεταμένη φλεγμονή.

Μια άλλη απλούστερη 
ερμηνεία είναι ότι όχι η χημι-
κή ρύπανση αλλά ο θόρυβος 
από την πολύβουη πόλη,και 
ιδίως από τα αυτοκίνητα στους 
πολυσύχναστους δρόμους, 

διαταράσσει τον ύπνο των 
εφήβων και αυξάνει το στρες 
τους. 

Ο εφηβικός εγκέφαλος 
είναι πιο εύπλαστος και άρα 
πιο επιρρεπής σε εξωτερι-
κά ερεθίσματα.Τα ψυχωσι-
κά επεισόδια αποτελούν μια 
ηπιότερη μορφή των διατα-
ραχών που έχουν όσοι ανα-
πτύσσουν παθήσεις όπως η 
σχιζοφρένεια. 

Οι έφηβοι που βιώνουν 
τέτοια επεισόδια, κάποια στιγ-
μή, είναι πιθανότερο να εμφα-
νίσουν σοβαρότερη ψυχική 
διαταραχή αργότερα στη ζωή 
τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι 
κανονικές και μακρόχρονες 
ψυχώσεις είναι σπάνιες και 
οι ερευνητές καθησύχασαν 
τους γονείς ότι η εκδήλωση 
κάποιου ψυχωσικού επεισο-
δίου κατά την εφηβεία (κάτι 
που μπορεί να προκληθεί από 
τραυματική εμπειρία, στρες 
ή κατάχρηση ουσιών) δεν 
σημαίνει ότι ο νέος θα εκδη-
λώσει αργότερα ψύχωση.

Ψυχωσικά επεισόδια σε εφήβους  
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Μπορεί ένα τρόφιμο 
να είναι καλό για 
την υγεία μας αλλά 

όχι και για την... ζυγαριά μας. 
Κι όμως, μπορεί! Για όσους 
βρίσκονται σε δίαιτα, πολλές 
φορές τα υγιεινά τρόφιμα μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε αύξηση 
του βάρους και συγκεκριμένα 
να αυξήσουν την περιφέρεια 
της μέσης σας (συσσώρευση 
λίπους στην περιοχή της κοι-
λιάς) παρά να την μειώσουν. 
Μερικές από τις υγιεινές επι-
λογές, οι οποίες όμως έχουν 
αποδειχθεί “εχθροί” της ζυγα-
ριάς είναι οι εξής:

Smoothies και ροφήματα 
πρωτεϊνης. Πρόκειται για μια 
πολύ μεγάλη παγίδα καθώς 
αν και είναι πραγματικά πολύ 
υγιεινά και ωφέλιμα για τον 
οργανισμό, πολλά από αυτάέ-
χουν πάρα πολλές θερμίδες.Για 
παράδειγμα, smoothies που 
βρίσκουμε έτοιμα σε διάφο-
ρα μαγαζιά περιέχουν περί-
που 14 κουταλάκια του γλυ-
κού ή αλλιώς 55 γραμμάρια 
ζάχαρης σε ένα μόνο μπου-
κάλι (450 ml).Επιπλέον, ορι-
σμένα πρωτεϊνικά ροφήματα 
περιέχουν περίπου 400 θερ-
μίδες ανά μπουκάλι (450 ml).

Τογιαούρτι με γεύση φρού-
των χαμηλών λιπαρών πολύ 
συχνά δεν κάνει καλό στην 
διαιτα. Το λίπος είναι ένα θρε-
πτικό συστατικό που συχνά 
ενισχύει την γεύση των τρο-
φίμων συχνά δεν είναι ότι 
καλύτερο. Όταν αφαιρείται 
το λίπος με σκοπό να μειω-
θούν οι θερμίδες ορισμένων 
προϊόντων, συνήθως προστί-
θεται ζάχαρη για να βελτιω-
θεί η γεύση.

Πολλά γιαούρτια με γεύ-
ση φρούτων χαμηλής περιε-
κτικότητας σε λιπαρά είναι 
φορτωμένα με προστιθέμενα 
σάκχαρα, κάτι που δεν βοη-
θάει στην απώλεια βάρους.

Σε πολλές περιπτώσεις, 
ένα φλιτζάνι (225 γραμμά-
ρια) «φρουτένιου» γιαουρτιού 
χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά περιέχει πάνω από 
επτά κουταλάκια του γλυκού 
ή 29 γραμμάρια ζάχαρης.Σε 
μια 11ετή μελέτη που έγινε σε 
8.238 γυναίκες, προέκυψε ότι 
όσες κατανάλωναν περισσό-
τερα γαλακτοκομικά προϊόντα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε 

λιπαρά εμφάνισαν χαμηλότε-
ρο βάρος από ότι οι γυναίκες 
που κατανάλωναν προϊόντα 
χαμηλών λιπαρών με διάφο-
ρες γεύσεις φρούτων. Συμπε-
ρασματικά θα λέγαμε ότι τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
είναι πλήρη σε λιπαρά μπο-
ρεί να αποτελούν καλύτερη 
επιλογή από τα αρωματισμέ-
να γαλακτοκομικά προϊόντα 
που είναι χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά.

Φυσικοί χυμοί
Πολλοί άνθρωποι πίνουν 

φυσικούς χυμούς φρούτων 
και λαχανικώνπροκειμένου 
να βελτιώσουν την υγεία ή 
να ενισχύσουν την απώλεια 
βάρους τους. Αυτό δεν ισχύει 
για όλους τους χυμούς φρού-
των, ιδιαίτερα για τα φρουτο-
ποτά καθώςτα περισσότερα 
περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. 
Μια καλή επιλογή, ωστόσο, 
για όσους βρίσκονται σε δίαι-
τα είναι οι χυμοί που προ-
έρχονται ως επί το πλείστον 
από μη αμυλούχα λαχανικά 
και φρούτα χαμηλής περιε-
κτικότητας σε ζάχαρη, όπως 
είναι το λεμόνι.

Αν και τα «υγιεινά» γλυ-
καντικά, ως υποκατάστατα 
της ζάχαρης, κάνουν θραύ-
ση, δεν είναι ότι καλύτερο.
Αγάβη, ζάχαρη καρύδας και 
σουκραλόζη είναι μόνο μερι-
κά από τα πολλά γλυκαντι-
κά που είναι διαθέσιμα στο 
εμπόριο.Παρόλο που τα προϊ-
όντα αυτά συχνά θεωρούνται 
υγιή, ενδέχεται να συμβάλουν 
στην αύξηση του σωματικού 

βάρους.Η αγάβη, για παρά-
δειγμα, είναι υψηλότερη σε 
θερμίδες από την ζάχαρη και 
εξαιρετικά υψηλή σε φρουκτό-
ζη, έναν τύπο σακχάρων που 
μπορεί να συμβάλει στην αντί-
σταση της ινσουλίνης και τη 
συσσώρευση λίπους.

Τα δημητριακά «διαίτης» 
επιλέγονται από πολλούς για 
ένα πρωινό, “φτωχό” σε θερ-
μίδες. Αν και μπορεί να είναι 
χαμηλά σε θερμίδες, ορισμένα 
από αυτά συχνά φορτώνονται 
με προστιθέμενα σάκχαρα.
Επιπλέον, συνήθως στερού-
νται την πρωτεΐνη και τα καλά 
λιπαρά που προκαλούν το 
αίσθημα του κορεσμού.Μια 
μελέτη σε 30 άντρες έδειξε 
ότι ένα πρωινό με αυγά και 
τοστ έδωσε μεγαλύτερη πλη-
ρότητα και οδήγησε σε σημα-
ντικά λιγότερες θερμίδες που 
καταναλώθηκαν καθ 'όλη τη 
διάρκεια της ημέρας από ότι 
σε όσους κατανάλωναν δημη-
τριακάγια πρωϊνό.

Τα ανθυγιεινά
Τα συσκευασμένα διατη-

τικά τρόφιμα, αν και αρκετά 
νόστιμα και δελεαστικά, τα 
περισσότερα είναι ανθυγιεινά.
Πολλά από αυτά περιέχουν-
συντηρητικά, ανθυγιεινά λίπη 
και τεχνητά γλυκαντικά. Για 
τον λόγο αυτόν, οι διαιτολόγοι 
προτείνουν να αντικαθίστα-
νται αυτές οι συσκευασμένες, 
υπερβολικά επεξεργασμένες 
τροφές με πιο θρεπτικές επι-
λογές.

Παρότι ο καφές έχει πολλά 
οφέλη για την υγεία, θα πρέ-

πει να αποφεύγονται ορισμέ-
να είδη από όσους προσπα-
θούν να χάσουν βάρος. Πολλά 
από αυτά τα είδη καφέ, όπως 
ο latte, ο φραπέ και ο καπου-
τσίνοείναι συνήθως πλούσια 
σε ζάχαρη και θερμίδες. Συνί-
σταται, λοιπόν, να καταναλώ-
νετε ένας καφές την ημέρα 
καθώς οι περισσότεροι καφέ-
δες με ζάχαρη “σαμποτάρουν” 
την προσπάθεια μείωσης του 
σωματικού βάρους.

Οι έτοιμες σαλάτες, που 
συνήθως περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες σως, έχουν αυξη-
μένες θερμίδες. Αντιθέτως, οι 
φρεσκοκομμένες σαλάτες είναι 
πλούσιες σε φυτικές ίνες και 
συμβάλλουν σε πολύ μεγά-
λο βαθμό στην προσπάθεια 
μείωσης του βάρους. Άρα, η 
καλύτερη επιλογή είναι οι φρε-
σκοκομμένες σαλάτες για να 
υπάρχει έλεγχος των συστα-
τικών τους και των θερμίδων 
που περιέχονται σε αυτές.

Οι μπάρες δημητριακών, 
και ιδιίατερα αυτές που έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρω-
τεϊνη, μπορεί να αποτελούν 
μια εύκολη επιλογή για παρο-
χή ενέργειας αλλά πολλές από 
αυτές περιέχουν πολλές θερ-
μίδες, ζάχαρη και τεχνητά 
συστατικά. Κατά τον ίδιο τρό-
πο και τα light αναψυκτικά, 
όπως και γενικά τα light τρό-
φιμα, θεωρούνται μια υγιεινή 
επιλογή καθώς δεν περιέχουν 
καθόλου θερμίδες, ωστόσο, 
σύμφωνα με έρευνες η κατα-
νάλωση τους συνδυάζεται 
με την αύξηση του σωματι-
κού βάρους.Μια μελέτη σε 
περισσότερα από 2.000 άτο-
μα έδειξε ότι όσοι κατανάλω-
ναν αναψυκτικά light είχαν 
μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης 
από όσους κατανάλωναν πλή-
ρη τρόφιμα.

Επιπλέον, όσοι κατανα-
λώνουν light αναψυκτικά 
πιθανότατα έχουν υψηλότε-
ρο σάκχαρο και υψηλότερη 
αρτηριακή πίεση σε σχέση 
με όσους δεν τα επιλέγουν. 
Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα 
light αναψυκτικά light επη-
ρεάζουν αρνητικά τα βακτή-
ρια του εντέρου αυξάνοντας 
έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης 
του διαβήτη και άλλων μετα-
βολικών ασθενειών.Τα ενεργει-
ακά ποτά ενδέχεται να είναι 

ωφέλιμα για έναν αθλητή ή 
κάποιον που κάνει συχνές και 
έντονες προπονήσεις. Όμως, 
είναι απολύτως περιττά για 
τον μέσο άνθρωπο.Τα ποτά 
αυτά είναι εμπλουτισμένα με 
ζάχαρη με αποτέλεσμα την 
αυξημένη πρόσληψη θερμί-
δων.Επιπλέον, αυξάνουν τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, 
γεγονός που μπορεί να οδη-
γήσει σε αύξηση του βάρους. 
Πρόσφατη μέλετη σε περισ-
σότερα από 7.500 παιδιά και 
εφήβους έδειξε ότι όσοι έπιναν 
τακτικά τα ποτά αυτά ζύγιζαν 
σημαντικά περισσότερο από 
τους συνομηλίκους τους που 
δεν τα κατανάλωναν.

Οι παγίδες
Παγίδες κρύβουν και πολ-

λά επιδόρπια και καραμέλες 
που διατίθενται στην αγορά 
και διαφημίζονται ως “υγιει-
νά” γλυκά.Αν και περιέχουν 
λιγότερες θερμίδες από τα 
παραδοσιακά επιδόρπια, τα 
γλυκά με χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε θερμίδες συνήθω 
περιέχουν περισσότερη ζάχα-
ρη και τεχνητά συστατικά.Προ-
κειμένου να μειωθούν οι θερ-
μίδες αλλά να διατηρήσουν 
την ευχάριστη γεύση τους, 
έχουν αντικατασταθεί τα λίπη 
με σάκχαρα ή τεχνητά γλυ-
καντικά.Επιπλέον, η κατανά-
λωση τεχνητών γλυκαντικών 
ουσιών, όπως η ασπαρτάμη 
και η σουκραλόζη, συνδέε-
ται με τον αυξημένο κίνδυ-
νο παχυσαρκίας και μπορεί 
να ενθαρρύνει την επιθυμία 
για ζάχαρη.

Τρόφιμα, που είναι χαμηλά 
σε λιπαρά, έχει αποδειχθεί ότι 
περιέχουν περισσότερη ζάχα-
ρη από τις πλήρεις εκδόσεις 
των ίδιων τροφίμων.Η κατα-
νάλωση ακόμη και μικρών 
ποσοτήτων προστιθέμενης 
ζάχαρης μπορεί να οδηγή-
σει σε αύξηση βάρους, προ-
βλήματα σακχάρου αίματος 
και αυξημένο κίνδυνο καρ-
διακών παθήσεων.

Ο χυμός καρύδας, που 
είναι της μόδας τα τελευταία 
χρόνια, προσφέρει βιταμίνες, 
μέταλλα και αντιοξειδωτικά, 
αλλά και ζάχαρη και θερμίδες. 
Για παράδειγμα, ένα φλιτζάνι 
χυμού καρύδας έχει 45 θερμί-
δες και 6 γραμμάρια ζάχαρης.

Υγιεινά αλλά... Παχυντικά
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↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

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

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

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

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

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.)
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ, ΟΙΚΟ-ΓΗ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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Σε σοβαρές παθήσεις 
οδηγεί η έλλειψη της 
βιταμίνης D, η οποία 

υπάρχει με φυσικό τρόπο σε 
μικρές ποσότητες ορισμε-
νων τροφών, όπως τα λιπα-
ρά ψάρια, αλλά το μεγαλύτε-
ρο μέρος της πρόσληψης της 
γίνεται μέσω τροφίμων, όπως 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
οι χυμοί και τα δημητριακά, 
όπου προστίθεται με τεχνη-
τό τρόπο. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει καλύ-
τερη πηγή βιταμίνης Dαπό τον 
ήλιο. Για του λόγου το αληθές, 
το 80%-90% της βιταμίνης D 
που χρειάζεται το ανθρώπι-
νο παράγεται στον οργανισμό 
μέσω της απευθείας έκθεσης 
στο ηλιακό φως.

Στις μέρες μας, η βιταμί-
νη D χρησιμοποιείται για την 
πρόληψη και τη θεραπεία της 
ραχίτιδας, μια ασθένεια που 
προκαλείται από την έλλει-
ψη της. 

Επίσης, χρησιμοποιείται 
για τη θεραπεία της οστεο-
πόρωσης και του πόνου στα 
οστά(οστεομαλακία) αλλά και 
σε ανθρώπους με υπερπαρα-
θυρεοειδισμό και ατελή οστε-
ογένεση. Πρόκειται για μια 
κληρονομική πάθηση, κατά 
την οποία τα οστά είναι ιδι-
αίτερα εύθραυστα. Χρησιμο-
ποιείται, επίσης, για την πρό-
ληψη καταγμάτων σε άτομα 
που διατρέχουν κίνδυνο για 
οστεοπόρωση. Αλλά και για 
την καλύτερη απορρόφηση 
ασβεστίου και μείωση της 
οστικής απώλειας σε άτομα 
με νεφρική ανεπάρκεια. 

Η βιταμίνη D λειτουργεί, 
επίσης, ως φάρμακο για παθή-
σεις της καρδιάς και των αιμο-
φόρων αγγείων, όπως είναι 
η υψηλή αρτηριακή πίεση 
(υπέρταση)  και η υψηλή χολη-
στερόλη. 

Ακόμα, καταπολεμά τον 
διαβήτη, την παχυσαρκία, την 
μυϊκή αδυναμία, την σκλήρυν-
ση κατά πλάκας, την ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα, την Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπά-
θεια (ΧΑΠ), το άσθμα, την 
βρογχίτιδα, το προεμμηνορ-
ροϊκό σύνδρομο και αλλά και 

την ουλίτιδα στα δόντια. Η 
βιταμίνη D δρα και στις δερ-
ματικές παθήσεις, όπως η λεύ-
κη, το σκληρόδερμα, η ψωρί-
αση και η ακτινική κεράτωση. 
Επιπλέον, ενισχύει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα και προ-
λαμβάνει το καρκίνο.

Πώς λειτουργεί η 
βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι απα-
ραίτητη για τη ρύθμιση του 
ασβεστίου και του φωσφό-
ρου στο σώμα. Επίσης, παί-
ζει σημαντικό ρόλο στη δια-
τήρηση της σωστής δομής 
των οστών.Η έκθεση στον 
ήλιο είναι ένας εύκολος και 
αξιόπιστος τρόπος για τους 
περισσότερους ανθρώπους 
για να λάβουν την βιταμίνη 
D που χρειάζονται. Η απευ-
θείας έκθεση του δέρματος 
στο φως του ήλιου, δύο έως 
τρεις φορές την εβδομάδα (για 
χρονικό διάστημα ίσο με το 
1/4 του χρόνου στον οποίο 
μπορεί να πάθετε ήπιο ηλι-
ακό έγκαυμα), είναι αρκετή 
για να παράγει όση βιταμίνη 
D είναι απαραίτητη. Ο ανα-

γκαίος χρόνος έκθεσης στον 
ήλιο διαφέρει ανάλογα με την 
ηλικία, τον τύπο του δέρμα-
τος, την εποχή, την ώρα της 
ημέρας.

Είναι εκπληκτικό το πόσο 
γρήγορα τα επίπεδα βιταμί-
νης D στον οργανισμό μπο-
ρεί να αποκατασταθούν από 
το φως του ήλιου. Έχει απο-
δειχθεί ότι μόλις έξι ημέρες 
περιστασιακής έκθεσης στον 
ήλιο χωρίς αντηλιακό ισούται 
με έως και 49 ημέρες χωρίς 
έκθεση στον ήλιο. Το σωμα-
τικό λίπος δρα σαν ένα είδος 
μπαταρίας αποθήκευσης για 
τη βιταμίνη D. 

Κατά τις περιόδους έκθε-
σης στο ηλιακό φως, η βιταμί-
νη D αποθηκεύεται στο λίπος 
και στη συνέχεια απελευθερώ-
νεται, όταν το φως του ήλιου 
υποχωρεί.

Παρόλα αυτά, ακόμα και 
στην ηλιόλουστη Ελλάδα, η 
ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι 
συχνό φαινόμενο.Οι ηλικιω-
μένοι, για παράδειγμα,συνή-
θως έχουν ανεπάρκεια σε βιτα-
μίνη D γιατί δεν περνούν το 
χρόνο τους στον ήλιο, έχουν 

λιγότερους "υποδοχείς" στο 
δέρμα τους που μετατρέπουν 
το ηλιακό φως σε βιταμίνη D 
και δεν μπορούν να πάρουν 
εύκολα τη βιταμίνη D μέσω 
της διατροφής τους.

Παρενέργειες από την 
λήψη βιταμίνης D

Η βιταμίνη D είναι πιθα-
νότατα ασφαλής όταν λαμβά-
νεται από το στόμα ή σε ενέ-
σιμη μορφή σε συνιστώμενες 
ποσότητες. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν παρουσιάζουν παρενέρ-
γειες, εκτός αν υπερβούν τη 
δοσολογία. Ωστοσο, κάποιες 
παρενέργειες από την υπερβο-
λική λήψη βιταμίνης D είναι 
οι εξής: αδυναμία, κόπω-
ση, υπνηλία, πονοκέφαλος, 
απώλεια όρεξης, ξηροστομία, 
μεταλλική γεύση, ναυτία, εμε-
τός.Η λήψη βιταμίνης D για 
μεγάλες χρονικές περιόδους, 
σε δόσεις υψηλότερες από τις 
4000 μονάδες (IU), ημερησί-
ως είναι επικίνδυνη και μπο-
ρεί να αυξήσει υπερβολικά τα 
επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. 
Κάποιες φορές είναι απαραί-

τητη η πολύ υψηλή δόση (βρα-
χυπρόθεσμα) για την θεραπεία 
της ανεπάρκειας της βιταμί-
νης D αλλά πρέπει να γίνε-
ται πάντα υπό την επίβλεψη 
ενός γιατρού!

Ειδικές περιπτώσεις:
• Εγκυμοσύνη και θηλασμός: 
Η βιταμίνη D είναι μάλλον 
ασφαλής κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του θηλα-
σμού, όταν χρησιμοποιείται 
στην συνιστώμενη δοσολογία.
•Νεφρική νόσος: Η βιταμίνη 
D μπορεί να αυξήσει τα επί-
πεδα ασβεστίου και να αυξή-
σει τον κίνδυνο της “σκλή-
ρυνσης των αρτηριών” σε 
άτομα με σοβαρή νεφρική 
νόσο. Τα επίπεδα του ασβε-
στίου πρέπει να παρακολου-
θούνται προσεκτικά σε άτο-
μα με νεφρική νόσο.
• Σαρκοείδωση και Ιστοπλά-
σμωση: Η βιταμίνη D μπορεί 
να αυξήσει τα επίπεδα ασβε-
στίου σε άτομα με σαρκοείδω-
ση και ιστοπλάσμωση. Αυτό 
θα μπορούσε να δημιουργή-
σει πέτρες στα νεφρά και άλλα 
προβλήματα.

Ο ήλιος η καλύτερη  
πηγή πρόσληψης βιταμίνης D
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Τον κώδωνα του κινδύ-
νου κρούει η Ευρωπα-
ϊκή Αρχή Ασφάλειας 

Τροφίμων (EFSA)σχετικά με 
την κατανάλωση της χημικής 
ουσίας ακρυλαμίδιο, η οποία 
φαίνεται πως είναι υπεύθυνη 
για την εμφάνιση καρκίνου. 

Το ακρυλαμίδιο είναι μια 
χημική ουσία, που σχηματί-
ζεται φυσικά όταν τρόφιμα 
που περιέχουν άμυλο, όπως 
πατάτες ή δημητριακά, ψήνο-
νται ή τηγανίζονται σε θερ-
μοκρασία άνω των 120°C. Οι 
εργαστηριακές δοκιμές έδει-
ξαν ότι το ακρυλαμίδιο στη 
διατροφή προκαλεί καρκίνο 
στα ζώα και συνεπώς οι επι-
στήμονες έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι αυξά-
νει τον κίνδυνο καρκίνου για 
τους καταναλωτές. Το 2015, 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλει-
ας Τροφίμων (EFSA) κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το ακρυ-
λαμίδιο στα τρόφιμα αποτελεί 
πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Έκθεση  
σε ακρυλαμίδιο 

Οι καταναλωτές εκτίθενται 
σε ακρυλαμίδιο μέσω βιομη-
χανικά παραγόμενων τρο-
φίμων (συμπεριλαμβανομέ-
νων των τσιπς, του ψωμιού, 
των μπισκότων, του καφέ) 
αλλά και από το μαγείρεμα 
στο σπίτι (πχ εάν μαγειρεύ-
ουν πατάτες πάνω από 175 
βαθμούς Κελσίου ή καίνε το 
ψωμί του τοστ).Ο κανονισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια 

την ακρυλαμίδη εφαρμόζεται 
από τον Απρίλιο του 2018. Οι 
παραγωγοί τροφίμων, αλυ-
σίδες fast food και εστιατό-
ρια πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα επίπεδα ακρυλαμιδί-
ου στα προϊόντα τους παρα-
μένουν κάτω από τα ενδει-
κτικά επίπεδα που ορίζονται 
στη νομοθεσία. 

Οι τεχνικές για τη μείωση 
του ακρυλαμιδίου στα προϊό-
ντα με βάση την πατάτα περι-
λαμβάνουν τη χρησιμοποίηση 
ποικιλιών πατάτας που είναι 
λιγότερο πιθανό να αναπτύ-
ξουν ακρυλαμίδιο, τη σωστή 
αποθήκευση και το τηγάνισμα 
σε χαμηλή θερμοκρασία.Μια 
πανευρωπαϊκή έρευνα, όμως, 
από τις οργανώσεις κατανα-

λωτών επισημαίνει ότι ειδικά 
οι νεαροί καταναλωτές πρέ-
πει να προστατεύονται καλύ-
τερα από το ακρυλαμίδιο. Για 
τον σκοπό αυτόη Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Ενώσεων Κατα-
ναλωτών (BEUC) καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μει-
ώσει τα σημερινά ενδεικτικά 
επίπεδα ακριλαμιδίου και να 
τα καταστήσει δεσμευτικά για 
τους παραγωγούς τροφίμων.

Μπισκότα και γκοφρέτες 
με τα μεγαλύτερα ποσά ακρυ-
λαμιδίου

Δέκα Ενώσεις  κατα-
ναλωτών- μέλη της BEUC 
(Altroconsumo από Ιτα-
λία, Consumentenbond από 
Ολλανδία, DECO από Πορτο-
γαλία, Forbrugerrådet Tænk 

από Δανία, Forbrukerrådet 
από Νορβηγία, OCU από Ισπα-
νία, Stiftungwarentest από 
Γερμανία, Test Achats από 
Βέλγιο, UFC-Que Choisir από 
Γαλλία και Zveza Potrošnikov 
Slovenije από Σλοβενία) εξέ-
τασαν πάνω από 532 τρόφιμα, 
που είναι γνωστό ότι περιέ-
χουν ακρυλαμίδιο, όπως τσιπς, 
μπισκότα, καφέ ή δημητρια-
κά για πρωινό, το φθινόπω-
ρο του 2018.

Τα προβληματικά
Μπισκότα και γκοφρέτες 

είναι ιδιαίτερα προβληματικά 
καθώς ένα τρίτο των δειγμά-
των βρίσκεται ακριβώς στα 
επίπεδα του ακρυλαμιδίου 
ή και πάνω από αυτά. Τέτοια 
ευρήματα είναι ανησυχητικά-
καθώς τα παιδιά, κάτω των 
τριών ετών, καταναλώνουν 
συχνά τέτοια προϊόντα, τα 
οποία επιτρέπεται να περιέ-
χουν περισσότερο ακρυλαμί-
διο, από τα μπισκότα που προ-
ορίζονται για βρέφη. Ωστόσο, 
όταν ελέγχονται με βάση το 
χαμηλότερο σημείο αναφο-
ράς για τα μπισκότα μωρών, 
σχεδόν δυο στα τρία μπισκό-
τα, δεν είναι κατάλληλα για 
μικρά παιδιά.

Η BEUC ζητά επίσης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να θεσπίσει δείκτες για τα 
τσιπς λαχανικών. Οι δοκιμές 

δείχνουν ότι κατά μέσο όρο 
τα τσιπς που παρασκευάζο-
νται από καρότα, παντζάρια ή 
παστινάκια περιέχουν σχεδόν 
διπλάσια ακρυλαμίδη από τα 
τσιπς πατάτας, αν και συχνά 
θεωρούνται ως υγιέστερες επι-
λογές. Η γενική διευθύντρια 
της BEUC,Monique Goyens, 
σχολίασε πως «αυτή η πανευ-
ρωπαϊκή δοκιμή αποδεικνύει 
ότι είναι δυνατό να παραχθούν 
πατατάκια, τσιπς ή δημητρια-
κά με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε ακρυλαμίδιο. Όμως, εφό-
σον τα μέτρα είναι εθελοντι-
κά, ορισμένοι κατασκευαστές 
δε θα αντιμετωπίσουν σοβα-
ρά το ζήτημα και οι κατανα-
λωτές ενδέχεται να εξακολου-
θούν να εκτίθενται σε υψηλά 
επίπεδα ακρυλαμιδίου. Για να 
υποχρεωθούν οι παραγωγοί 
τροφίμων να δώσουν μεγαλύ-
τερη προσοχή στο ακρυλαμί-
διο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να θέσει δεσμευτικά 
όρια, όπως επανειλημμένα 
έχουμε ζητήσει».

Και συνέχισε: «Πολλοί 
γονείς δίνουν στα μικρά τους 
παιδιά μπισκότα και γκοφρέ-
τες που προορίζονται κυρίως 
για μεγαλύτερα παιδιά και 
ενήλικες. 

Η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει τη μείωση των 
επιπέδων ακρυλαμιδίου για 
κανονικά μπισκότα ώστε να 
προσεγγίζει περισσότερο το 
μπισκότο μωρών. Αυτό θα 
προστατέψει πιο αποτελε-
σματικά τα μικρά παιδιά μας, 
τα οποία είναι πιο ευάλωτα 
στην επίδραση του ακρυλα-
μιδίου, λόγω του χαμηλότε-
ρου σωματικού τους βάρους.
Αυτή η δοκιμή αποκαλύπτει 
επίσης ότι τα τσιπς λαχανι-
κών δεν είναι τόσο υγιή όσο 
φαίνεται να είναι. 

Μέχρι να καθοριστούν 
δεσμευτικά όρια, η Επιτρο-
πή θα πρέπει τουλάχιστον να 
καθορίσει ενδεικτικά επίπε-
δα αναφοράς για το ακρυλα-
μίδιο, σε αυτά τα μοντέρνα 
σνακ, για να αναγκάσει τους 
παραγωγούς να ελαχιστοποι-
ήσουν την παρουσία αυτής 
της επιβλαβούς ουσίας».

Βρέθηκε ακρυλαμίδιο που είναι υπεύθυνο 
για καρκίνο σε παιδικά μπισκότα
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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 ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019 ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020.

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 ΜΑΪΟΥ 2019 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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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγ-
γείλει παρόμοια γεγονότα που συμ-
βαίνουν πολύ συχνά. Επειδή ο ΕΦΕΤ 

είναι υποστελεχωμένος και δεν μπορεί να 
υλοποιήσει τους ελέγχους που είναι εκ του 
νόμου υποχρεωμένος να κάνει, γι’ αυτό σαν 
χειροβομβίδες σκάνε κατά καιρούς ορισμέ-
να εξώφθαλμα  περιστατικά.

Άραγε τι γίνεται με τις παράνομες ετικέ-
τες σχεδόν σε όλα τα super market, τι γίνε-
ται με την νοθεία των καυσίμων, τι γίνεται 
με την ελληνοποίηση πυρηνέλαιων, κρεά-
των και αρτοσκευασμάτων.

Το ΠΑΚΟΕ ξεκινά από τις 15/4/2019 
καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για 
τα παραπάνω.

 Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 
δίνει διευκρινήσεις για την παράνομη διακίνη-
ση 2.239 κιλών οστρακοειδών του είδους «Αχι-
βάδα», στο δέλτα του Έβρου το οποία κατάσχεσε.  
Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι πρόκειται 

για οστρακοειδή άγνωστης προέλευσης, άγνω-
στου τόπου και χρόνου αλίευσης, χωρίς επι-
σημάνσεις, χωρίς τα απαιτούμενα εμπορικά 
έγγραφα διακίνησης τα οποία μεταφέρονταν 
με ακατάλληλα οχήματα, χωρίς τήρηση ψυκτι-
κής αλυσίδας  και συνθηκών υγιεινής και γι’ 
αυτούς τους λόγους κρίθηκαν ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Προς αποφυγή παραπλάνησης των κατανα-
λωτών, πρέπει στα ιχθυοπωλεία να δοθεί ιδι-
αίτερη προσοχή στις επισημάνσεις τόσο των 
αποψυγμένων αλιευμάτων (γαρίδες, σουπιές, 
καλαμάρια κλπ.) όσο και των λοιπών αλιευμά-
των. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ,  οι καταναλωτές 
πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα την επισήμαν-
ση των αλιευμάτων, δηλαδή να αναγράφεται 
εάν τα αλιεύματα είναι αποψυγμένα, η περιο-
χή αλίευσης ή εκτροφής, η μέθοδος παραγω-
γής (αλίευση ή υδατοκαλλιέργεια), η εμπορική 
και επιστημονική ονομασία του είδους, η ημε-
ρομηνία ελάχιστης διατήρησης.

Κατασχέθηκαν  2.239 
κιλά ακατάλληλα οστρακοειδή

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ …ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ Ο ΕΦΕΤ
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Το ΠΑΚΟΕ από το 1988 με μια 
μελέτη που έχει κάνει είχε προ-
τείνει όχι τρία, αλλά δέκα είδη 
αρωματικών – φαρμακευτικών 
φυτών, στο υποργείο Γεωργί-
ας με συγκεκριμένες προτάσεις 
ανάπτυξής τους. Αλλά δυστυ-
χώς πέρασαν τριάντα (30) χρό-
νια και δεν έχει γίνει απολύτως 
τίποτε. Η αγορά για παράδειγ-
μα του χαρουπάλευρου αυξήθη-
κε μόλις 5% και ο μαραθόσπορος 
και η ρίγανη παρέμειναν προϊό-

ντα στα …σπάργανα. Έλεος κύριε 
Υπουργέ  Αγροτικής Ανάπτυξης

Το χαρούπι, ο μάραθος και το 
μελισσόχορτο είναι τρία είδη από 
τον μεγάλο ελληνικό κατάλογο  των 
αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 
κσι σύμφωνα με μελέτες είναι σύγ-
χρονες υπερτροφές τουλάχιστον εφά-
μιλλες  αν όχι καλύτερες των ξενι-
κών super foods.

Το χαρουπάλευρο διαθέτει δεκα-
πλάσια ωφέλιμα σάκχαρα απ΄ότι η 
φέτα. Η μαραθόριζα περιέχει περισ-

σότερο κάλιο από το μπρόκολο, ενώ 
το μαρούλι μπροστά στο μελισσόχορ-
το «ωχριά» σε περιεκτικότητα ασβε-
στίου και καλίου.

Ένας νέος γαστρονομικός ορίζο-
ντας στη μεσογειακή διατροφή γεν-
νιέται με τις συνταγές με αρωματι-
κά φυτά οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από ιδιαίτερα αρώματα και  γεύσεις 
καθώς επίσης ενισχυμένη διατρο-
φική αξία. 

Η υπεύθυνη έρευνα – καινοτο-
μία, ο παραγωγικός μεταποιητικός 

τομέας, η βιομηχανία, η πολιτική 
βούληση και οι καταναλωτικές οργα-
νώσεις μπορούν να διαμορφώσουν  
όλοι μαζί ένα νέο παραγωγικό χάρ-
τη ελληνικών υπερτροφών με εξα-
γωγικό προσανατολισμό.

Θα πρέπει να μάθουμε να χρη-
σιμοποιούμε τα αρωματικά – φαρ-
μακευτικά φυτά όχι ως βότανα που 
θεραπεύουν αλλά περισσότερο ως 
προληπτικά μέσα, τα αντιοξειδω-
τικά των οποίων θωρακίζουν την 
καλή υγεία.

Δυστυχώς η διατροφή μας είναι…επικίνδυνη

Αυτές οι δύο εταιρίες 
μετά την «παντρειά» 
τους, παντρειά των 86 

δις. δολαρίων αλλά και πριν, 
συνεχώς προσκαλούν τερά-
στιες περιβαλλοντικές ζημιές, 
ευθύνονται επίσης για πολ-
λές χιλιάδες θανάτους και 
χρόνια ανάπηρων ανθρώ-
πων στον πλανήτη. Αυτή η 
πολιτική των loby πρέπει να 
σταματήσει.

 Για ακόμη μία φορά στο 
προσκήνιο η Monsanto λόγω 
του ζιζανιοκτόνου Roundup. 
Το Roundup που ήδη χρησι-
μοποιείτο από το 1970 έχει 
χαρακτηριστεί τοξικό από πλή-
θος περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων και επιστημονικών 
ερευνών όπως έχει επίσης 
εντοπιστεί στο σύνολο των 
υδροφόρων πηγών της Ευρώ-
πης και σε περισσότερο από 
το 35% των αγροτικών της 
εδαφών. 

Λόγω του τοξικού Roundup 
λοιπόν, η Monsanto, βρήκε 
απέναντί της τον αμερικάνο 
αγρότη Ντουέιν Τζονσον, ο 
οποίος ζήτησε αποζημίωση 
400 εκ. δολάρια αποδίδοντας 
το ανίατο λέμφωμα Hodgkin, 
με το οποίο διαγνώστηκε το 
2016, στο παραπάνω ζιζα-
νιοκτόνο. 

Η Monsanto δήλωσε ότι 
θα ασκήσει έφεση κατά της 
απόφασης, στο άκουσμα όμως 
και μόνο της είδησης για την 
αποζημίωση που καλείται να 
καταβάλλει, υπέστη μεγάλη 
οικονομική ζημιά, ζημιά που 
αποδείχτηκε με τη μεγάλη 
χρηματιστηριακή πτώση της 

μετοχής της Bayer, πτώση της 
τάξης του 14%.Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί πως μετά τη 
συγκεκριμένη καταδίκη, το 
υπουργείο Εξωτερικών του 
Βιετνάμ απαίτησε από Αμε-
ρικάνικες εταιρίες – μεταξύ 
αυτών και η Monsanto- να 
αποζημιώσουν τα θύματα 
του «πορτοκαλί παράγοντα» 
ενός φρικτού χημικού όπλου 

που σκότωσε ή ακρωτηρίασε 
περίπου 40.000 ανθρώπους. 

Ο σάλος που έχει δημι-
ουργηθεί για το παραπάνω 
ζιζανιοκτόνο έχει να κάνει 
κατά βάση με την ουσία που 
αυτό εμπεριέχει, τη γλυφοσά-
τη, μια ουσία που έχει χαρα-
κτηριστεί άκρως επικίνδυνη 
από την πληθώρα της επιστη-
μονικής και περιβαλλοντικής 

κοινότητας. 
Ο βαθμός επικινδυνότη-

τας προέκυψε από μελέτες 
που διεξήχθησαν και επιβε-
βαίωναν την καρκινογονικό-
τητά της, μελέτες που παρα-
θέτουν δείκτες αναφορικά με 
τον καθορισμό της αποδεκτής 
ημερήσιας ποσότητας γλυφο-
σάτης. Δύο υποθέσεις εκδι-
κάστηκαν από το Ευρωπαικό 

δικαστήριο ζητώντας από την 
ΕΕΑΤ τα αποτελέσματα των 
ερευνών αλλά και στις δύο 
αυτές περιπτώσεις η ΕΑΑΤ 
αρνήθηκε να τα παραδώσει 
φοβούμενη την πρόκληση 
ανεπανόρθωτης οικονομικής 
και εμπορικής βλάβης στα 
συμφέροντα των επιχειρή-
σεων που είχαν υποβάλει τις 
εκθέσεις των μελετών.

Bayer και MONSANTO οι Δολοφόνοι των λαών



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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Επανειλημμένως το 
ΠΑΚΟΕ με τις έρευ-
νες του, έχει εντο-

πίσει με πολλή μεγάλη 
προσοχή τα φρούτα και 
τα λαχανικά που επηρεά-
ζονται περισσότερο ή λιγό-
τερο από τα υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων. 

Ελπίζουμε, η πολιτεία 
κάποια στιγμή να βάλει 
φρένο στην ασύδοτη κατά-
χρηση απαγορευμένων 
φυτοφαρμάκων και να 
ελέγχει τους γεωπόνους, 
οι οποίοι πολλές φορές και 
αντιπρόσωποι εταιρειών 
φυτοφαρμάκων.

Δυστυχώς, στο βωμό 
του κέρδους ξεχνούν τον 
όρκο που έδωσαν για να 
προστατεύουν τους πολίτες.

Φράουλες, σπανάκι, ντο-
μάτες και πατάτες ανήκουν 
στα πιο… βρώμικα φρούτα και 
λαχανικά, για το 2019, σύμ-
φωνα με τη λίστα της Περι-
βαλλοντικής Ομάδας Εργα-
σίας (EWG). Πρόκειται για 
προϊόντα που βάζουμε καθη-
μερινά στα πιάτα και το τρα-
πέζι μας αλλά βρέθηκαν ότι 
έχουν τα περισσότερα υπο-
λείμματα φυτοφαρμάκων. Στην 
κορυφή της λίστας βρίσκο-
νται οι φράουλες, για δεύτε-
ρη συνεχόμενη χρονιά, λόγω 
των πολλών παρασιτοκτόνων 
που βρέθηκαν στα δείγματα. 
Φέτος, το 30% των φραουλών 
είχαν θετικό αποτέλεσμα για 
κατάλοιπα 10 ή περισσότερων 
φυτοφαρμάκων, ορισμένα από 
τα οποία έχουν χαρακτηρι-

στεί ως πιθανόν καρκινογό-
να ενώ άλλα έχουν συνδεθεί 
με διαταραχή των ορμονών 
του αναπαραγωγικού συστή-
ματος των ανδρών. 

Ακολουθεί το σπανάκι και 
η λαχανίδα (kale). Η αρμόδια 
αμερικανική Υπηρεσία συνι-
στά στους καταναλωτές να 
επιλέγουν βιολογικό σπανάκι 
καθώς διαπίστωσε ότι περιέ-
χει ίχνη εντομοκτόνων. Την 
δωδεκάδα συμπληρώνουν, 
κατά σειρά, τα νεκταρίνια, τα 
μήλα, τα σταφύλια, τα ροδά-
κινα, τα κεράσια, τα αχλάδια, 

οι ντομάτες, το σέλινο και οι 
πατάτες. 

Στον αντίποδα, μπορού-
με να καταναλώνουμε άφο-
βα αβοκάντο, γλυκό καλα-
μπόκι, ανανά, κατεψυγμένο 
αρακά, κρεμμύδια, παπάγια, 
μελιτζάνα, σπαράγγια, ακτινί-
δια, λάχανο, κουνουπίδι και 
μπρόκολο. 

Τι είναι τα 
φυτοφάρμακα και πως 
να τα αποφύγουμε 

Επειδή τα φρούτα και τα 
λαχανικά αφθονούν στην 

Ελλάδα, αποτελούν αναπό-
σπαστο κομμάτι, σε μικρότε-
ρο ή μεγαλύτερο βαθμό, της 
διατροφής μας. 

Ωστόσο, αναπόσπαστο 
κομμάτι της σύγχρονης εντα-
τικής καλλιέργειας έχουν γίνει 
και τα φυτοφάρμακα και τα 
εντομοκτόνα. 

Αν και υπάρχουν φωτεινές 
εξαιρέσεις ορθής καλλιέργει-
ας ή μεθόδων με περιορισμέ-
νη χρήση χημικών ή χρήση 
φυσικών φυτοφαρμάκων, στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Τα φυτοφάρμακα είναι 
χημικές ουσίες, που χρησι-
μοποιούνται για την προστα-
σία των καλλιεργειών ενώ τα 
εντομοκτόνα είναι μία κατη-
γορία φυτροφαρμάκων. Σήμε-
ρα, διατροφολόγοι και χημι-
κοί ερευνητές προτείνουν να 
πλένουμε τα φρέσκα φρού-
τα και λαχανικά σε ένα διά-
λυμα νερού και ξυδιού. Πιο 
συγκεκριμένα, συνιστούν το 
μούλιασμα των φρούτων και 
λαχανικών σε αυτό το διάλυ-
μα με αναλογία 10% ξύδι και 
90% νερό για περίπου 15 με 
20 λεπτά. 

Μετά το διάστημα αυτό, 
θα παρατηρήσουμε ότι το 
διάλυμα που έχει απομείνει 
είναι βρώμικο και μπορεί να 
περιέχει υπολείμματα. 

Για τα φρούτα και τα λαχα-
νικάμε πορώδη επιφάνεια, 
όπως τα σταφύλια, τα μούρα 
και οι φράουλες, συνίσταται 
να αντικαθιστάτε το ξύδι με 
χυμό λεμονιού για να μην 
απορροφήσουν πολύ ξύδι 
και χαλάσουν. Αυτή η μέθο-
δος απομακρύνει το μεγαλύ-
τερο μέρος των υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων επαφής που 
εμφανίζονται συνήθως στην 
επιφάνεια. 

Αν και υπάρχουν ορισμέ-
να γεωργικά φάρμακα που 
απορροφώνται αυτούσια από 
το φυτό και δεν φεύγουν με 
το πλύσιμο, τα περισσότερα 
σύγχρονα φάρμακα δεν εισχω-
ρούν στο εσωτερικό τους και 
επομένως είναι εύκολο να 
απομακρυνθούν. 

Τα βρώμικα φρούτα και λαχανικά  
που πρέπει να αποφεύγετε

ΤΟ ΠΑΚΟΕ σαράντα χρόνια 
που ασχολείται και εργαστηρια-
κά με το τεράστιο πρόβλημα της 
παρουσίας υπολειμμάτων φυτο-
φαρμάκων στα βρώσιμα προϊό-
ντα, έχει καταλήξει ότι πρέπει 
να προτιμάμε τα προϊόντα που 
είναι καλλιεργημένα και υπαί-
θρια χωρίς την παρουσία επικίν-
δυνων φυτοφαρμάκων. Η λίστα 
που αναφέρεται παρακάτω ισχύ-

ει για τις εντατικές καλλιέργειες.
Προσοχή λοιπόν γιατί ναι μεν 

τα προϊόντα είναι ωφέλιμα για την 
υγεία μας,αλλά μην ξεχνάμε ότι τα 
φυτοφάρμακα και σε μικρές δόσεις 
είναι καρκινογόνα.

Τα φρούτα και τα λαχανικά που 
πολλές φορές επιλέγουμε να εντά-
ξουμε στη διατροφή μας για μία πιο 
υγιή καθημερινότητα, δε φαίνεται να 
είναι και τόσο αθώα τελικά, σύμφω-

να με έρευνες του Environmental 
Working Group, γεγονός που οφεί-
λεται στα υπολείμματα φυτοφαρμα-
κων. Μεγάλη είναι η συγκέντρωση 
παρασιτοκτόνων σε φράουλες, σπα-
νάκι, λαχανίδα (kale), νεκταρίνια, 
μήλα, σταφύλια, ροδάκινα, κερά-
σια, αχλαδια, τομάτες, σέλερι, πατά-
τες, μικρότερη σε αβοκάντο, καλα-
μπόκι, ανανά, λάχανο, κρεμμύδια, 
αρακά, παπάγια, σπαράγγια, μάν-

γκο, μελιτζάνες, πεπόνια (ποικιλία 
honeydew), ακτινίδια, κουνουπίδι, 
μπρόκολο. 

Εφόσον προκύπτει πως τα φυτο-
φάρμακα είναι στην καθημερινό-
τητά μας πολύ πιο συχνά απ’ ότι 
υποψιαζόμαστε, οι τρόποι για να τα 
αποφύγουμε είναι οι εξής: πλένου-
με καλά πριν καταναλώσουμε, δεν 
ξεφλουδίζουμε, τρώμε λαχανικά και 
φρούτα εποχής.

Καρκινογόνα προϊόντα … στο πιάτο μας
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
ΔΡΥΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε, ΤΟ 
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ,ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, Η 
ΟΙΚΟΕΝ & Η ΟΙΚΟ-ΓΗ
15 Ιουνίου 1979: Μια ομάδα επιστημόνων 
ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει 
η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου 
και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, 
δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το όνομα 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
Πέρασαν 40 χρόνια από τότε και ο φορέας 
αυτός καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις εκείνες, για να γίνει η κατάλληλη 
δουλειά ώστε ν΄ αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές 
ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπισης των οικολογικών 
προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.
Στα 40 αυτά χρόνια, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε δημιούργησε 
άλλους τέσσερις φορείς, το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, το 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ . Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ 
διαμορφώνει και στοχεύει την εκπαιδευτική 
πολιτική του ΠΑ.Κ.Ο.Ε και το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΛΑΣ την περιβαλλοντική πολιτική του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, 
επιφορτισμένο με τις εργαστηριακές έρευνες σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ΟΙΚΟΕΝ διαμορφώνει την ενεργειακή πολιτική 
και η ΟΙΚΟ-ΓΗ την αγροτική πολιτική.Διοικητικό 
Συμβούλιο
Πρόεδρος:  Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, 
Χημικός – Γεωλόγος Ph.D.
Αντιπρόεδρος : Μανώλης Μπαχλιτζανάκης- 
Δημοσιογράφος 
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαλεξάκης, 
Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας: Μύρωνας Φασουλάκης,  
Αγγειοχειρουργός
Μέλος: Ναταλία Χριστοδουλάκη, Υγιεινολόγος

Επιμέλεια κειμένου: Κλήμης Χατζηανδρέου, Παναγιώτα Παρασκευουλάκου Μπόκολα
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ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέσω του οδοιπορικού αυτού στον 
Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και των 
δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν 
από τους μαθητές, με την δική μας 
υπόδειξη και βοήθεια, αποσκοπού-
με στα εξής:

1. Στην κατανόηση της έννοιας 
του οικοσυστήματος καθώς και της 
σχέσης αυτού με τον άνθρωπο και 
την ποιότητα ζωής.

2. Στην κατανόηση θεμελιωδών 
εννοιών της οικολογίας, όπως: βιότο-
πος, είδος, βλάστηση, χλωρίδα, πανί-
δα, στο πως όλα αυτά αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους για να υπάρχει ισορρο-
πία καθώς και πως σχετίζονται με 
τον άνθρωπο.

3. Στη γνωριμία των μαθητών με 
το δάσος, τη δομή και τις λειτουργίες 
του, την αξία αυτού, και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει λόγω φυσι-
κών απειλών και λόγω των ανθρώπι-
νων παρεμβάσεων.

Με άλλα λόγια στοχεύουμε στην 
ενημέρωση, στην επιμόρφωση, και 
στην ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε θέματα ανάδειξης και προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος.

ΤΑ ΔΑΣΗ
Δάσος ή δασικό οικοσύστημα είναι 

το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με 
ξηλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία 
επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί 
με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα 
και πανίδα.

Ένα δάσος μπορεί να διακριθεί σε 
παρθένο δάσος, σε φυσικό δάσος και 
σε τεχνητό δάσος.

Παρθένο είναι το δάσος που δημι-
ουργείται, αναπτύσσεται και αναγεν-
νάται χωρίς καμιά ανθρώπινη επέμ-
βαση. Στα παρθένα δάση τυπικά δεν 
επιτρέπονται ανθρωπογενείς επιδρά-
σεις, όμως τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν υποστεί αρκετές καταστροφές 
(π.χ. Δάση Αμαζονίου).

Φυσικό είναι το δάσος που κάπο-
τε ήταν παρθένο αλλά ο άνθρωπος το 
χρησιμοποίησε για να καλύψει τις 
ανάγκες του.

Ως τεχνητό δάσος νοείται το δάσος 
που δημιουργείται με επέμβαση ανθρώ-
που μέσω αναδασώσεων σε γυμνό 
έδαφος ή σε εκτάσεις που προϋπήρ-
χε δάσος αλλά καταστράφηκε για διά-
φορους λόγους και δεν μπόρεσε να 
αναγεννηθεί.

Παράλληλα, ανάλογα με το είδος 
των φυτικών ειδών που απαρτίζουν 
τα δάση, τα τελευταία χωρίζονται σε 
κατηγορίες.

Τα δάση των Βορείων περιοχών 
που αποτελούνται από κωνοφόρα (π.χ. 
πεύκο, έλατο, κέδρος).

Τα δάση των Εύκρατων περιοχών, 

όπου συναντάμε πλατύφυλλα, φυλλο-
βόλα δέντρα (π.χ. πλάτανος, σφεντά-
μι, οξιά, δρυς).

Τα δάση των Τροπικών περιοχών 
τα δέντρα των οποίων έχουν σκλη-
ρό κορμό και ιδιαίτερα μεγάλο ύψος 
(π.χ. σεκόϊα).

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι βλάβες των δασών προέρχονται 
από φυσικά αίτια ή/ και από ανθρώ-
πινες επεμβάσεις.

Με το όρο φυσικά αίτια εννοούμε 
τις δασικές ασθένειες που νεκρώνουν 
τα διάφορα είδη δέντρων, μύκητες 
που προκαλούν διάφορες ασθένειες 
στα δασικά δέντρα και δασικά έντο-
μα που δημιουργούν κατά περιόδους 
–κυρίως με την επίδραση ευνοϊκών 
κλιματικών και άλλων συνθηκών- επι-
δημίες που προκαλούν σοβαρές βλά-
βες στα δέντρα.

Στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί ότι 
κατά τα ξηρά έτη, δηλαδή εκείνα με 
λιγότερες βροχοπτώσεις, τα οποία επα-
ναλαμβάνονται ανά 3 έως 7 χρόνια, τα 
δασικά δέντρα όπως της πεύκης, της 
ελάτης κλπ. υποφέρουν από έλλειψη 
υγρασίας στο έδαφος και προσβάλ-
λονται δευτερογενώς από διάφορα 
φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα και 
νεκρώνονται κατά χιλιάδες.

Οι βλάβες των δασών από την 
παρέμβαση του ανθρώπου προκα-
λούνται είτε από υπερεκμετάλευση 
λόγο της βόσκησης και της υλοτομί-

ας, είτε από πυρκαγιές 
Η θερμή και η ξηρή περίοδος, που 

χαρακτηρίζει το κλίμα της χώρας μας 
κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, 
ευνοεί τις πυρκαγιές των δασών, οι 
οποίες για το λόγο αυτό εμφανίζο-
νται στην Ελλάδα από τους προϊστο-
ρικούς ακόμη χρόνους. Οι συνέπει-
ες των δασικών πυρκαγιών είναι : οι 
πλημμύρες, η διάβρωση του εδάφους, 
η οικολογική καταστροφή με εξαφάνι-
ση κάθε ζωντανού οργανισμού, φυτι-
κού ή ζωικού, τη μείωση της αισθη-
τικής αξίας της περιοχής αφορούν 
τόσο την άμεση και έμμεση οικονο-
μική απώλεια,.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ –  
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ο Εθνικός δρυμός ή Εθνικό πάρκο 
είναι ένα οικοσύστημα με ιδιαίτερη 
οικολογική αξία που παραμένει ανε-
πηρέαστο ή έχει επηρεαστεί ελάχιστα 
από ανθρώπινες δραστηριότητες και 
στο οποίο διατηρείται ποικιλομορφία 
οικολογικών, βιολογικών, γεωμορφο-
λογικών και αισθητικών στοιχείων. 

Αποτελεί μία οριοθετημένη περι-
οχή που προστατεύεται από ειδικούς 
νόμους προκειμένου να διαφυλαχτεί η 
μοναδικότητα του φυσικού της πλού-
του. Οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί 
και το οικολογικό περιβάλλον της χλω-
ρίδας και της πανίδας παρουσιάζουν 
επιστημονικό, εκπαιδευτικό καθώς 
και αναψυχικό ενδιαφέρον. 

Ένας Εθνικός δρυμός μπορεί να 
περιλαμβάνει δάση, λιβάδια, λίμνες, 

ποτάμια, οικισμούς, καθώς και ιστορι-
κά - αρχαιολογικά ευρήματα και μνη-
μεία. Υπεύθυνος φορέας για τη φύλαξη 
των εθνικών δρυμών είναι η Δασική 
υπηρεσία. Οι επισκέπτες επιτρέπεται 
να εισέρχονται στο χώρο κάτω από 
ειδικές συνθήκες για επιμόρφωση, 
έρευνα ή αναψυχή. Στους Δρυμούς 
επιτρέπονται οι ήπιες δραστηριότη-
τες και απαγορεύεται η φθορά των 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα 
στην Ευρώπη η οποία απέκτησε εθνι-
κό δρυμό το 1938, όπου ιδρύθηκαν 
εθνικοί δρυμοί στον Όλυμπο και τον 
Παρνασσό. Συνολικά η Ελλάδα δια-
θέτει 10 εθνικούς δρυμούς που καλύ-
πτουν περίπου 840.000 στρέμματα, 
ξεχωρίζοντας ο καθένας για τα δικά 
του στοιχεία:
• Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
• Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
• Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
• Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας
• Εθνικός Δρυμός Σουνίου
• Εθνικός Δρυμός Οίτης
• Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων 
(Σαμαριάς)
• Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια 
Κάλντα)
• Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου

Πρόσφατα δημιουργήθηκαν 
και Εθνικά Πάρκα. 

Υπάρχει μια πληθώρα προστατευ-
όμενων περιοχών, ιδιαίτερα υδροβιο-
τόπων που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτε-

ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΔΡΥΜΟΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ
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ρα μετά το 2004 Εθνικά Πάρκα. Αυτά, 
με έτος αναγνώρισης, είναι: 
• Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώ-
να, 2000
• Πάρκο υγροτόπων λιμνών Κορώνει-
ας, Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, 
2004
• Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, 2005
• Εθνικό Πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσο-
λογγίου, Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβο-
λών ποταμών Αχελώου και Ευήνου 
και νήσων Εχινάδων, 2006
• Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς, Λευ-
κίμμης και Σουφλίου, 2006
• Εθνικό Πάρκο λίμνης Κερκίνης, 2006
• Εθνικό υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα 
Έβρου, 2007
• Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Αμβρα-
κικού, 2008
• Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης, 2008 (Νέστου)
• Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περι-
στερίου και χαράδρας Αράχθου, 2009
• Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Κοτυχί-
ου Στροφυλιάς, 2009
• Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία 
και Αλιάκμονα, 2009
• Εθνικό Πάρκο οροσειράς Ροδόπης, 
2009, και
• Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραïκού, 
2009.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ 
ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ

Ο κάθε εθνικός δρυμός αποτελείται 
από μία περιοχή απόλυτης προστα-
σίας, τον πυρήνα, και από μια προ-
στατευτική περιφερειακή ζώνη ίσης 
τουλάχιστον έκτασης με τον πυρήνα. 
Ορισμένες από τις δραστηριότητες 
που απαγορεύονται στον στην περι-
οχή του πυρήνα για την προστασία 

του εθνικού δρυμού είναι: η βιομη-
χανικές δραστηριότητες, η γεωργικές 
δραστηριότητες, η εγκατάσταση οικι-
σμών, η βόσκηση, η υλοτομία, η θύρα, 
η αλιεία, η συλλογή φυτών, η τοποθέ-
τηση διαφημιστικών πινακίδων κλπ/ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας ιδρύ-
θηκε το 1961 και έχει ιδιαίτερη οικο-
λογική, βοτανική και ζωολογική αξία. 
Υπάρχουν κοινωνίες σπάνιων ζώων και 
φυτών και ενδημικά είδη. Οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες μέσα στο Δρυ-
μό είναι η δασοπονία, η υλοτομία, ο 
τουρισμός και η αναψυχή.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 

της Πάρνηθας είναι η μεγάλη ποικι-
λομορφία της. Από ανατολή σε δύση 
απλώνονται μακριές κορυφογραμ-
μές που σχηματίζουν 16 κορυφές με 
υψόμετρο άνω των 1000 μ., ενώ η 
υψηλότερη κορυφή είναι η Καραβό-
λα (1.413μ.)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Η Πάρνηθα εκτείνεται βόρεια της 

Αθήνας, περιβαλλόμενη βόρεια και 
ανατολικά από την ΑΥΔΕ-ΠΑΘΕ και 
τους οικισμούς της Σφενδάλης και του 
Αυλώνα, νότια από τις Αχαρνές και 
τους Θρακομακεδόνες και δυτικά από 
τα Δερβενοχώρια. Διαθέτει φαράγγια 
με σπουδαιότερο εκείνο του Κελάδω-
να στη δυτική Πάρνηθα μήκους 2,5 
χλμ και χαράδρες, όπως της Χούνης 
στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού και 

πολλά ρέματα. Η Πάρνηθα αποτελεί-
ται από ιζηματογενή πετρώματα που 
σχηματίστηκαν την εποχή μας. 

Τα πετρώματα της Πάρνηθας είναι 
ιζηματογενή που σχηματίστηκαν περί-
που 570 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα 
κυριότερα από αυτά είναι σχιστόλιθοι 
(συναντώνται στις χαράδρες και στις 
κοιλάδες του βουνού) και ασβεστόλι-
θοι (στις κορυφές του), ενώ εμφανί-
ζεται και λίγος φλύσχης. Η κυριαρχία 
του ασβεστόλιθου που είναι υδατοδι-
απερατός σε συνδυασμό με το έντονο 
ανάγλυφο του βουνού είχε ως αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία πολλών σπηλαί-
ων με σπουδαιότερο εκείνο του Πανός 
στο φαράγγι του Κελάδωνα. 

Η Πάρνηθα διαθέτει επίσης πολ-
λές πηγές, με κυριότερες τις πηγές 
της Kιθάρας (οι οποίες σχηματίζουν 
την λίμνη Κιθάρα) στην Ανατολική 
Πάρνηθα και της Γκούρας στη Δυτι-
κή Πάρνηθα. 

Από άποψη κλιματολογικών συν-
θηκών η Πάρνηθα διαφέρει από τα 
υπόλοιπα βουνά της Αττικής: έχει 700 
mm. ετήσιο ύψος βροχής, 110 βροχε-
ρές ημέρες, 22 ημέρες χιονόπτωσης, 
με τον παγετό και την ομίχλη να απο-
τελούν συχνότατα φαινόμενα. 

Η Πάρνηθα χαρακτηρίζεται από ιδι-
αίτερα πυκνή βλάστηση κυρίως στην 
ανατολική της πλευρά που έχει περισ-
σότερη υγρασία. Κυρίαρχο είδος είναι:
• η Χαλέπιος Πεύκη
• η Κεφαλληνιακή Ελάτη. 

Στην Πάρνηθα βρίσκουμε και άλλες 
μορφές βλάστησης, όπως η παραρε-
μάτια Στο βουνό υπάρχουν επίσης 
κέδρα, δρυς, οστριές, αγριελιές, φυλί-
κια, φράξοι, κουτσουπιές, αγριοκορο-
μηλιές, σφενδάμια, κουμαριές, μυρ-
τιές, σχίνα, κράτεγοι κ.ά., που εμπλου-
τίζουν την άγρια χλωρίδα του. (πλα-
τάνια, ιτιές, λεύκες κ.τ.λ.).

 Στην χλωρίδα της Πάρνηθας περι-
λαμβάνονται περισσότερα από 1.000 
είδη, μεταξύ των οποίων κρίνοι, κρό-
κοι, παιώνιες, καμπανούλες, ορχιδέες 
κ.ά. Πολλά από αυτά είναι σπάνια και 
ενδημικά, όπως η καμπανούλα του 
Celsius, η κόκκινη τουλίπα, ο κόκκι-
νος κρίνος, η άσπρη παιώνια, η μαύ-
ρη φριτιλάρια κ.ά 

ΠΑΝΙΔΑ
Με τον όρο πανίδα εννοούμε το 

σύνολο των διαφόρων ειδών ζωι-
κών οργανισμών (Σπονδυλωτών και 
Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μία 
περιοχή. Πολλά από τα ζώα που ζουν 
στην Πάρνηθα προστατεύονται από 
την ευρωπαϊκή και ελληνική νομο-
θεσία. Στην Πάρνηθα απαντώνται:
• αμφίβια, χελώνες, σαύρες και φίδια. 
• 120 είδη πτηνών, ενδημικών της 
Ελλάδας και αποδημητικών. 
• το όρνιο 
• o φιδαετός 
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• ο χρυσαετός 
• ο πετρίτης 
• ο μπούφος 
• ο μουστακοτσιροβάκος κλπ
• 29 είδη θηλαστικών, όπως ελάφια, 
• κόκκινο ελάφι (έχουν μείνει μόλις 
δύο μεγάλοι πληθυσμοί του είδους 
αυτού στην χώρα μας, ένας στη Ροδό-
πη και ένας στην Πάρνηθα)
• ο κρητικός αίγαγρος 
• ζαρκάδια 
• αγριόχοιροι. 
• λαγοί
• αλεπούδες 
• ασβοί 
• κουνάβια 
• τσακάλια 
• σκίουροι 
• σκαντζόχοιροι 
• το ελάφι Cervus elaphus στο κατα-
φύγιο θηραμάτων

ΧΛΩΡΙΔΑ
Στην Πάρνηθα συναντώνται περισ-

σότερα από 1.100 είδη φυτών, από τα 
οποία τα 92 είναι ελληνικά ενδημι-
κά (απαντώνται μόνο στον ελλαδικό 
χώρο), ενώ 3 από αυτά είναι ενδημικά 
της Πάρνηθας και απαντώνται μόνο 
στην Πάρνηθα και πουθενά αλλού 
στον κόσμο. 

Στην Πάρνηθα διακρίνονται τρεις 
κύριες ζώνες βλάστησης, η ζώνη των 
αείφυλλων- πλατύφυλλων που εκτεί-
νεται σε υψόμετρο 300-800 μ., η ζώνη 
της κεφαλληνιακής ελάτης που εκτεί-
νεται σε υψόμετρο 800-1.400 μ. και η 
ορομεσογειακή ζώνη, η οποία συνα-
ντάται στις υψηλές κορυφές του βου-
νού. Στις κοίτες των ρεμάτων επικρα-
τεί η βλάστηση από πλατάνια, ιτιές, 
λεύκες, φράξους κλπ. ενώ σε κάποιες 
περιοχές του βουνού υπάρχουν συστά-
δες από φυλλοβόλες δρύες.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Η ονομασία Πάρνηθα προέρχε-
ται από την λέξη Πάρνης που έχει 
πανάρχαια προέλευση από την αρχαία 
Πελασγική γλώσσα. Η ρίζα της είναι 
συγγενής με τις λέξεις Πάρνωνας και 
Παρνασσός (Νέζης, 1983). 

Η Πάρνηθα κατοικούνταν και ήταν 
πολυσύχναστη από τους Μυκηναϊκούς 
ακόμα χρόνους. Η σπουδαιότητά της 
είναι φανερή από τη θέση που κατέχει 
ως προπύργιο της Αττικής από βόρει-
ες επιθέσεις. Έτσι, μαζί με τα συνεχό-
μενα βουνά Πατέρας και Κιθαιρώνας, 
αποτελεί ένα φυσικό τείχος μήκους 
60 χιλιομέτρων, που ξεκινά από τον 
Ευβοϊκό κόλπο και καταλήγει στον 
κόλπο των Μεγάρων.

Η Πάρνηθα εμφανίζεται ως το πιο 
οχυρωμένο βουνό της αρχαίας Ελλά-
δας. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο 
έγιναν σκληρές μάχες για τον έλεγχο 

του φρουρίου της Πάνακτου. Τελικά 
οι Αθηναίοι το ανοικοδόμησαν από 
την αρχή και το κατέστησαν ισχυρό-
τατο. Το δε φρούριο της Δεκέλειας 
ήταν το στρατηγείο των Λακεδαιμο-
νίων για πολλά χρόνια στη διάρκεια 
του Πελοποννησιακού πολέμου.

Η Πάρνηθα όμως ήταν και τόπος 
λατρείας των Αθηναίων. Ο Παυσα-
νίας αναφέρει στα «Αττικά» ότι στην 
Πάρνηθα υπήρχε χάλκινο άγαλμα 
του Παρνήθιου Δία και βωμός του 
Σημαλέου Δία που ρύθμιζε τις βροχές, 
καθώς και δύο λατρευτικά σπήλαια. 
Οι κάτοικοι της κλασσικής Αθήνας 
γνώρισαν περιόδους ακμής και δόξας, 
μεγάλη κοινωνική, πολιτική και πολι-
τιστική ανάπτυξη. Παράλληλα όμως, 
σέβονταν το φυσικό περιβάλλον και 
αυτό φαίνεται ήδη από τη θρησκεία 
και τους μύθους τους.

Τα ένδοξα χρόνια της Αθήνας δια-
δέχθηκαν η παρακμή και η αφάνεια, 
που διήρκεσαν πολλούς αιώνες. Το 
περιβάλλον της Αττικής άντεξε όχι 
μόνο στο χρόνο, αλλά και στις ποι-

κίλες επιθέσεις βαρβαρικών φυλών, 
που στρατοπέδευσαν και πολλοί από 
αυτούς παρέμειναν για μεγάλο διά-
στημα στα χώματά της.

Μετά την απελευθέρωση της Ελλά-
δος και την ανακήρυξη της Αθήνας σε 
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, 
ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατακόρυ-
φα. Από 4.000 το 1834 έγιναν 66.000 
το 1879. Το γεγονός αυτό είχε δυσμε-
νέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον 
του λεκανοπεδίου της Αττικής. Τα 
λίγα δάση που είχαν απομείνει από 
την πρόσφατη τότε καταστροφή από 
τα στρατεύματα του Κιουταχή, απο-
δεκατίστηκαν για την κάλυψη των 
αναγκών της πρωτεύουσας. Ξυλοκό-
ποι, ασβεστοποιοί, ανθρακείς, αρτο-
ποιοί, κεραμείς κτλ, απογύμνωσαν τα 
βουνά της Αττικής.

Στην σύγχρονη εποχή μειώθηκε 
δραστικά η βόσκηση, η οποία απαγο-
ρεύθηκε το 1953. Ωστόσο, οι πιέσεις 
στο βουνό δεν ελαττώθηκαν. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι κατά την υπο-
χώρησή τους οι Γερμανικές δυνάμεις 

κατοχής που υποχωρούσαν σιδηρο-
δρομικώς έκαψαν τμήμα του ελατο-
δάσους, προκειμένου να ελέγξουν τις 
επιθέσεις των αντιστασιακών δυνάμε-
ων εναντίον τους. Επίσης, ένα αξιόλο-
γο τμήμα των συστάδων ελάτης υπο-
βαθμίστηκε αργότερα από το κόψιμο 
των κορυφών των νέων ελάτων για 
την παραγωγή των χριστουγεννιάτι-
κων δέντρων.

Η ίδρυση του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας το 1961 σύμφωνα με την 
μελέτη του πρώην Δασάρχη Πάρνη-
θας, καθηγητή Κ. Μακρή (Μακρής Κ. 
1958), ήταν καταλυτική για τη σωτη-
ρία του βουνού και έτσι σήμερα το 
βουνό είναι το μοναδικό στην Αττι-
κή που συντηρεί μία τόσο πλού-
σια βιοποικιλότητα

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2007
Στις 28 Ιουνίου 2007 μια μεγάλη 

πυρκαγιά κατέστρεψε 25.000 από τα 
περίπου 35.000 στρέμματα δασικής 
έκτασης του δρυμού της Πάρνηθας. 
Το ελατόδασος κάηκε κατά τα 2/3 του. 
Σπάνια φυτά του οικοσυστήματος της 
Πάρνηθας χάθηκαν, μάλλον για πάντα. 
Συνολικά κάηκαν 56000 στρέμματα 
από τα 300.000 της συνολικής έκτα-
σης του βουνού. Σε ολόκληρη την 
καμένη έκταση έγιναν αντιδιαβρωτι-
κά – αντιπλημμυρικά έργα, προκειμέ-
νου να συγκρατηθεί το λιγοστό πολύ-
τιμο χώμα που υπάρχει στην περιο-
χή και να γίνει στη συνέχεια τεχνη-
τή αναδάσωση. Αν και τα περισσότε-
ρα από τα περίπου τετρακόσια κόκ-
κινα ελάφια της περιοχής σώθηκαν, 
ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιοτόπου 
όπου περνούσαν τους καλοκαιρινούς 
μήνες κάηκε. 

Λόγω της καταστροφής εκφράζο-
νται φόβοι για δραστική αλλαγή του 
μικροκλίματος της Αττικής, καθώς 
ο δρυμός της Πάρνηθας κατέβαζε 
τη θερμοκρασία των αερίων μαζών 
που κατευθύνονταν προς την Αθήνα 
μέσω του βόρειου αυχένα αερισμού 
του Λεκανοπεδίου. Η μέση θερμο-
κρασία στην πόλη επομένως αναμέ-
νεται να ανέβει. Πλημμύρες επίσης 
αναμένονται λόγω μη συγκράτησης 
των νερών της βροχής. 

Η αρχική εκδοχή για τα αίτια της 
πυρκαγιάς ήταν ότι ξεκίνησε από τους 
πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ που 
διασχίζουν την περιοχή και επεκτά-
θηκε στο δάσος. Η προκαταρκτική 
έρευνα που διεξήχθηκε όμως απο-
κλείει αυτό το ενδεχόμενο και μιλά 
για εμπρησμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. Η ένδυση πρέπει να είναι αντίστοι-
χη για την εποχή και αρκετή για το 
κρύο σε 1300 μέτρα υψόμετρο.

Ποια έργα βοήθησαν  
να έχουμε τη σημερινή εικόνα 
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2. Χοντρά παπούτσια με αντιολισθη-
τική σόλα, αδιάβροχα.
3. Αδιάβροχο μπουφάν.
4. Οι μαθητές θα είναι οργανωμένοι σε 
ομάδες των πενήντα (50) ατόμων. Θα 
πρέπει να μην απομακρύνονται από 
την ομάδα και να ακολουθούν την 
πεζοπορία στα πλαίσια του μονοπα-
τιού, ακολουθώντας τις οδηγίες των 

συνεργατών του ΠΑΚΟΕ. Την ευθύ-
νη για τυχόν αποκλίσεις των μαθη-
τών από την πορεία την φέρουν εξ’ 
ολοκλήρου οι καθηγητές.

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
• Είναι προτιμότερο ο κάθε μαθητής 
να έχει προμηθευτεί από το σπίτι του 
πρόχειρο φαγητό (ελαφρύ σάντουιτς).

• Δεν υπάρχει πόσιμο νερό στο βου-
νό και οι μαθητές πρέπει να φέρουν 
το δικό τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά τη διάρκεια εξόρμησης στο βου-
νό καθώς και κατά την παραμονή στο 
καταφύγιο απαιτείται σεβασμός τόσο 
απέναντι στο φυσικό πλούτο όσο και 

στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου. 
• Θα πρέπει να μη γίνει καμία φθο-
ρά στη βλάστηση και στην αυτοφυή 
χλωρίδα της περιοχής.
• Απαγορεύεται ρητά η εκρίζωση ή 
η συλλογή φυτών.
• Την ευθύνη για τη συμπεριφορά 
των μαθητών τη φέρουν οι ίδιοι και 
οι καθηγητές του σχολείου.

Χάρτης διαδρομής για την οικολογική εκδρομή στην Πάρνηθα
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