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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

43 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 80ΣΕΛΙΔΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ. 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: 
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ  
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ

ΠΥΡHΝΙΚΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

▶ ΣΕΛ. 32-35

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ  
ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

ΤΟΞΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ 
ΟΙ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ  
ΣΤΑ ΜΕΤΡΟ  
Δέκα φορές πιο 
πάνω από τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια  
οι τοξικές ουσίες

▶ ΣΕΛ. 16-31

▶ ΣΕΛ. 3-13

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ  
ΝΕΡΑ

▶ ΣΕΛ. 14-15

Πρώτο τεστ αντοχής στο ρεύμα
Σε συναγερμό 
για τη διακοπή  

Ρωσικού αερίου
▶ ΣΕΛ. 36
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή 
επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστή-
ρια τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπα-
ραθέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστο-
τε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθητο-
ποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

43 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλή-
ματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιο-
ριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απένα-
ντι σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερί-
δα μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή τηλε-
οπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΝΕΦΟΣ ΚΑΙ … ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ edito 
rial

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0804,

210 810 0805
Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η διευθυνσή μας είναι: Nικολάου Φλώρου 8, Νέα Φιλοθέη

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 70€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 35 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 200€ - 10.000€

ΣΤΟ ΒΩΜΟ της ενεργειακής κρίσης, οι 
Έλληνες πολίτες συνωστίζονται στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, με όσους κινδύνους 
εγκυμονεί αυτός ο συνωστισμός. 
Κίνδυνος από το νέο κύμα του 
κορωνοϊού, κίνδυνος από τις επικίνδυνες 
χημικές ενώσεις, που κυκλοφορούν 
ιδιαίτερα στις αποβάθρες των συρμών 
στους σταθμούς του Μετρό – όπως 
θα διαβάσετε στις παρακάτω σελίδες 
του περιοδικού- όλα αυτά αποτελούν 
αιτίες πολλών ασθενειών, ιδιαίτερα του 
αναπνευστικού συστήματος κι επειδή 
οι εποχές τώρα δεν είναι πρόσφορες για 
τους Έλληνες πολίτες να αντιμετωπίσουν 
τέτοιες καταστάσεις, γι’ αυτό πρέπει 
οι αρμόδιοι να σταθούν στο ύψος 

των περιστάσεων και να πάρουν τα 
κατάλληλα μέτρα, όυτως ώστε οι πολίτες 
να κυκλοφορούν στα ΜΜΜ και να 
αισθάνονται υγιείς και ασφαλείς.
Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε «δήθεν» 
σύγχρονο Μετρό και οι συνθήκες στα 
εκδοτήρια και στις αποβάθρες να είναι 
επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία. Επειδή 
όμως οι «αρμόδιοι», που επανειλημμένως 
τους έχουμε επισημάνει τα αποτελέσματα 
των ερευνών του ΠΑΚΟΕ, δεν 
ασχολήθηκαν ουδέποτε εδώ και τρία 
χρόνια, γι’ αυτό η προσπάθεια αυτή 
θα στραφεί τώρα προς τη Δικαιοσύνη 
και στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
οργανισμούς προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας και του Περιβάλλοντος.
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Η πρόσφατη (21/6/2022) επιτόπια 
έρευνα του ΠΑΚΟΕ, σε κεντρι-
κά ρέματα στην Αττική, που 

διασχίζουν τον αστικό ιστό της, απέδει-
ξε περίτρανα ότι:

Χρόνια τώρα τα ρέματα που βλέπετε 
παρακάτω στους πίνακες και τις φωτο-
γραφίες είναι οχετοί βοθρολυμάτων βιο-
μηχανικών-βιοτεχνικών αποβλήτων με 
αποτέλεσμα να μολύνουν επικίνδυνα 
τους κατοίκους που διαμένουν κοντά –
ένα δύο χιλιόμετρα απόσταση- σε αυτά.

Συγκεκριμένα τα κολοβακτηρίδια, οι 
εντερόκοκκοι και το E.Coli είναι μικρό-
βια κοπρανώδους προελεύσεως (βλ.  πίνα-
κα) και όπως παρατηρείτε οι τιμές είναι 
διπλάσιες-πενταπλάσιες των ορίων, γεγο-
νός που σημαίνει ότι ο κίνδυνος αντί-
στοιχα πολλαπλασιάζεται.

Επίσης οι τιμές των χημικών παρα-
μέτρων είναι και αυτές μεγαλύτερες κατά 
πολύ του επιτρεπτού ορίου.

ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΧΕΤΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΦΥΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ -  

Ρέματα που παρέσυρε το ρέμα της τσιμεντοποίησης
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Πίνακας θέσεων Δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικών  
και Οργανοληπτικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ρέματος της Χελιδονούς,  

περιοχής Αχαρνών, Κηφισιάς και  Αγ. Στεφάνου,  στις 21/06/2022.

Αρ
. Δ

εί
γμ

ατ
ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Παράμετροι Μετρήσεων 

pH
Αγωγι-
μότητα 

(Conductivity)
μS/cm

Θολε-
ρότητα  
(Turbidity)  

NTU

TSS
mg/L Οσμή Χρώμα

1 Αχαρνών. Γέφυρα στα δεξιά πινακίδα  «Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας » 5,59 797 0,75 424 - -
2 Αχαρνών. Προς Εθνική , αριστερά πάνω από την Γέφυρα.  6,15 806 1,27 428 - -
3 Αχαρνών. Από την  γέφυρα αριστερά, 80 μέρα περίπου πιο πέρα  6,25 805 1,31 428 - -

4 Περισσού 159, απέναντι του μαγαζί με τα ρούχα (APPAREL), προς τα δεξιά από την 
γέφυρα 6,26 774 1,05 420 - -

5 Τέλος του δρόμου οδός Περισσού 6,47 762 2,04 424 - -

6 Εκκλησία Άγιος Ευθύμιος. Ποτάμι πίσω από την εκκλησία. Πινακίδα «Δήμος Νέας 
Χαλκηδόνας». Δεξιά της γέφυρας οδός Ξάνθης     6,53 835 0,32 435 - -

7 Ποτάμι πίσω από την εκκλησία Άγιος Ευθύμιος. Πινακίδα «Δήμος Νέας 
Χαλκηδόνας», αριστερά της γέφυρας. 6,52 836 0,48 436 - -

8 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι  δίπλα στο κτήμα Delichef, δεξιά Δήμος Κηφισιάς.  6,34 992 1,81 520 - -

9 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι  δίπλα στο κτήμα Delichef, αριστερά  Δήμος 
Κηφισιάς.  6,22 1031 1,6 539 - -

10 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι . ΕΥΔΑΠ. Δ.Δ.Υ. Υ – Μ εγκαταστάσεις SH02, οδός 
Κρεστένων, Δήμος Κηφισίας, αριστερά.    6,29 1044 1,01 543 - -

11 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι . ΕΥΔΑΠ. Δ.Δ.Υ. Υ – Μ εγκαταστάσεις SH02, οδός 
Κρεστένων, Δήμος Κηφισίας, δεξιά. 7,5 1048 0,88 549 - -

12 Ρέμα Χελιδονούς. Οδός Αγίου Αθανασίου, μαγαζί οικισκοι PADO BOX. Βιοτεχνία.   8,12 994 2,03 523 - -
13 Ρέμα Χελιδονούς. Οδός Αγίου Αθανασίου, μαγαζί οικισκοι PADO BOX. Βιοτεχνία.   8,15 1023 1,96 525 - -
14 Άγιος Στέφανος,  κάτω από την Γέφυρα δεξιά και πριν την Εθνική.  6,74 859 0,73 446 - -
15 Άγιος Στέφανος,  κάτω από την Γέφυρα, αριστερά, και πριν την Εθνική.  6,3 863 0,45 446 - -
Επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/), Πρότυπα 

ποιότητας γλυκών επιφανειακών νερών για υδροληψία πόσιμου .
6,5 – 
8,5  1000 1 25

Υπεύθυνη  Χημικών αναλύσεων: Παπαδοπούλου Μαρία. 

Πίνακας θέσεων Δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά 
ρέματος της Χελιδονούς, περιοχής Αχαρνών, Κηφισιάς και Αγ. Στεφάνου, στις 21/06/2022.

Αρ
ιθ

μό
ς 

Δε
ίγ

μα
το

ς

Ώ
ρα ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

1 11:20 Αχαρνών. Γέφυρα στα δεξιά πινακίδα  «Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας » 870 870 367

2 11:30 Αχαρνών. Προς Εθνική , αριστερά πάνω από την Γέφυρα.  956 956 392

3 11:45 Αχαρνών. Από την  γέφυρα αριστερά, 80 μέρα περίπου πιο πέρα  790 790 279

4 11:55 Περισσού 159, απέναντι του μαγαζί με τα ρούχα (APPAREL), προς τα δεξιά από την γέφυρα 338 338 123

5 12:05 Τέλος του δρόμου οδός Περισσού 346 346 68

6 12:15 Εκκλησία Άγιος Ευθύμιος. Ποτάμι πίσω από την εκκλησία. Πινακίδα «Δήμος Νέας 
Χαλκηδόνας». Δεξιά της γέφυρας οδός Ξάνθης     590 590 273

7 12:25 Ποτάμι πίσω από την εκκλησία Άγιος Ευθύμιος. Πινακίδα «Δήμος Νέας Χαλκηδόνας», 
αριστερά της γέφυρας. 550 550 215

8 12:35 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι  δίπλα στο κτήμα Delichef, δεξιά Δήμος Κηφισιάς.  802 374 185

9 12:45 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι  δίπλα στο κτήμα Delichef, αριστερά  Δήμος Κηφισιάς.  478 478 193

10 12:50 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι . ΕΥΔΑΠ. Δ.Δ.Υ. Υ – Μ εγκαταστάσεις SH02, οδός 
Κρεστένων, Δήμος Κηφισίας, αριστερά.    424 138 62

11 13:00 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι . ΕΥΔΑΠ. Δ.Δ.Υ. Υ – Μ εγκαταστάσεις SH02, οδός 
Κρεστένων, Δήμος Κηφισίας, δεξιά. 600 124 96

12 13:09 Ρέμα Χελιδονούς. Οδός Αγίου Αθανασίου, μαγαζί οικισκοι PADO BOX. Βιοτεχνία.   612 194 18

13 13:14 Ρέμα Χελιδονούς. Οδός Αγίου Αθανασίου, μαγαζί οικισκοι PADO BOX. Βιοτεχνία.   632 156 19

14 13:23 Άγιος Στέφανος,  κάτω από την Γέφυρα δεξιά και πριν την Εθνική.  684 474 235

15 13:33 Άγιος Στέφανος,  κάτω από την Γέφυρα, αριστερά, και πριν την Εθνική.  856 594 197
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά 
ρέματος της Χελιδονούς, περιοχής Αχαρνών, Κηφισιάς και Αγ. Στεφάνου, στις 21/06/2022.

Αρ
. Δ

εί
γ-

μα
το

ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Cr(VI)
μg/L

NO3
mg/L

PO4
mg/L

SO4
mg/L

COD
mg/L

1 Αχαρνών. Γέφυρα στα δεξιά πινακίδα «Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας » 3 7,7 1,1 318 166

2 Αχαρνών. Προς Εθνική , αριστερά πάνω από την Γέφυρα. κάτω 2,1 1,1 323 186

3 Αχαρνών. Από την γέφυρα αριστερά, 80 μέρα περίπου πιο πέρα 0 2,6 1,0 116 157

4 Περισσού 159, απέναντι του μαγαζί με τα ρούχα (APPAREL), προς τα δεξιά από 
την γέφυρα 27 2,1 0,7 183 143

5 Τέλος του δρόμου οδός Περισσού 14 1,6 0,7 260 139

6 Εκκλησία Άγιος Ευθύμιος. Ποτάμι πίσω από την εκκλησία. Πινακίδα «Δήμος 
Νέας Χαλκηδόνας». Δεξιά της γέφυρας οδός Ξάνθης   9 1,5 0,8 51 139

7 Ποτάμι πίσω από την εκκλησία Άγιος Ευθύμιος. Πινακίδα «Δήμος Νέας 
Χαλκηδόνας», αριστερά της γέφυρας. 25 4,3 1,0 12 128

8 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι δίπλα στο κτήμα Delichef, δεξιά Δήμος 
Κηφισιάς. 25 4,0 0,2 10 121

9 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι δίπλα στο κτήμα Delichef, αριστερά Δήμος 
Κηφισιάς. 15 1,9 1,2 413 134

10 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι . ΕΥΔΑΠ. Δ.Δ.Υ. Υ – Μ εγκαταστάσεις SH02, 
οδός Κρεστένων, Δήμος Κηφισίας, αριστερά.  19 5,6 1,4 323 145

11 Ρέμα Χελιδονούς και Καλυφτάκι . ΕΥΔΑΠ. Δ.Δ.Υ. Υ – Μ εγκαταστάσεις SH02, 
οδός Κρεστένων, Δήμος Κηφισίας, δεξιά. 16 2,3 1,2 430 137

12 Ρέμα Χελιδονούς. Οδός Αγίου Αθανασίου, μαγαζί οικισκοι PADO BOX. 
Βιοτεχνία.  22 2,7 1,4 12 122

13 Ρέμα Χελιδονούς. Οδός Αγίου Αθανασίου, μαγαζί οικισκοι PADO BOX. 
Βιοτεχνία.  28 0,7 0,9 18 139

14 Άγιος Στέφανος, κάτω από την Γέφυρα δεξιά και πριν την Εθνική. 12 4,5 0,3 61 109

15 Άγιος Στέφανος, κάτω από την Γέφυρα, αριστερά, και πριν την Εθνική. 3 3,5 0,2 20 161

Επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με: 3* 7 – 25** 0.4 – 
0.7***

150-
250**** 125*****

Υπεύθυνη Χημικών αναλύσεων: Παπαδοπούλου Μαρία. 

* Σύμφωνα με ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 51354/2641/Ε103 Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις 
ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμ-
βουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά 
ύδατα και άλλες διατάξεις ( Αρ. Φύλλου 1909 8 Δεκεμβρίου 2010) , η συγκέντρωση του Cr (VI) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 μg/L. 
* * Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η συγκέντρωση Νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη από 50mg/l σε περιπτώσεις ιδι-
αιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l. * * Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρό-
τυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η συγκέντρωση νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη από 
7mg/l. ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για 
«πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των Νιτρικών 25 – 50 mgNO3−N/l
*** Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η συγκέντρωση φωσφορικών πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 (ύδατα Α1) και 
0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3). Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η συγκέντρω-
ση του Ολικού Φωσφόρου πρέπει να είναι μικρότερη από 2,0mg/l. Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυ-
πα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η συγκέντρωση ολικού Φωσφόρου πρέπει να είναι μικρότερη 
από 1mg/l.  ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορί-
ζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των Φωσφόρικών πρέπει να 
είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l. 
**** Σύμφωνα με την ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Πρότυπα ποιότητας γλυκών επιφανειακών νερών για υδροληψία 
πόσιμου νερού Θειικά, 4 150 – 250 mg/L SO4 
***** 
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Όλα αυτά τη στιγμή που η περιφέ-
ρεια ξοδεύει για ενημέρωση και μόνο 
στα σκουπίδια αμύθητα ποσά, τη στιγμή 
που όλοι διαμαρτύρονται για την κλιμα-
τική αλλαγή, προεκλογικά ακούτε τι μας 
τάζουν; μολατάυτα εμπιστεύεστε να τους 
ψηφίσετε;....

Το ΠΑΚΟΕ αποδεικνύει με στοιχεία, 
και όχι με λόγια όπως οι  πολιτευτές, την 
επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί πλέ-
ον και αποτελεί υγειονομική βόμβα για τη 
δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό παρακά-
τω σας παραθέτουμε μία αναδρομή στην 
ιστορία των ρεμάτων της Αττικής αλλά και 
στις επιτόπιες έρευνες που έχουμε ενερ-
γήσει σε αυτά τα τελευταία χρόνια με τα 
αποτελέσματα των μετρήσεών μας για να 
βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Α.   Όταν η Αττική είχε ποτάμια: Πώς 
χάθηκαν σε έναν αιώνα 850 
χιλιόμετρα υδάτινων οδών
Ολοένα και συχνότερα είναι πλέον τα 

πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική, δεδο-
μένης και της καταστροφής των δασών στα 
βουνά που περικλείουν την πρωτεύουσα, 
με βασική αιτία το γεγονός ότι η άναρχη 
δόμηση της Αθήνας στον 20ό αιώνα οδή-
γησε στο μπάζωμα άνω των 800 χιλιο-
μέτρων υδάτινων ροών, αλλού για δημι-
ουργία οδών και αλλού για οικοδόμηση. 

Κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας 
όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλ-
λιρρόης και η Σταδίου δημιουργήθηκαν 
με βάση τις υδάτινες ροές που η φύση 
είχε ανοίξει στο λεκανοπέδιο. Από τις 
ιστορικές ροές νερού στην πρωτεύουσα 
έχουν απομείνει ο Κηφισός και ένα κομ-
μάτι του Ιλισού. Μπορεί μόνο οι παλαιό-
τεροι να θυμούνται τα ονόματα Ηριδανός, 
Λυκόρεμα, Βουρλοπόταμος, Βοϊδοπνί-
χτης, Κυκλοβόρος, Διαβολόρεμα, Αλασ-
σώνας καθώς και άλλα ρέματα που διέ-
τρεχαν την Αθήνα, αλλά η φύση δεν τα 
ξεχνά και μας τα υπενθυμίζει όποτε ανοί-
γουν οι ουρανοί.

Η Αττική ήταν ιστορικά χώρος συρ-
ροής υδάτων, ως λεκανοπέδιο που 
είναι. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ρεμά-
των, χειμάρρων και ποταμών διέσχι-
ζαν τον χώρο που περικλείεται από 
το Αιγάλεω, την Πάρνηθα, την Πεντέ-
λη και τον Υμηττό. Μετά ήρθαν το τσι-
μέντο και η άσφαλτος, πήραν άναρχα 
θέση στην πρωτεύουσα, και τα νερά 
δεν βρίσκουν διέξοδο, παρά τα όποια 
αντιπλημμυρικά έργα.

Τουλάχιστον 550 χιλιόμετρα ρεμά-
των και χειμάρρων έχουν μπαζωθεί 
στην Αττική σύμφωνα με στοιχεία από 
γεωτρήσεις της Ελληνικής Αρχής Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΕΑΓΜΕ), του πρώην ΙΓΜΕ. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα άνω του 80% του υετού, 
ό,τι δηλαδή πέφτει από τον ουρανό 
(βροχή, χιόνι ή χαλάζι) να καταλήγει 

στη θάλασσα και μόνο το 20% ή και 
λιγότερο να απορροφάται από το έδα-
φος, αντιστρέφοντας τα αρχικά ποσο-
στά στην Αττική.

Σύμφωνα δε με μελέτη του Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου, τα ανοι-
χτά ρέματα της Αττικής το 1945, είχαν 
μήκος 1.280 χιλιόμετρα, ενώ προσφά-
τως υπολογίζονταν σε μόλις, 434 χιλιό-
μετρα, κάτι που σημαίνει ότι περί τα 
850 χιλιόμετρα ρεμάτων έχουν μπα-
ζωθεί, σκεπαστεί και χτιστεί.

Β.  Αυτοψίες του ΠΑΚΟΕ στα ρέματα 
της Αττικής
Το ΠΑΚΟΕ επί σειρά ετών κάνει 

αυτοψία στα ρέματα και ποτάμια που 
έχουν δώσει μεγάλες πλημμύρες και 
έχουν επιβαρυνθεί από τις πρόσφα-
τες πυρκαγιές. Δεν χρειάζεται να είναι 
κανείς ειδήμονας για να διαπιστώσει 

αυθαιρεσίες μέσα σε ρέματα και επι-
κίνδυνους χειμάρρους, καταπατήσεις, 
αυθαίρετες κατασκευές και σωλήνες 
παντός τύπου να περνούν προς άγνω-
στες κατευθύνσεις.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και σαράντα χρό-
νια, με συνεχείς έρευνες και μελέτες 
σε νερά, οικοσυστήματα, απόβλητα και 
τοξικές ουσίες που καταστρέφουν το 
περιβάλλον που ζούμε, δεν θα μπορού-
σε να μείνει αμέτοχο στην καταστροφι-
κή ρύπανση των ρεμάτων της Αττικής, 
λόγω των στερεών και υγρών αποβλή-
των που πέφτουν εκεί. 

Ήδη από το 2012 το ΠΑΚΟΕ έχει κάνει 
δειγματοληψίες και μετρήσεις και τα απο-
τελέσματα των μετρήσεων αυτών ήταν 
δραματικά. Παρά το συνεχή αγώνα μας 
για αφύπνιση των υπευθύνων, η φωνή 
μας εδώ και δεκαετίες είναι «φωνή βοώ-
ντος εν τη ερήμω». 
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ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ

Προβληματική παραμένει μέχρι και 
σήμερα η διαχείριση του Σαρανταπότα-
μου ή αλλιώς Θριάσιος Κηφισός στην 
Ελευσίνα. Στην κλασική αρχαιότητα 
ήταν το σημείο που ο δρούσε και το 
ποτάμι, λόγω της ορμητικότητας και 
των καταστροφών που προκαλούσε 
ονομάζοντας Ελευσινιακός Κηφισός. 
Συγκεντρώνει τα νερά πολλών χειμάρ-
ρων που πηγάζουν από τις δασωμένες 
δυτικές πλαγιές της Πάρνηθας, του ανα-

τολικού Κιθαιρώνα, από τα όρη Πατέρας 
και Πάστρα και εκβάλλει στη θάλασσα 
κοντά στην Ελευσίνα. 

Ο ποταμός διέσχιζε το Θριάσιο Πεδίο 
και ενίοτε πλημμύριζε ένα μεγάλο τμή-
μα της πεδιάδας, ειδικά στα νοτιοδυτι-
κά κοντά στην Ελευσίνα.  Το ίδιο συμ-
βαίνει και σήμερα παρά τα μεγάλα έργα 
που έχουν γίνει στην περιοχή για περισ-
σότερο από μία δεκαετία.

Όταν έγινε το δυστύχημα πριν 
επτά χρόνια στη Μάνδρα, με δεκάδες 

νεκρούς,  την άνοιξη του ίδιου έτους 
το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με το Δήμο 
Ελευσίνας προγραμμάτισε να καθαρι-
στεί ο Σαρανταπόταμος από τα φερτά 
υλικά της καταστροφικής  πορείας 
των Νερών της Μάνδρας.

 Όμως από τότε μέχρι σήμερα ο ποτα-
μός παραμένει όπως ήταν με όλα τα 
φερτά υλικά και ίσως και πτώματα 
μη καταγεγραμμένων «μαύρων» 
εργατών της περιοχής της Μάνδρας.

Το ΠΑΚΟΕ έχει προσπαθήσει μέσα 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ώρα

δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

Pseu-
domonas 
aerugi-

nosa

1 1308 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. 
Πάνω από την γέφυρα στα αριστερά.    11:10 500 205 195 0

2 1309 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. 
Πάνω από την γέφυρα στα δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο 1.    11:15 380 188 215 0

3 1310 Σαρανταπόταμος Αττικής. Στην Εθνική Οδό από Αθήνα προς Κόρινθο. 
50 μέτρα μακριά από το σημείο 1 και την γέφυρα προς το Αεροδρόμιο.    11:20 457 251 193 0

4 1311 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. 
Από δεξιά – 100 μέτρα μακριά από το σημείο 1 προς την θάλασσα. 18:30 460 287 178 0

5 1312
Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. 
Από αριστερά – 100 μέτρα μακριά σε ευθεία από το σημείο 2 προς την 
θάλασσα.

18:40 430 195 225 0

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

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων  
σε επιφανειακά νερά του ποταμού  Σαρανταπόταμου, στις 04/10/2018

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων  
σε επιφανειακά νερά του ποταμού  Σαρανταπόταμου, στις 04 / 10 / 2018. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Φυσικοχημικές  παράμεροι  

ρΗ

Συγκέ-
ντρω-

σης αιω-
ρούμενων 
στερεών

TSS mg/L

Φωσφο-
ρικά ιόντα 
(P2O5 -  
mg/L)

Νιτρικά 
ιόντα. 
(ΝΟ3- 
mg/L)

Θειικά 
Ιόντα 

(SΟ42- 
mg/L)

Συγκέ-
ντρωση 

οργανικού 
φορτίου 
(COD-

mg O2 / L-1)

1 1308
Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από 
Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από την γέφυρα στα 
αριστερά.    

7,01 84,8 0,3 29,9 1274,4 210

2 1309
Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από 
Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από την γέφυρα στα 
δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο 1.    

7,61 153,8 0,3 18,4 1431, 8 185

3 1310
Σαρανταπόταμος Αττικής. Στην Εθνική Οδό από 
Αθήνα προς Κόρινθο. 50 μέτρα μακριά από το 
σημείο 1 και την γέφυρα προς το Αεροδρόμιο.    

7,68 51 0,2 36,6 1072,8 189

4 1311
Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από 
Κόρινθο προς Αθήνα. Από δεξιά – 100 μέτρα 
μακριά από το σημείο 1 προς την θάλασσα.

7,23 69,8 0,4 35,3 937,9 110

5 1312
Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από 
Κόρινθο προς Αθήνα. Από αριστερά – 100 μέτρα 
μακριά σε ευθεία από το σημείο 2 προς την 
θάλασσα.

6,55 71,6 0,4 49,5 1327,7 129

Όρια διαθέσεως  λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 
σύμφωνα με  (ΕΥΔΑΠ)Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας 
Βιομηχανικών αποβλήτων και Λυμάτων. Μέτρα και όρια 
για την επεξεργασία αστικών λυμάτων της ΚΥΑ 5673/400 
14/03/1997

6,0 – 9,0 50 mg/L 0,2 mg/L 4 mg/L 1000 mg/L 120 mg/L
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από την περιφέρεια, το πράσινο ταμείο 
και τους Δήμους  να βρει άκρη με την 
υλοποίηση του καθαρισμού. Αλλά δυστυ-
χώς δεν τα είχε καταφέρει λόγω… δια-
πλοκών.

Η μεγάλη ρύπανση και «κακομετα-
χείριση» που έχει υποστεί το μεγάλο 
αυτό ποτάμι από  τους περίοικούς του...
Βρώμικα και σκούρα πρασινωπά νερά, 
δυσώδεις οσμές, πλαστικά μπουκάλια, 
απορρυπαντικά, αναψυκτικά, σπασμέ-
να ξύλα, ρούχα, λάστιχα αυτοκινήτων, 
φελιζόλ, τσόχες, συνθετικά σφουγγάρια 
κ.λπ. συνθέτουν ένα σκηνικό τρόμου 
και φρίκης... Μιλάμε για μια μεγάλη 
οικολογική καταστροφή στο... υπογά-
στριο της Αττικής.

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε στις 27/1/2018 δειγ-
ματοληψίες ξεκινώντας από την περι-
οχή μετά την «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ». Τα 
πρώτα αποτελέσματα ήταν πολύ ανη-
συχητικά, επειδή εκτός από τον ορατό 
κίνδυνο των σκουπιδιών, προσδιορί-
στηκαν εκτός από το υψηλό μικροβια-
κό φορτίο και τις υψηλές τιμές χημικά 
καταναλισκόμενου οξυγόνου (COD) και 
υψηλές τιμές καρκινογόνων πισσωδών 
υδρογονανθράκων. Στη δειγματοληψία 
αυτή μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις τρι-
ών επικίνδυνων -για την υγεία – μικρο-
οργανισμών, των κολοβακτηριοειδών, 
των e-coli και των εντερόκοκκων και 
τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.

Στις 04/10/2018 οι φόβοι μας για 
την υποβάθμισή του επαληθεύτηκαν 
με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και από 
τις μικροβιολογικές και φυσικοχημι-
κές αναλύσεις που έγιναν στα δείγμα-
τα θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
από το ποτάμι από το επιστημονικό 

κλιμάκιο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (υπεύθυνοι 
κα Μαρία Παπαδοπούλου και Μαρία 
Φακυρίδου).

ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΣΕΛ. 10
Το υγρό στοιχείο είναι οικείο στο 

Κρυονέρι, καθώς ο Κηφισός διακλαδί-
ζεται σε μικρά και μεγάλα ρέματα που 

δροσίζουν την εύφορη γη του οικισμού, 
ενώ το μεγάλο Ρέμα του Κρυονερίου 
διαχωρίζει τον οικιστικό ιστό από τη 
βιομηχανικζώνη της πόλεως.

Τεράστιο το κόστος της δημόσιας 
υγείας και στο περιβάλλον λόγω της 
επικίνδυνης και τοξικής ρύπανσης στις 
περιοχές του Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, 
Κρυονερίου και άλλων. Πιο συγκεκρι-
μένα στην “άτυπη βιομηχανική ζώνη” 
της περιοχής που περιέχει 300 περίπου 
βιοτεχνίες και βιομηχανίες, πολλοι από 
αυτους αδειάζουν τα απόβλητά τους στα 
ρέματα και τα παρακλάδια τους θέτο-
ντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία τον 
πολιτών και στο φυσικό περιβάλλον.

Από το 2015, το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί 
σε αναφορές και καταγγελίες στον Άρειο 
Πάγο για την κατάσταση που υπάρχει 
στη βόρεια και ανατολική Αττική. Μετα-
ξύ άλλων, τον Φεβρουάριο του 2019 το 
ΠΑΚΟΕ κατέθεσε στον πρόεδρο και την 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταγγε-
λία για το περιβαλλοντικό έγκλημα που 
συντελείται στο ρέμα Κρυονερίου και 
στα παρακλάδια του, ακόμη και στους 
δρόμους της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου Διονύσου Αττικής (Άνοιξη, Άγιο 
Στέφανο, Κρυονέρι). Είχαν προηγηθεί 
(Ιούλιος του 2018) σχετικές προφορι-
κές καταγγελίες από μέλη του ΠΑΚΟΕ 
για ρύπανση από λύματα που ρέουν 
στα παρακείμενα ρέματα της περιοχής.

Το ΠΑΚΟΕ έκανε μετρήσεις σε 10 

Ρέμα αποβλήτων

Λιμνάζοντα απόβλητα
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σημεία της περιοχής Αγίου Στεφάνου και 
Κρυονερίου στις 28/01/2019. Τα κολοβα-
κτηρίδια κοπράνων ήταν κατά μ.ο 223,5 
cfu/100ml τιμή πάνω από το όριο που 
είναι 200cfu/100 ml. Τα E.coli μετρή-
θηκαν 74,5cfu/100ml που είναι πάνω 
από το όριο των 50/100ml. Οι εντερό-
κοκκοι ήταν και αυτοί πάνω από το όριο 
(100/100ml) με τιμή 145,4cfu/100ml. 

Στις 29/01/2019 λήφθηκαν δείγ-
ματα από 4 σημεία των επιφανειακών 
νερών στο ρέμα Κρυονερίου.Οι μικρο-
βιολογικές αναλύσεις έδωσαν 151,25 
cfu/100ml αποδεκτή τιμή σε κολοβα-
κτηρίδια, 24,75 cfu/100ml σε E.coli 
και 49,75 cfu/100ml σε εντερόκοκκους 
τιμές εντός των ορίων.

Η επικινδυνότητα για τους κατοί-
κους της Αθήνας, εξαιτίας των τοξι-
κών αποβλήτων που κυκλοφορούν με 
διάφορους χρωματισμούς σε διάφο-
ρα ρέματα που διασχίζουν τα δημοτι-
κά διαμερίσματα της Αθήνας και τους 
γύρω δήμους είναι μεγάλη.

Στις 22/04/2019 διενεργήσαμε δειγ-
ματοληψίες σε διάφορα ρέματα της Αττι-

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος  
και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 και 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Συγκέντρωση

Φωσφορι-
κών (ΡΟ4- ) 

(mg/L)

Νιτρικών
NO3- (mg/L)

Οξειδωσιμό-
τητα

(COD) mg O2 
/ L-1

1 1342
Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου 
Αλουμινίου (Βλαστάκης Φίλιππος).

0,233 1,231 97

2 1343
Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. 
Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ 
Χαρτοβιομηχανία. 

- - -

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 0,230 0,669 359

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το 
δρόμο που οδηγεί στην Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που 
εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, TEFACO).  

0,144 0,294 86

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 0,242 0,312 151

6 1347
Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα 
δεξιά προς Αγ. Στεφάνου)

0,136 0,339 44

7 1348
Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού 
περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.)

0,129 0,275 104

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 0,147 1,033 140

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 0,130 0,290 111

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 0,045 0,324 92

11 1352
Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή 
στέρνα δίπλα από το Ρέμα. 

0,217 1,256 75

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  0,227 0,479 162

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  0,044 0,328 106

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  0,129 0,422 107

Επιτρεπόμενα όρια: σύμφωνα με την Αριθ. 135/40 2 10 125

Τα αποτελέσματα δείχνουν υπέρβαση στο COD (οξειδωσιμότητα) στη γέφυρα του Αγ. Στεφάνου και στη γέφυρα Κρυονερίου.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του 
Ρέματος και παραρεμάτων του Κρυονερίου, στις 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Θερμοκρα-
σία οC pH

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm-1

Θολερο-
τητα
NTU

1 1342
Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου 
Αλουμινίου (Βλαστάκης Φίλιππος).

14,3 7,6 4,3 1,4 12

2 1343
Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. 
Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ 
Χαρτοβιομηχανία. 

13,1 8,3 5,0 1,5 2

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 13,1 8,4 5,8 1,5 10

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το 
δρόμο που οδηγεί στην Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που 
εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, TEFACO.  

12,9 8,3 5,0 1,8 1

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 13,2 8,0 5,6 2,1 9

6 1347
Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα 
δεξιά προς Αγ. Στεφάνου)

13,3 8,1 5,5 2,0 9

7 1348
Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού 
περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.)

12,3 83 5,4 1,7 14

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 12,8 8,4 5,8 1,2 3

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 
12,0 8,5 5,9 2,0 6

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 

11 1352
Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή 
στέρνα δίπλα από το Ρέμα. 

13,3 8,1 5,9 2,1 7

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  14,3 7,8 6,2 1,7 3

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  13,4 8,0 5,9 2,0 2

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  13,1 8,0 5,1 2,7 2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Αριθ 135/40 ή ΦΕΚ 3282/2017 6,5-9,5 >5 <5 στους 
20oC <1

Το μετρούμενο pH είναι εντός ορίων, το ίδιο ισχύει και για το διαλυμένο οξυγόνο με εξαίρεση την πρώτη μέτρηση. Η θολότητα είναι πάνω από τα όρια με 
εξαίρεση τη μέτρηση στον Άγιο Στέφανο. -Παράδρομος Εθνικής Οδού

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερό  
του Ρέματος και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 / 01 / 2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρί-
δια κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου 
(Βλαστάκης Φίλιππος). 165 80 50

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος 
Μυλωνάς Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 163 163 107

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 243 116 244

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που 
οδηγεί στην Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις 
ASTRON, EKAL, TEFACO.  

357 113 258

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 167 70 182

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς 
Αγ. Στεφάνου) 190 58 133

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την 
γέφυρα Δεξιά.) 136 52 162

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 425 17 98

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 157 43 90

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 232 33 130

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

Τα κολοβακτηρίδια ξεπερνούν τα όρια σε 4 μετρήσεις. Το ίδιο ισχύει για το E.coli σε 7 μετρήσεις από τις 10. Οι εντερόκοκκοι εμφανίζονται με τιμές 
μεγαλύτερες από το όριο σε 7 από τις 10 μετρήσεις.
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κής (σχεδόν σε 20 σημεία) μεταξύ των 
οποίων και ο Κηφισός. Κατόπιν των 
αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στα πιστοποιημένα και εξειδικευμέ-
να εργαστήριά μας διαπιστώσαμε πως 
τα ως άνω δείγματα βρίθουν κολοβα-
κτηριδίων, εντερόκοκκων, και e coli. Η 
παρουσία επικίνδυνων για τη δημόσια 
υγεία μικροβίων (εντερόκοκκοι, κολο-
βακτηρίδια e. Coli) αποδεικνύει την 
εγκληματική αδιαφορία των «αρμοδί-
ων» της Περιφέρειας, των Δήμων και 
της ΕΥΔΑΠ, που δυστυχώς δεν αγγί-
ζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να 
το κουκουλώσουν.

Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι ο 
Κηφισός. Πηγάζει από το φυσικό κόμ-
βο της Πεντέλης δυτικά της Εκάλης και 
ανατολικά των Θρακομακεδόνων και της 
Πάρνηθας και διχοτομεί την πρωτεύ-
ουσα μέχρι την εκβολή του στο Φαλη-
ρικό όρμο, στον Σαρωνικό. Πριν την 
εκβολή του στο Φαληρικό όρμο συνα-
ντάται με τον Ιλισό.

Δυστυχώς όμως αποθήκες από μπά-
ζα και «χαμός» από τις καταπατήσεις 

γης σε απόσταση αναπνοής από πυκνο-
κατοικημένες περιοχές όπου απλώνε-
ται το «βασίλειο» της… αυθαιρεσίας. 
Το 70% των επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων του Κηφισού λειτουργεί με 
αυθαιρεσίες. 

Έχουν εντοπιστεί παραβάσεις μη 
τήρησης περιβαλλοντικών όρων σχε-
τικά με υγρά βιομηχανικά απόβλητα, 
παράνομα μπαζώματα και κατασκευ-
ές αλλά και καταπατήσεις εκτάσεων 
στην παρόχθια ζώνη.  Πρόκειται για 
παρανομίες, των οποίων οι φάκελοι 
ανοίγουν «δύσκολα». Ακόμη, περίπου 
το 20% με 30% των επιχειρήσεων λει-
τουργούν χωρίς καμία άδεια. 

Υπάρχει κάποιος που να έχει τα 
«κότσια» να σταθεί… απέναντι στις φαρ-
μακοβιομηχανίες, τις εταιρείες τροφί-
μων, τις χημικές και μεταλλουργικές 
βιομηχανίες, κατά μήκος του ποτα-
μού αυτού; 

Ποιος λογαριάζει τις διαμαρτυρίες 
κατοίκων και οικολογικών οργανώσεων; 
Κοντά στα… 200 πρωτόκολλα αυθαιρέ-
των «περιμένουν» τη σειρά τους, μέχρι 

να επιτρέψουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Αττικής στις… μπουλ-
ντόζες να «πάρουν μπρος»! 

Τα ως άνω φαινόμενα είναι αποτελέ-
σματα χρόνιων παραλείψεων και χαρα-
κτηριστικής αδιαφορίας των αρμοδίων 
φορέων. Η κατάσταση αυτή δεν απειλεί 
μόνο την πανίδα και την χλωρίδα των 
περιοχών που υποφέρουν, αλλά έχει 
ολέθρια αποτελέσματα για το οικοσύ-
στημα όλης της Αττικής και κατ’ επέ-
κταση της δημόσιας υγείας.

Μάλιστα στις 8/2/2019 καταθέσαμε 
καταγγελία του ΠΑΚΟΕ στον Άρειο Πάγο 
απευθυνόμενη προς τον κ. Πρόεδρο και 
τον κ. Εισαγγελέα αυτού, ενημερώνο-
ντας τις ανώτατες δικαστικές αρχές της 
χώρας για τις εγκληματικές παραλείψεις, 
που συντελούνται επί σειρά ετών στα 
ρέματα της Αττικής, όπως το ρέμα του 
Κηφισού, της Χελιδονούς κλπ και την 
παράνομη συμπεριφορά των φορέων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλλη-
λα κοινοποιήσαμε και τα αποτελέσμα-
τα των μετρήσεων που είχαμε διενερ-
γήσει, τα οποία αποδείκνυαν ένα από 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ρεμάτων  
ή λυμάτων περιοχής Αθηνών στις 22/04 2019.

Αρ
. Δ

είγ
μα

τος

Κω
δικ

οί 
Εργ

αστ
ηρί

ου

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρί-
δια κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1511 AUTOPLAS. Χαλκίδος & Περισσού 37 683 30 56

2 1512
Οδός Δεκελία. Απέναντι από το Δημοτικό κτήριο «Μάριος Τσαγκας »   
παράδρομο, από γέφυρα Αγ Ανάργύροι 151  

543 118 224

3 1513
Οδος Χαλκίδος, πριν τη γέφυρα. Δεξιά από πού χύνεται στο ρέμμα 20 μέτρα από 
γεφυρα  

477 122 74

4 1514 Περισσού 169 και Αγ Ευθυμίου, 5 μ. από Χαλκιδος 2ο 667 194 138

5 1515 Ρέμα Κηφισού. Νησίδα Ν. Φιλαδέλφεια  Υψηλάντου και Λέσβου 637 116 70

6 1516 Ρέμα Κηφισού. Υψηλάντου 14 και Χρυσοστόμου Αθηνών (σιδερένια γέφυρα) 863 192 158

7 1517 Ρέμα Κηφισού. 15μ. μετά από αγωγό απέναντι Υψηλάντου 12 410 68 160

8 1518 Ρέμα Κηφισού. Παρθενώνος 44 και Υψηλάντου 433 110 164

9 1519 Ρέμα Κηφισού (παλιό χαμόμηλο) Οδός Ιωνίας 125 393 34 58

10 1520 Ρέμα Κηφισού (παλιό χαμόμηλο) Οδός Ιωνίας 125 360 148 122

11 1521 Ρέμα Κηφισού. Πηγή δυτικά της γέφυρας 40 168 118

12 1522 Ρέμα Κηφισού-Μεταμόρφωση, Γέφυρα Τατοϊου προς Πάρνηθα (Λεωφ. Καραμανλή) 853 174 282

13 1523 Ρέμα Κηφισού. Αριστερά Σιδερένιας Γέφυρας Τατοϊου 143 10 212

14 1524
Ρέμα Χελιδονούς, Κάτω Κηφισιά πλησίων εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ, Οδός Κρεστενών 
(δεξιά γέφυρας)

110 40 196

15 1525 Στο ίδιο σημείο με 1524, αλλά αριστερά της γέφυρας 193 32 210

16 1526 Ρέμα προέκτασης Αγ. Στεφάνου, Κάτω Κηφισιά, πλησίον επιχείρησης Delichef 86 26 112

17 1527 Αριστερά επιχείρησης Delichef 203 14 122

18 1528 Οδός Κρεστενών - Αγ. Παρασκευή 60 14 90

19 1529 50 μ από το  εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής, Κάτω Κηφισιάς 50 10 122

20 1530 Πλησίον Λαϊνόπουλου, Οδός Κρεστενών-πλησίον Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 343 180 196
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

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εκγλή-
ματα που συντελούνταν τα τελευταία 
χρόνια στα ρέματα της Αττικής, όπως 
του Σαρανταπόταμου.

Γ. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Μέχρι και σήμερα το ΠΑΚΟΕ συνε-

χίζει την καταγραφή της πλήρους κατα-
στροφής των ρεμάτων στην περιφέ-
ρεια Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα, είτε μετατρέπονται 
σε τσιμεντένιους αγωγούς ή μπαζώνο-
νται δημιουργώντας έτσι τρομακτικό πρό-
βλημα στη φυσική ροή των υδάτων, έτσι 
όπως τα όρισε εξαρχής η μητέρα φύση. 
Αντί να μάθουμε από τα λάθη του παρελ-
θόντος καιέ έτσι «σιγά- σιγά» να εναρ-
μονιστούμε και να συνυπάρξουμε με 
τη φύση, λειτουργούμε σαν «καρκινι-
κά κύτταρα» επάνω σε αυτόν τον πλα-
νήτη καταστρέφοντας την ομαλή του 
λειτουργία, έτσι όπως ορίστηκε και 
ρυθμίστηκε το οικοσύστημα, πριν ακό-
μα και την ανθρώπινη δημιουργία. 
Ενώ θα έπρεπε να υιοθετήσουν οικο-
λογικές - πράσινες στρατηγικές και 
τεχνικές για να μπορούν τα ρέματα να 
επανακτήσουν τον κοινωνικό και οικο-
λογικό ρόλο τους τόσο για μια ασφαλή 
και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των 
πολιτών όσο και για μια επιστροφή της 
φύσης στις πόλεις και τις κατοικημέ-
νες περιοχές που τόσο έχουν υποβαθ-
μιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, η Περι-

φέρεια Αττικής αλλά και η κυβέρνηση 
συνεχίζουν την καταστροφική οικολο-
γική υποβάθμιση των ρεμάτων.

Τα ελάχιστα ρέματα που έχουν απο-
μείνει σε φυσική κατάσταση στην Αττι-
κή κινδυνεύουν να καταστραφούν από 
τους παρωχημένους και αντιπεριβαλ-
λοντικούς σχεδιασμούς της πολιτείας.

Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται και 
καταγγέλλει: 

Να γκρεμιστούν άμεσα στους 
φυσικούς υδρορροείς (ρέματα, ποτά-
μια) όλες οι παράνομες δραστηρι-
ότητες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

σπίτια). 
Να πάψουν να λειτουργούν εργο-

στάσια όπου και όπως θέλουν, δίχως 
άδεια και δίχως κανένα σεβασμό 
στο περιβάλλον.

Εγκαταλείπουν τα ρέματα μέσα 
στη βρωμιά και στα σκουπίδια και 
μετά εμφανίζουν την αποψίλωση 
της κοίτης και τα συρματοκιβώτια 
ως μόνη λύση. Κάποτε η Αττική 
είχε εκατοντάδες ποτάμια, ρέματα 
και ρυάκια. 

Θα αφήσουμε κανένα;
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Στο τεύχος 141 του  
Ιουνίου 2022, στο 

περιοδικό, που εκδίδει 
το ΠΑΚΟΕ, είχαμε 

δημοσιεύσει ρεπορτάζ 
για τα εμφιαλωμένα 

νερά.
Στο τεύχος αυτό 

δημοσιεύουμε 
τον πίνακα των 
αποτελεσμάτων 
από την έρευνα 
του ΠΑΚΟΕ σε 
είκοσι εταιρίες  

για την παρουσία 
ψευδομονάδας  κι 

εξασθενούς  χρωμίου. 
Όσον αφορά την 

ψευδομονάδα, δεν 
παρατηρήσαμε 

παρουσία αποικιών, 
ενώ για το εξασθενές 

χρώμιο παρατηρήσαμε 
στο νερό της  ΙΟΛΗΣ 
συγκέντρωση 12μg/lt 

με όριο τα 3 μg/lt .

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 

ΝΕΡΑ
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Πίνακας αποτελεσμάτων Φωτομετρικού 
προσδιορισμού εξασθενούς χρωμίου Cr (VI) 

 σε εμφιαλωμένα νερά.

Αρ
. 

Δε
ίγμ

ατ
ος

Στοιχεία δείγματος Είδος εμφιαλωμένου 
νερού:

Συγκέντρωση 
χρωμίου Cr (VI), μg/L

1 IOLI  - φυσικό 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν.* 12

2 Contrex – φυσικό 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

3 Βίκος  φυσικό (1,5L) 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

4 ΝΕΦΕΛΗ - φυσικό 
μεταλλικό νερό. Επ. νερό** Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

5 ΘΕΟΝΗ  – φυσικό 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

6 Μαρατα. Επιτραπέζιο. 
Πηγή Χήτος . (0,5ml) Επ. νερό Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

7 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό 
μεταλλικό νερό (0,33ml) Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

8
ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό 
μεταλλικό νερό –. 
(0,5ml)

Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 
όρια ανίχνευσης

9 Κορπή - φυσικό 
μεταλλικό νερό (0,5ml) Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

10 ΑΥΡΑ BLOOM - φυσικό 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν. 1

11 ΖΑΓΟΡΆΚΙ φυσικό 
μεταλλικό νερό (0,5ml) Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης
12 Βίκος – Spark . Φ. Μ. Ν. 2

13 ΞΥΝΟΝΕΡΟ Φλώρινας . Φ. Μ. Ν. 2

14 MASTIQUA GREEK 
MASTIHA Ανθρακούχο Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

15 ΖΑΓΟΡΙ – Sparkling 
Λεμόνι Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

16 ΖΑΓΟΡΙ – Sparkling  
Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

17 Mitsikeli  - Sparkling. 
Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

18 Perrier Lemon. 
Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 

όρια ανίχνευσης

19 Souroti.  Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 
όρια ανίχνευσης

20 Souroti.  Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. Κάτω από τα 
όρια ανίχνευσης

Επιτρεπόμενα όρια: * * *

* Φ. Μ. Ν. - Φυσικό μεταλλικό,                   
* * Επ. νερό -  Επιτραπέζιο νερό 
*  * *
 «Η καταστροφή της ανθρώπινης υγείας όταν το ολικό χρώμιο, που προέρχεται από 
ανθ ρωπογενή ρύπανση (το 90-95% του οποίου είναι εξασθενές), ξεπερνά τα 10 μg 
είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά από την Ενωση Ελλήνων Χημικών». Το εξασθενές 
χρώμιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, όμως οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 
εξακολουθούν να μην διαθέτουν ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο για το πόσιμο νερό.
Ως αποτέλεσμα, η έλλειψη τέτοιου ορίου δημιουργεί ελλιπή έλεγχο του νερού που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία και παραπλανώντας τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια του νερού 
που χρησιμοποιούν.
Τα  αρμόδια υπουργεία αναγνωρίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις από το βλαβερό για 
την δημόσια υγεία μέταλλο, θεσπίζοντας ανώτατο όριο 3 μικρογραμμαρίων ανά 
λίτρο για τα επιφανειακά νερά (ποτάμια, λίμνες) και 30 μικρογραμμάρια στα υγρά 
απόβλητα των βιομηχανιών, στο πόσιμο νερό δεν έχουν καθοριστεί ακόμη όρια. 
Στην Ελλάδα, με βάση την ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017, η οποία αφορά την ποιότητα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκύπτει ότι η ανώτατη συγκέντρωση ολικού 
χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι ίση με 50 μg/l
Στις ΗΠΑ αντίστοιχα, ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 
Πολιτειών (U.S. EPA, 2003) θέσπισε ως ανώτατο όριο για το ολικό χρώμιο στο πόσιμο 
νερό τα 100 μg/L, ενώ η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια (CDPH), έχει 
θεσπίσει ως ανώτατο όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό τα 10 μg/L. Όσον 
αφορά το εμφιαλωμένο πόσιμο νερό, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 
έχει ορίσει ότι, η συγκέντρωση του χρωμίου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 0.1 mg/L. 

Πίνακας αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής 
Ανάλυσης εμφιαλωμένου νερού με την μέθοδο 

διήθησης δια  μεμβράνης  (MF).

Αρ
. Δ

εί
γμ

ατ
ος

Στοιχεία δείγματος
Είδος εμφι-
αλωμένου 

νερού

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu  / 

250 ml νερού

Pseudomonas 
aeruginosa

1 IOLI  - φυσικό 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν.* 0

2 Contrex – φυσικό 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν. 0

3 Βίκος  φυσικό (1,5L) 
μεταλλικό νερό. Φ. Μ. Ν. 0

4 ΝΕΦΕΛΗ - φυσικό 
μεταλλικό νερό. Επ. νερό* 0

5 ΘΕΟΝΗ  – φυσικό 
μεταλλικό νερό.  Φ. Μ. Ν 0

6 Μαρατα. Επιτραπέζιο. 
Πηγή Χήτος . (0,5ml) Επ. νερό 0

7
ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό 
μεταλλικό νερό 
(0,33ml)

Φ. Μ. Ν. 0

8
ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό 
μεταλλικό νερό –. 
(0,5ml)

Φ. Μ. Ν. 0

9
Κορπή - φυσικό 
μεταλλικό νερό 
(0,5ml)

Φ. Μ. Ν. 0

10
ΑΥΡΑ BLOOM - 
φυσικό μεταλλικό 
νερό.  

Φ. Μ. Ν. 0

11
ΖΑΓΟΡΆΚΙ φυσικό 
μεταλλικό νερό 
(0,5ml)

Φ. Μ. Ν. 0

12 Βίκος – Spark . Φ. Μ. Ν. 0

13 ΞΥΝΟΝΕΡΟ Φλώρινας Φ. Μ. Ν. 0

14 MASTIQUA GREEK 
MASTIHA Ανθρακούχο 0

15 ΖΑΓΟΡΙ – Sparkling 
Λεμόνι Φ. Μ. Ν. 0

16 ΖΑΓΟΡΙ – Sparkling  
Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. 0

17 Mitsikeli  - Sparkling. 
Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. 0

18 Perrier Lemon. 
Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. 0

19 Souroti.  Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. 0

20 Souroti.  Ανθρακούχο Φ. Μ. Ν. 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 / 250ml 
νερό

* Φ. Μ. Ν. - Φυσικό μεταλλικό, 
* Επ. νερό -  Επιτραπέζιο νερό 
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Το ΠΑΚΟΕ, για πολλοστή 
φορά, αναδεικνύει το έντονο 
κι ανησυχητικό πρόβλημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους 
σταθμούς του Μετρό της Αθήνας.
Από το 2020 μέχρι σήμερα 
έχουμε καταγγείλει τη Διοίκηση 
του Μετρό για την απαράδεκτη 
κακοδιαχείριση των χώρων 
καθώς και την παντελή έλλειψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αυτού. 
Τώρα όμως ο «κόμπος» έφτασε 
στο τέλος του και θα στείλουμε 
στον Υπουργό Μεταφορών, στην 
Εισαγγελεία του Αρείου Πάγου 
καθώς και στα διεθνή FORA έντονη 
καταγγελία-διαμαρτυρία.

ΦΟΝΙΚΟ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
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To ΠA.KO.E συνεχίζει να παρου-
σιάζει τα συμπεράσματα της 
δουλειάς του, σχετικά με την 

ποιότητα της ατμόσφαιρας στους 
σταθμούς του Μετρό της Αττικής. 

Αυτή την φορά, οι μετρήσεις των 
ατμοσφαιρικών ρύπων πραγματο-
ποιήθηκαν στους 6 σταθμούς μετρό 
της Αττικής (Πανόρμου, Αμπελόκη-
ποι, Μέγαρο Μουσικής, Ευαγγελι-
σμός, Σύνταγμα και Μοναστηράκι), 
στις 29/6/2022, όπως παρατηρείτε 
στους παρακάτω πίνακες. Για την 
δυνατότητα σύγκρισης η ποιότητα 
της ατμόσφαιρας καταγράφεται σε 
τρία σημεία του σταθμού

1. Εξωτερικοί χώροι των σταθμών
2. Στα εκδοτήρια των εισιτη-

ρίων και
3. Στις Αποβάθρες.
Η αξιοποίηση των δεδομένων που 

έχουν συλλεχτεί σε συγκεκριμένα χρο-
νικά διαστήματα από τους 6 σταθμούς 
γενικά δείχνει αυξημένη συγκέντρω-
ση των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ 
1, PΜ2,5, ΡΜ10), της φορμαλδεΰδης 
(HCHO) και των πτητικών οργανικών 
ενώσεών (ΤVOC) στους προαναφερό-
μενους χώρους των σταθμών. Αυτό 
σημαίνει, ότι ο αστικός πληθυσμός 
συνεχώς εκτίθεται σε συγκεντρώσεις 
ρύπων που υπερβαίνουν τα όρια ποι-
ότητας του αέρα, τα οποία κρίνονται 
επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 
ένας ευρύς όρος, που χρησιμοποι-
είται για να περιγράψει την ύπαρξη 
στην ατμόσφαιρα διαφόρων παραγό-
ντων (χημικών, φυσικών, βιολογικών ή 
άλλων), που έχουν αρνητικές επιπτώ-
σεις στους έμβιους οργανισμούς και το 
περιβάλλον. Γενικά οι ρύποι, όπως ονο-
μάζονται, συνιστούν παράγοντες που 
αλλοιώνουν τα φυσικά χαρακτηριστι-
κά της ατμόσφαιρας, αλλά και έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπι-
νη υγεία. Κατά συνέπεια η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων σε όλα τα επίπε-
δα, και επιπλέον θεωρείται υπεύθυνη 
για διάφορα αναπνευστικά και άλλα 
προβλήματα υγείας, καθώς και για τη 
μείωση του προσδόκιμου ζωής, αλλά 
και για πρόωρους θανάτους. 

Οι μετρήσεις μας έδειξαν, ότι οι 
πρωταγωνιστές της δυσμενούς ατμο-
σφαιρικής κατάστασης, τα λεπτόκοκ-
κα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 1 και 
ΑΣ 2.5), δηλαδή τα ΡΜ 1 και ΡΜ 2,5 
όπως τα γνωρίζουμε,  στον εξεταζό-
μενο αέρα βρισκόταν σε συγκεντρώ-
σεις δύο έως και 10 φορές πάνω από 
το όριο που έχει τεθεί για την προστα-
σία της ανθρώπινης υγείας. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλούν αυτές οι αυξημέ-
νες ποσότητες αιωρούμενων σωματι-

δίων στις αποβάθρες των σταθμών. 
Όπως φαίνεται  από τους πίνακες σχε-
δόν σε όλες της περιπτώσεις και οι 15 
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στις αποβάθρες του κάθε σταθμού, οι 
τιμές ήταν πάνω από τα επιτρεπόμε-
να όρια από 2 έως 10 φορές, αποδει-
κνύοντας την σοβαρότητα του ζητή-
ματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
συμφωνούν με τις απόψεις που υπο-
στηρίζουν, ότι το εξωτερικό περιβάλλον 
στις μεγάλες πόλεις είναι επιβαρυμένο, 
αλλά είναι γεγονός ότι συχνά ο αέρας 
μέσα σε κτίρια ή κλειστούς χώρους 
όπως οι αποβάθρες των σταθμών μπο-
ρεί να είναι πιο ρυπασμένος από τον 

υπαίθριο αέρα (μερικές φορές ακόμη 
και στις μεγαλύτερες και πιο βιομη-
χανοποιημένες πόλεις) και επομένως 
ο κίνδυνος για την υγεία μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος όταν οι άνθρωποι 
εκτίθενται στην εσωτερική ατμοσφαι-
ρική ρύπανση απ΄ ότι στην υπαίθρια. 

Φυσικά, δεν μπορούμε να αγνοή-
σουμε την επίδραση των σωματιδίων 
μεγαλύτερης διαμέτρου έως 10μm, (τα 
PM10), τα οποία θεωρούνται ως τα πλέ-
ον επικίνδυνα για τον άνθρωπο, λόγω 
της βαθύτερης διείσδυσης και εναπό-
θεσης στο ανθρώπινο σώμα. 

Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης των 
αιωρούμενων σωματιδίων PM10 έδει-
ξαν την έντονη παρουσία τους στους 
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χώρους έκδοσης εισιτηρίων και ειδικά 
στις αποβάθρες των σταθμών, όπου οι 
συγκεντρώσεις των PM10 έφταναν τα 
78 μg/m3 , 184 μg/m3 , και ξεπερνούσαν 
τα 280 μg/m3 σε πολλές περιπτώσεις. 

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 
ρύπων από πτητικές οργανικές ενώσεις 
(VOCs, Volatile Organic Compounds), 
παρατηρήθηκαν σε μερικές περιπτώ-
σεις στους εξωτερικούς χώρους (2 και 
3 φορές πάνω από τις οριοθετημένες 
τιμές). 

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις 
(VOCs, Volatile Organic Compounds) 
περιλαμβάνουν πολλές χημικές ενώ-
σεις, εκλύονται ως αέρια από συγκε-
κριμένα στερεά και υγρά και εκλύονται 

από πολλά προϊόντα καθημερινής χρή-
σης όπως μπογιές, βερνίκια, διαλυτι-
κά, αστάρια, καθαριστικά, βαφές μαλ-
λιών, εντομοκτόνα, οικοδομικά υλικά, 
επικαλυπτικά, ειδικά προϊόντα φινιρί-
σματος, συσκευές γραφείου (εκτυπω-
τές, φωτοτυπικά), διορθωτικά υγρά, μη 
ανθρακούχο χαρτί εκτύπωσης, υλικά 
ζωγραφικής και χειροτεχνίας (κόλλες), 
μαρκαδόρους και από την γεωργική 
δραστηριότητα. Επιπλέον, τα καύσι-
μα παράγονται από οργανικά χημικά, 
τα οποία απελευθερώνουν VOCs, κατά 
τη χρήση τους, όπως επίσης και όταν 
απλά είναι αποθηκευμένα. 

Οι βλαβερές επιπτώσεις των οργα-
νικών χημικών στην ανθρώπινη υγεία 

κυμαίνονται σε αυτά που είναι πολύ 
τοξικά, μέχρι αυτά με άγνωστες ακόμα 
επιπτώσεις. Όπως και με άλλες ρυπα-
ντικές ουσίες, το μέγεθος και η φύση 
των επιπτώσεων αυτών εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, όπως το επίπε-
δο της έκθεσης στον ρύπο και τη διάρ-
κεια έκθεσης. 

Τα πιο συνηθισμένα άμεσα συμπτώ-
ματα από την έκθεση σε VOCs είναι 
τα εξής: ερεθισμός ματιών και ανα-
πνευστικής οδού, πονοκέφαλοι, ζαλά-
δες, οπτικές διαταραχές, απώλεια μνή-
μης και προσανατολισμού, ναυτία και 
δύσπνοια. Η εκτεταμένη έκθεση σε 
πτητικές οργανικές ενώσεις μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο 
συκώτι, τα νεφρά και το κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα.

Σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις 
παρατηρούνται αυξημένες συγκε-
ντρώσεις φορμαλδεΰδης (HCHO).

Η φορμαλδεΰδη (μοριακός τύπος: 
CH2Oή HCHO), η αλδεΰδη με την απλού-
στερη δομή, είναι ένα σημαντικό χημι-
κό που χρησιμοποιείται ευρέως από τη 
βιομηχανία για την παρασκευή οικο-
δομικών υλικών και πολλών προϊό-
ντων οικιακής χρήσης. Είναι επίσης 
ένα παραπροϊόν καύσης, καθώς και 
άλλων φυσικών διεργασιών. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, μπορεί να βρί-
σκεται σε σημαντικές συγκεντρώσεις 
τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξω-
τερικούς χώρους. 

Στις πηγές εκπομπής της φορμαλ-
δεΰδης σε οικιακούς χώρους ανήκουν 
τα οικοδομικά υλικά, το κάπνισμα, τα 
προϊόντα οικιακής χρήσης και η χρή-
ση μη-αεριζόμενων συσκευών που λει-
τουργούν με καύσιμο (όπως κουζίνες 
υγραερίου, θερμάστρες κηροζίνης κ.ά.). 

Ο ρυθμός εκπομπής της φορμαλδεΰ-
δης μειώνεται, όσο αυξάνεται η ηλικία 
των προϊόντων στα οποία χρησιμοποι-
είται. Οι υψηλές θερμοκρασίες εσωτερι-
κού χώρου και η υγρασία ευνοούν την 
αύξηση της έκλυσης φορμαλδεΰδης. 

Η φορμαλδεΰδη είναι ένα άχρω-
μο αέριο, με έντονη οσμή και μπορεί 
να προκαλέσει δακρύρροια, αίσθηση 
καψίματος στα μάτια και τον λαιμό, 
ναυτία, βήχα, εξανθήματα στο δέρμα, 
δύσπνοια, αλλεργικές αντιδράσεις ακό-
μα και κρίσεις άσθματος σε άτομα που 
εκτίθενται σε μεγάλες συγκεντρώσεις 
της. Υπάρχουν επιπλέον αρκετές ενδεί-
ξεις ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να 
αναπτύξουν ευαισθησία σ’ αυτή και 
ότι μπορεί να προκαλέσει την εμφάνι-
ση καρκίνου σε ζώα. Ο Π.Ο.Υ. συστή-
νει ως μέγιστη τιμή της μέσης συγκέ-
ντρωσης φορμαλδεΰδης ανά μισή ώρα 
στους εσωτερικούς χώρους, τα 100 μg/
m3 για την αποφυγή ερεθισμού των 
αισθητηρίων.
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μετρό Πανόρμου στις 29 / 06 / 2022.  

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 1 σε μg/m3

1 12:09 11 12:29 12 12:49 17
2 12:10 9 12:30 13 12:50 36
3 12:11 10 12:31 11 12:51 38
4 12:12 12 12:32 10 12:52 38
5 12;13 10 12:33 12 12:53 32
6 12:14 12 12:34 12 12:54 42
7 12:15 11 12:35 14 12:55 28
8 12:16 11 12:36 11 12:56 27
9 12:17 11 12:37 13 12:57 25

10 12:18 11 12:38 11 12:58 26
11 12:19 9 12:39 21 12:59 32
12 12:20 10 12:40 25 13:00 36
13 12:21 11 12:41 11 13:01 33
14 12:22 11 12:42 12 13:02 30
15 12:23 8 12:43 10 13:03 23

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μετρό Πανόρμου στις 29 / 06 / 2022.  

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

PM 10 σε μg/m3

1 12:09 9 12:29 21 12:49 100
2 12:10 23 12:30 25 12:50 273
3 12:11 24 12:31 23 12:51 234
4 12:12 22 12:32 23 12:52 272
5 12;13 23 12:33 26 12:53 203
6 12:14 26 12:34 25 12:54 284
7 12:15 24 12:35 28 12:55 179
8 12:16 24 12:36 28 12:56 153
9 12:17 28 12:37 28 12:57 118

10 12:18 23 12:38 24 12:58 124
11 12:19 20 12:39 73 12:59 224
12 12:20 24 12:40 63 13:00 257
13 12:21 24 12:41 30 13:01 200
14 12:22 24 12:42 26 13:02 194
15 12:23 22 12:43 21 13:03 124

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στο 
σταθμό  Μετρό Πανόρμου στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 2,5 σε μg/m3

1 12:09 5 12:29 18 12:49 47
2 12:10 10 12:30 20 12:50 120
3 12:11 19 12:31 18 12:51 107
4 12:12 18 12:32 19 12:52 125
5 12;13 17 12:33 21 12:53 84
6 12:14 20 12:34 20 12:54 186
7 12:15 19 12:35 24 12:55 75
8 12:16 19 12:36 21 12:56 71
9 12:17 18 12:37 23 12:57 64

10 12:18 18 12:38 20 12:58 54
11 12:19 16 12:39 35 12:59 98
12 12:20 20 12:40 32 13:00 112
13 12:21 18 12:41 19 13:01 103
14 12:22 18 12:42 20 13:02 95
15 12:23 16 12:43 17 13:03 84

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό  Μετρό Πανόρμου στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

TVOC σε mg/m3

1 12:09 0,90 12:29 0,12 12:49 0,09
2 12:10 0,87 12:30 0,09 12:50 0,09
3 12:11 0,86 12:31 0,13 12:51 0,12
4 12:12 0,85 12:32 0,12 12:52 0,12
5 12;13 0,86 12:33 0,12 12:53 0,14
6 12:14 0,85 12:34 0,12 12:54 0,12
7 12:15 0,84 12:35 0,12 12:55 0,12
8 12:16 0,85 12:36 0,09 12:56 0,13
9 12:17 0,84 12:37 0,12 12:57 0,11

10 12:18 0,84 12:38 0,07 12:58 0,14
11 12:19 0,84 12:39 0,09 12:59 0,14
12 12:20 0,84 12:40 0,08 13:00 0,16
13 12:21 0,84 12:41 0,07 13:01 0,15
14 12:22 0,84 12:42 0,09 13:02 0,16
15 12:23 0,83 12:43 0,07 13:03 0,16

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31 mg/m3
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μετρό Πανόρμου στις 29 / 06 / 2022.  

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

HCHO σε mg/m3

1 12:09 0,07 12:29 0,12 12:49 0,12
2 12:10 0,09 12:30 0,11 12:50 0,14
3 12:11 0,07 12:31 0,12 12:51 0,14
4 12:12 0,10 12:32 0,10 12:52 0,20
5 12;13 0,09 12:33 0,11 12:53 0,17
6 12:14 0,12 12:34 0,11 12:54 0,24
7 12:15 0,10 12:35 0,11 12:55 0,21
8 12:16 0,09 12:36 0,11 12:56 0,17
9 12:17 0,07 12:37 0,10 12:57 0,14

10 12:18 0,08 12:38 0,11 12:58 0,12
11 12:19 0,09 12:39 0,11 12:59 0,16
12 12:20 0,09 12:40 0,10 13:00 0,14
13 12:21 0,10 12:41 0,07 13:01 0,15
14 12:22 0,08 12:42 0,10 13:02 0,17
15 12:23 0,10 12:43 0,09 13:03 0,16

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02 mg/m3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Έξοδος προς Ριανκούρ 12 20 28 0,90 0,12 39
Εκδοτήρια εισιτηρίων 25 35 73 0,13 0,12 34
Αποβάθρες προς Νίκαια 42 186 284 0,16 0,24 140

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Έξοδος προς  Ριανκούρ 10 17 23 0,85 0,09 29
Εκδοτήρια εισιτηρίων 13 22 31 0,10 0,10 21
Αποβάθρες προς Νίκαια 31 95 196 0,13 0,16 47

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Έξοδος προς Ριανκούρ 5 10 19 0,83 0,07 21
Εκδοτήρια εισιτηρίων 10 17 21 0,07 0,07 15
Αποβάθρες προς Νίκαια 17 47 100 0,09 0,12 15

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στο 
σταθμό  Μετρό Πανόρμου στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

H/A σε n Tesla
1 12:09 34 12:29 28 12:49 63
2 12:10 34 12:30 18 12:50 140
3 12:11 24 12:31 20 12:51 26
4 12:12 29 12:32 20 12:52 18
5 12;13 32 12:33 20 12:53 34
6 12:14 29 12:34 19 12:54 110
7 12:15 30 12:35 20 12:55 73
8 12:16 30 12:36 15 12:56 20
9 12:17 39 12:37 21 12:57 85

10 12:18 27 12:38 34 12:58 22
11 12:19 26 12:39 19 12:59 19
12 12:20 27 12:40 20 13:00 15
13 12:21 21 12:41 20 13:01 24
14 12:22 28 12:42 18 13:02 17
15 12:23 30 12:43 20 13:03 32

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Αμπελόκηποι  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 1 σε μg/m3

1 13:45 12 13:28 23 13:09 22
2 13:46 13 13;29 21 13:10 15
3 13:47 12 13:30 10 13:11 13
4 13:48 10 13:31 21 13:12 32
5 13:49 11 13:32 10 13:13 18
6 13:50 10 13:33 10 13:14 22
7 13:51 11 13:34 19 13:15 19
8 13:52 10 13:35 10 13:16 17
9 13:53 10 13:36 30 13:17 11

10 13:54 14 13:34 12 13:18 14
11 13:55 18 13:38 25 13:19 18
12 13:56 20 13:39 10 13:20 15
13 13:57 19 13:40 19 13:21 27
14 13:58 9 13:41 10 13:22 26
15 13:59 11 13:42 20 13:23 28

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Αμπελόκηποι  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

PM 10 σε μg/m3

1 13:45 25 13:28 60 13:09 120
2 13:46 29 13;29 41 13:10 37
3 13:47 34 13:30 29 13:11 53
4 13:48 29 13:31 41 13:12 96
5 13:49 22 13:32 21 13:13 84
6 13:50 29 13:33 21 13:14 85
7 13:51 22 13:34 40 13:15 78
8 13:52 29 13:35 37 13:16 48
9 13:53 25 13:36 61 13:17 64

10 13:54 29 13:34 27 13:18 116
11 13:55 31 13:38 62 13:19 75
12 13:56 32 13:39 21 13:20 93
13 13:57 38 13:40 43 13:21 94
14 13:58 22 13:41 23 13:22 96
15 13:59 24 13:42 64 13:23 68

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Αμπελόκηποι  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 2,5 σε μg/m3

1 13:45 18 13:28 43 13:09 56
2 13:46 25 13;29 27 13:10 18
3 13:47 29 13:30 18 13:11 26
4 13:48 19 13:31 27 13:12 48
5 13:49 17 13:32 18 13:13 35
6 13:50 18 13:33 18 13:14 39
7 13:51 17 13:34 27 13:15 36
8 13:52 22 13:35 23 13:16 23
9 13:53 28 13:36 44 13:17 36

10 13:54 24 13:34 22 13:18 61
11 13:55 28 13:38 45 13:19 59
12 13:56 28 13:39 18 13:20 54
13 13:57 28 13:40 28 13:21 67
14 13:58 17 13:41 17 13:22 57
15 13:59 18 13:42 28 13:23 32

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Αμπελόκηποι  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

TVOC σε mg/m3

1 13:45 0,08 13:28 0,12 13:09 0,14
2 13:46 0,10 13;29 0,06 13:10 0,15
3 13:47 0,10 13:30 0,07 13:11 0,14
4 13:48 0,08 13:31 0,10 13:12 0,15
5 13:49 0,10 13:32 0,07 13:13 0,15
6 13:50 0,11 13:33 0,09 13:14 0,19
7 13:51 0,12 13:34 0,03 13:15 0,18
8 13:52 0,16 13:35 0,09 13:16 0,16
9 13:53 0,14 13:36 0,18 13:17 0,16

10 13:54 0,14 13:34 0,15 13:18 0,13
11 13:55 0,14 13:38 0,12 13:19 0,14
12 13:56 0,12 13:39 0,08 13:20 0,14
13 13:57 0,13 13:40 0,07 13:21 0,16
14 13:58 0,13 13:41 0,07 13:22 0,16
15 13:59 0,12 13:42 0,09 13:23 0,18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31 mg/m3
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Αμπελόκηποι  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

HCHO σε mg/m3

1 13:45 0,07 13:28 0,09 13:09 0,29
2 13:46 0,04 13;29 0,05 13:10 0,12
3 13:47 0,06 13:30 0,08 13:11 0,14
4 13:48 0,06 13:31 0,10 13:12 0,14
5 13:49 0,08 13:32 0,11 13:13 0,16
6 13:50 0,06 13:33 0,08 13:14 0,30
7 13:51 0,14 13:34 0,08 13:15 0,28
8 13:52 0,12 13:35 0,08 13:16 0,20
9 13:53 0,12 13:36 0,20 13:17 0,12

10 13:54 0,10 13:34 0,12 13:18 0,12
11 13:55 0,12 13:38 0,10 13:19 0,12
12 13:56 0,14 13:39 0,09 13:20 0,13
13 13:57 0,12 13:40 0,09 13:21 0,12
14 13:58 0,10 13:41 0,06 13:22 0,15
15 13:59 0,09 13:42 0,06 13:23 0,16

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02 mg/m3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Στάση Λεωφορείων 20 29 38 0,16 0,14 282
Εκδοτήρια εισιτηρίων 30 45 64 0,18 0,20 78
Αποβάθρες  προς Νίκαια 32 67 120 0,14 0,30 802

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Λεωφόρος Αλεξάνδρας. τάση Λεωφορείων 13 22 28 0,12 0,09 108

Εκδοτήρια εισιτηρίων 17 27 39 0,09 0,09 56

Αποβάθρες   προς Νίκαια 20 43 80 0,16 0,17 97 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Λεωφόρος Αλεξαντρας. Στάση Λεωφορείων 9 17 22 0,08 0,04 43

Εκδοτήρια εισιτηρίων 10 17 21 0,03 0,05 42

Αποβάθρες  προς Νίκαια 11 18 37 0,13 0,12 22

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Αμπελόκηποι  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

H/A σε n Tesla
1 13:45 94 13:28 75 13:09 30
2 13:46 108 13;29 56 13:10 28
3 13:47 70 13:30 64 13:11 802
4 13:48 243 13:31 43 13:12 42
5 13:49 124 13:32 44 13:13 22
6 13:50 282 13:33 49 13:14 92
7 13:51 124 13:34 45 13:15 42
8 13:52 166 13:35 42 13:16 36
9 13:53 74 13:36 52 13:17 63

10 13:54 74 13:34 52 13:18 105
11 13:55 54 13:38 47 13:19 62
12 13:56 54 13:39 62 13:20 45
13 13:57 54 13:40 69 13:21 28
14 13:58 54 13:41 58 13:22 34
15 13:59 43 13:42 78 13:23 28

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 1 σε μg/m3

1 14:18 10 14:36 24 14:53 21
2 14:19 10 14:37 12 14:54 39
3 14:20 10 14:38 19 14:55 32
4 14:21 10 14:39 10 14:56 32
5 14:22 11 14:40 17 14:57 21
6 14:23 12 14:41 11 14:58 20
7 14:24 11 14:42 10 14:59 19
8 14:25 12 14:43 10 15:00 18
9 14:26 10 14:44 16 15:01 33

10 14:27 12 14:45 24 15:02 24
11 14:28 10 14:46 28 15:03 20
12 14:29 9 14:47 23 15:04 22
13 14:30 12 14:48 12 15:05 21
14 14:31 9 14:49 25 15:06 37
15 14:32 10 14:50 15 15:07 20

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

PM 10 σε μg/m3

1 14:18 25 14:36 48 14:53 113
2 14:19 21 14:37 29 14:54 90
3 14:20 23 14:38 42 14:55 112
4 14:21 21 14:39 20 14:56 98
5 14:22 24 14:40 32 14:57 105
6 14:23 25 14:41 24 14:58 48
7 14:24 22 14:42 23 14:59 63
8 14:25 25 14:43 23 15:00 67
9 14:26 19 14:44 21 15:01 118

10 14:27 26 14:45 58 15:02 103
11 14:28 21 14:46 54 15:03 69
12 14:29 23 14:47 48 15:04 76
13 14:30 26 14:48 27 15:05 75
14 14:31 21 14:49 44 15:06 71
15 14:32 20 14:50 25 15:07 63

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 2,5 σε μg/m3

1 14:18 18 14:36 37 14:53 48
2 14:19 16 14:37 21 14:54 42
3 14:20 17 14:38 27 14:55 53
4 14:21 18 14:39 16 14:56 43
5 14:22 19 14:40 27 14:57 55
6 14:23 20 14:41 19 14:58 23
7 14:24 17 14:42 18 14:59 28
8 14:25 19 14:43 17 15:00 32
9 14:26 15 14:44 18 15:01 58

10 14:27 20 14:45 36 15:02 49
11 14:28 16 14:46 37 15:03 29
12 14:29 18 14:47 31 15:04 33
13 14:30 19 14:48 20 15:05 32
14 14:31 17 14:49 35 15:06 54
15 14:32 16 14:50 18 15:07 35

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

TVOC σε mg/m3

1 14:18 0,09 14:36 0,03 14:53 0,09
2 14:19 0,10 14:37 0,06 14:54 0,09
3 14:20 0,07 14:38 0,08 14:55 0,15
4 14:21 0,06 14:39 0,09 14:56 0,15
5 14:22 0,05 14:40 0,08 14:57 0,15
6 14:23 0,07 14:41 0,04 14:58 0,18
7 14:24 0,10 14:42 0,10 14:59 0,16
8 14:25 0,05 14:43 0,11 15:00 0,19
9 14:26 0,09 14:44 0,09 15:01 0,17

10 14:27 0,08 14:45 0,09 15:02 0,16
11 14:28 0,04 14:46 0,12 15:03 0,20
12 14:29 0,04 14:47 0,08 15:04 0,18
13 14:30 0,05 14:48 0,06 15:05 0,17
14 14:31 0,07 14:49 0,05 15:06 0,18
15 14:32 0,06 14:50 0,07 15:07 0,17

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31 mg/m3
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

HCHO σε mg/m3

1 14:18 0,11 14:36 0,09 14:53 0,10
2 14:19 0,10 14:37 0,08 14:54 0,11
3 14:20 0,15 14:38 0,09 14:55 0,17
4 14:21 0,07 14:39 0,08 14:56 0,16
5 14:22 0,09 14:40 0,09 14:57 0,17
6 14:23 0,02 14:41 0,06 14:58 0,15
7 14:24 0,04 14:42 0,09 14:59 0,15
8 14:25 0,06 14:43 0,08 15:00 0,14
9 14:26 0,09 14:44 0,08 15:01 0,18

10 14:27 0,08 14:45 0,11 15:02 0,15
11 14:28 0,12 14:46 0,13 15:03 0,18
12 14:29 0,05 14:47 0,10 15:04 0,19
13 14:30 0,08 14:48 0,08 15:05 0,23
14 14:31 0,08 14:49 0,09 15:06 0,23
15 14:32 0,10 14:50 0,06 15:07 0,16

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02 mg/m3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Πάρκο επί Βασ. Σοφίας 20 12 26 0,10 0,15 87
Εκδοτήρια εισιτηρίων 37 28 58 0,12 0,13 75
Αποβάθρες προς Νίκαια 58 39 118 0,20 0,23 43

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Πάρκο επί Βασ. Σοφίας 11 18 23 0,07 0,08 24

Εκδοτήρια εισιτηρίων 17 25 35 0,08 0,09 28

Αποβάθρες  προς Νίκαια 25 41 85 0,16 0,16 22

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Πάρκο επί Βασ. Σοφίας 20 12 26 0,10 0,15 87

Εκδοτήρια εισιτηρίων 37 28 58 0,12 0,13 75

Αποβάθρες προς Νίκαια 58 39 118 0,20 0,23 43

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

H/A σε n Tesla
1 14:18 87 14:36 74 14:53 26
2 14:19 19 14:37 48 14:54 15
3 14:20 20 14:38 15 14:55 30
4 14:21 17 14:39 16 14:56 25
5 14:22 18 14:40 16 14:57 26
6 14:23 20 14:41 12 14:58 43
7 14:24 16 14:42 75 14:59 15
8 14:25 19 14:43 25 15:00 15
9 14:26 18 14:44 25 15:01 26

10 14:27 22 14:45 22 15:02 18
11 14:28 17 14:46 20 15:03 18
12 14:29 20 14:47 18 15:04 16
13 14:30 18 14:48 15 15:05 20
14 14:31 30 14:49 20 15:06 25
15 14:32 20 14:50 15 15:07 18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20



#142 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  202226 / ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΚΟΕ

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Ευαγγελισμός, στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 1 σε μg/m3

1 15:41 9 15:25 12 15:09 19
2 15:42 10 15:26 20 15:10 17
3 15:43 10 15:27 18 15:11 17
4 15:44 10 15:28 14 15:12 17
5 15:45 10 15:29 13 15:13 17
6 15:46 8 15:30 13 15:14 18
7 15:47 9 15:31 10 15:15 16
8 15:48 10 15:32 10 15:16 19
9 15:49 9 15:33 24 15:17 18

10 15:50 18 15:34 37 15:18 16
11 15:51 10 15:35 34 15:19 19
12 15:52 8 15:36 21 15:20 19
13 15:53 11 15:37 21 15:21 32
14 15:54 10 15:38 12 15:22 23
15 15:55 10 15:39 14 15:23 30

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Ευαγγελισμός, στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

PM 10 σε μg/m3

1 15:41 22 15:25 28 15:09 60
2 15:42 21 15:26 54 15:10 50
3 15:43 24 15:27 37 15:11 48
4 15:44 21 15:28 28 15:12 45
5 15:45 20 15:29 29 15:13 51
6 15:46 20 15:30 28 15:14 57
7 15:47 20 15:31 25 15:15 63
8 15:48 23 15:32 23 15:16 70
9 15:49 22 15:33 35 15:17 57

10 15:50 32 15:34 83 15:18 63
11 15:51 20 15:35 78 15:19 69
12 15:52 19 15:36 42 15:20 69
13 15:53 24 15:37 43 15:21 114
14 15:54 23 15:38 28 15:22 136
15 15:55 23 15:39 32 15:23 156

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Ευαγγελισμός, στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 2,5 σε μg/m3

1 15:41 17 15:25 21 15:09 30
2 15:42 17 15:26 36 15:10 26
3 15:43 17 15:27 29 15:11 24
4 15:44 16 15:28 23 15:12 22
5 15:45 17 15:29 22 15:13 26
6 15:46 15 15:30 21 15:14 28
7 15:47 15 15:31 19 15:15 30
8 15:48 16 15:32 17 15:16 35
9 15:49 16 15:33 30 15:17 26

10 15:50 23 15:34 58 15:18 28
11 15:51 16 15:35 58 15:19 32
12 15:52 16 15:36 29 15:20 32
13 15:53 18 15:37 39 15:21 58
14 15:54 17 15:38 18 15:22 68
15 15:55 18 15:39 24 15:23 78

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Ευαγγελισμός, στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

TVOC σε mg/m3

1 15:41 0,02 15:25 0,13 15:09 0,14
2 15:42 0,12 15:26 0,12 15:10 0,16
3 15:43 0,10 15:27 0,16 15:11 0,17
4 15:44 0,13 15:28 0,12 15:12 0,18
5 15:45 0,13 15:29 0,13 15:13 0,16
6 15:46 0,11 15:30 0,14 15:14 0,16
7 15:47 0,11 15:31 0,11 15:15 0,15
8 15:48 0,11 15:32 0,10 15:16 0,18
9 15:49 0,05 15:33 0,18 15:17 0,16

10 15:50 0,09 15:34 0,13 15:18 0,16
11 15:51 0,12 15:35 0,14 15:19 0,16
12 15:52 0,10 15:36 0,16 15:20 0,18
13 15:53 0,08 15:37 0,18 15:21 0,18
14 15:54 0,12 15:38 0,12 15:22 0,18
15 15:55 0,13 15:39 0,09 15:23 0,18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31 mg/m3
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Ευαγγελισμός, στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

HCHO σε mg/m3

1 15:41 0,03 15:25 0,09 15:09 0,11
2 15:42 0,02 15:26 0,08 15:10 0,11
3 15:43 0,04 15:27 0,14 15:11 0,14
4 15:44 0,09 15:28 0,09 15:12 0,14
5 15:45 0,08 15:29 0,08 15:13 0,15
6 15:46 0,09 15:30 0,08 15:14 0,15
7 15:47 0,07 15:31 0,08 15:15 0,16
8 15:48 0,08 15:32 0,06 15:16 0,14
9 15:49 0,08 15:33 0,11 15:17 0,16

10 15:50 0,06 15:34 0,13 15:18 0,15
11 15:51 0,06 15:35 0,13 15:19 0,16
12 15:52 0,07 15:36 0,08 15:20 0,14
13 15:53 0,07 15:37 0,10 15:21 0,15
14 15:54 0,10 15:38 0,06 15:22 0,14
15 15:55 0,05 15:39 0,10 15: 0,16

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02 mg/m3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Βασ. Σοφίας, πάρκο Ριζάρη 18 23 32 0,66 0,06 63
Εκδοτήρια εισιτηρίων 37 58 83 0,65 0,09 49
Αποβάθρες  προς Νίκαια 32 78 156 0,64 0,15 425

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Βασ. Σοφίας, πάρκο Ριζάρη 10 17 22 0,10 0,06 22

Εκδοτήρια εισιτηρίων 18 30 40 0,13 0,09 18

Αποβάθρες  προς Νίκαια 20 36 74 0,17 0,15 65

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Βασ. Σοφίας, πάρκο Ριζάρη 8 15 19 0,02 0,02 14

Εκδοτήρια εισιτηρίων 10 17 23 0,09 0,06 14

Αποβάθρες  προς Νίκαια 16 22 45 0,14 0,11 18

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Ευαγγελισμός, στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

H/A σε n Tesla
1 15:41 18 15:25 49 15:09 134
2 15:42 20 15:26 14 15:10 20
3 15:43 17 15:27 16 15:11 425
4 15:44 63 15:28 16 15:12 73
5 15:45 32 15:29 18 15:13 33
6 15:46 21 15:30 16 15:14 73
7 15:47 20 15:31 16 15:15 30
8 15:48 19 15:32 18 15:16 19
9 15:49 18 15:33 16 15:17 23

10 15:50 20 15:34 16 15:18 18
11 15:51 14 15:35 16 15:19 30
12 15:52 16 15:36 16 15:20 27
13 15:53 20 15:37 17 15:21 22
14 15:54 19 15:38 15 15:22 27
15 15:55 18 15:39 16 15:23 18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Σύνταγμα,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 1 σε μg/m3

1 16:39 9 16:22 17 16:05 32
2 16:40 10 16:23 18 16:06 28
3 16:41 9 16:24 18 16:07 20
4 16:42 9 16:25 21 16:08 30
5 16:43 10 16:26 23 16:09 35
6 16:44 9 16:27 28 16:10 30
7 16:45 9 16:28 21 16:11 30
8 16:46 9 16:29 20 16:12 65
9 16:47 9 16:30 23 16:13 33

10 16:48 9 16:31 21 16:14 35
11 16:49 9 16:32 23 16:15 30
12 16:50 10 16:33 20 16:16 39
13 16:51 9 16:34 21 16:17 30
14 16:52 10 16:35 17 16:18 31
15 16:53 12 16:37 23 16:19 29

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Σύνταγμα,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

PM 10 σε μg/m3

1 16:39 20 16:22 39 16:05 67
2 16:40 28 16:23 43 16:06 127
3 16:41 29 16:24 48 16:07 145
4 16:42 32 16:25 57 16:08 95
5 16:43 32 16:26 62 16:09 178
6 16:44 29 16:27 69 16:10 51
7 16:45 34 16:28 71 16:11 173
8 16:46 37 16:29 44 16:12 287
9 16:47 39 16:30 51 16:13 159

10 16:48 37 16:31 55 16:14 157
11 16:49 32 16:32 63 16:15 161
12 16:50 39 16:33 58 16:16 267
13 16:51 29 16:34 51 16:17 171
14 16:52 32 16:35 48 16:18 206
15 16:53 39 16:37 53 16:19 185

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Σύνταγμα,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 2,5 σε μg/m3

1 16:39 16 16:22 27 16:05 63
2 16:40 21 16:23 29 16:06 50
3 16:41 23 16:24 29 16:07 63
4 16:42 23 16:25 35 16:08 49
5 16:43 27 16:26 28 16:09 133
6 16:44 24 16:27 37 16:10 26
7 16:45 28 16:28 42 16:11 86
8 16:46 25 16:29 29 16:12 173
9 16:47 31 16:30 32 16:13 78

10 16:48 27 16:31 27 16:14 77
11 16:49 25 16:32 47 16:15 75
12 16:50 26 16:33 28 16:16 121
13 16:51 21 16:34 37 16:17 77
14 16:52 26 16:35 32 16:18 96
15 16:53 29 16:37 38 16:19 83

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Σύνταγμα,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

TVOC σε mg/m3

1 16:39 0,42 16:22 0,20 16:05 0,25
2 16:40 0,42 16:23 0,25 16:06 0,25
3 16:41 0,41 16:24 0,23 16:07 0,24
4 16:42 0,39 16:25 0,24 16:08 0,24
5 16:43 0,32 16:26 0,24 16:09 0,24
6 16:44 0,32 16:27 0,23 16:10 0,25
7 16:45 0,32 16:28 0,24 16:11 0,25
8 16:46 0,30 16:29 0,24 16:12 0,26
9 16:47 0,30 16:30 0,25 16:13 0,25

10 16:48 0,32 16:31 0,23 16:14 0,25
11 16:49 0,30 16:32 0,24 16:15 0,24
12 16:50 0,30 16:33 0,25 16:16 0,25
13 16:51 0,32 16:34 0,21 16:17 0,25
14 16:52 0,32 16:35 0,25 16:18 0,25
15 16:53 0,30 16:37 0,23 16:19 0,25

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31 mg/m3
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Σύνταγμα,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

HCHO σε mg/m3

1 16:39 0,05 16:22 0,16 16:05 0,20
2 16:40 0,07 16:23 0,18 16:06 0,18
3 16:41 0,08 16:24 0,17 16:07 0,16
4 16:42 0,08 16:25 0,17 16:08 0,16
5 16:43 0,08 16:26 0,18 16:09 0,16
6 16:44 0,08 16:27 0,17 16:10 0,18
7 16:45 0,09 16:28 0,17 16:11 0,17
8 16:46 0,08 16:29 0,16 16:12 0,17
9 16:47 0,08 16:30 0,16 16:13 0,18

10 16:48 0,08 16:31 0,17 16:14 0,18
11 16:49 0,08 16:32 0,18 16:15 0,18
12 16:50 0,08 16:33 0,16 16:16 0,21
13 16:51 0,08 16:34 0,16 16:17 0,18
14 16:52 0,08 16:35 0,16 16:18 0,18
15 16:53 0,08 16:37 0,18 16:19 0,18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02 mg/m3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Είσοδος-έξοδος προς πλατεία Συντάγματος 12 31 39 0,42 0,09 35
Εκδοτήρια εισιτηρίων 28 47 71 0,25 0,18 65
Αποβάθρες προς Νίκαια 65 173 287 0,26 0,21 349

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Είσοδος-έξοδος προς πλατεία Συντάγματος 9 25 33 0,34 0,08 27

Εκδοτήρια εισιτηρίων 21 33 54 0,24 0,17 41

Αποβάθρες προς Νίκαια 33 83 162 0,25 0,18 210

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ PM1 μg/ m3 PM2,5 μg/ m3 PM10 μg/ m3 TVOC mg/m3 HCHO mg/m3 Η/ Α n Tesla

Είσοδος-έξοδος προς πλατεία Συντάγματος 9 16 20 0,30 0,05 23

Εκδοτήρια εισιτηρίων 17 27 39 0,20 0,16 32

Αποβάθρες  προς Νίκαια 20 26 51 0,24 0,16 68

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Σύνταγμα,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

H/A σε n Tesla
1 16:39 35 16:22 65 16:05 68
2 16:40 24 16:23 37 16:06 215
3 16:41 27 16:24 32 16:07 195
4 16:42 32 16:25 32 16:08 107
5 16:43 27 16:26 37 16:09 325
6 16:44 24 16:27 48 16:10 318
7 16:45 27 16:28 48 16:11 245
8 16:46 27 16:29 37 16:12 275
9 16:47 27 16:30 37 16:13 205

10 16:48 24 16:31 37 16:14 148
11 16:49 27 16:32 48 16:15 149
12 16:50 27 16:33 47 16:16 349
13 16:51 27 16:34 48 16:17 242
14 16:52 27 16:35 32 16:18 124
15 16:53 23 16:37 32 16:19 178

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μοναστηράκι,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 1 σε μg/m3

1 17:39 9 17:23 10 17:05 23
2 17:40 12 17:24 12 17:06 27
3 17:41 9 17:25 10 17:07 29
4 17:42 10 17:26 14 17:08 18
5 17:43 9 17:27 18 17:09 31
6 17:44 12 17:28 12 17:10 29
7 17:45 12 17:29 10 17:11 21
8 17:46 15 17:30 10 17:12 25
9 17:47 15 17:31 12 17:13 21

10 17:48 12 17:32 16 17:14 23
11 17:49 12 17:33 14 17:15 37
12 17:50 18 17:34 10 17:16 32
13 17:51 12 17:35 12 17:17 19
14 17:52 12 17:36 10 17:18 28
15 17:53 9 17:37 8 17:19 23

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μοναστηράκι,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

PM 10 σε μg/m3

1 17:39 28 17:23 21 17:05 127
2 17:40 28 17:24 38 17:06 133
3 17:41 23 17:25 32 17:07 227
4 17:42 29 17:26 45 17:08 154
5 17:43 32 17:27 68 17:09 170
6 17:44 34 17:28 37 17:10 207
7 17:45 31 17:29 42 17:11 130
8 17:46 39 17:30 32 17:12 138
9 17:47 42 17:31 58 17:13 127

10 17:48 32 17:32 58 17:14 156
11 17:49 29 17:33 43 17:15 203
12 17:50 43 17:34 29 17:16 243
13 17:51 39 17:35 32 17:17 132
14 17:52 42 17:36 31 17:18 173
15 17:53 32 17:37 29 17:19 141

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μοναστηράκι,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

 PM 2,5 σε μg/m3

1 17:39 18 17:23 17 17:05 60
2 17:40 19 17:24 28 17:06 61
3 17:41 18 17:25 21 17:07 95
4 17:42 21 17:26 32 17:08 70
5 17:43 20 17:27 40 17:09 81
6 17:44 23 17:28 24 17:10 97
7 17:45 23 17:29 28 17:11 61
8 17:46 27 17:30 24 17:12 66
9 17:47 28 17:31 28 17:13 56

10 17:48 19 17:32 32 17:14 69
11 17:49 21 17:33 28 17:15 97
12 17:50 29 17:34 19 17:16 98
13 17:51 27 17:35 25 17:17 60
14 17:52 29 17:36 21 17:18 81
15 17:53 21 17:37 18 17:19 63

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25 μg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μοναστηράκι,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

TVOC σε mg/m3

1 17:39 0,17 17:23 0,21 17:05 0,20
2 17:40 0,19 17:24 0,26 17:06 0,21
3 17:41 0,19 17:25 0,28 17:07 0,20
4 17:42 0,23 17:26 0,23 17:08 0,18
5 17:43 0,21 17:27 0,25 17:09 0,18
6 17:44 0,23 17:28 0,25 17:10 0,20
7 17:45 0,23 17:29 0,26 17:11 0,20
8 17:46 0,24 17:30 0,26 17:12 0,20
9 17:47 0,24 17:31 0,26 17:13 0,18

10 17:48 0,21 17:32 0,26 17:14 0,20
11 17:49 0,21 17:33 0,27 17:15 0,18
12 17:50 0,21 17:34 0,26 17:16 0,16
13 17:51 0,19 17:35 0,28 17:17 0,18
14 17:52 0,14 17:36 0,26 17:18 0,20
15 17:53 0,19 17:37 0,26 17:19 0,18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31 mg/m3
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Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μοναστηράκι,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

HCHO σε mg/m3

1 17:39 0,03 17:23 0,05 17:05 0,21
2 17:40 0,05 17:24 0,09 17:06 0,23
3 17:41 0,05 17:25 0,09 17:07 0,18
4 17:42 0,05 17:26 0,09 17:08 0,16
5 17:43 0,03 17:27 0,09 17:09 0,16
6 17:44 0,03 17:28 0,09 17:10 0,18
7 17:45 0,05 17:29 0,09 17:11 0,21
8 17:46 0,06 17:30 0,08 17:12 0,21
9 17:47 0,05 17:31 0,10 17:13 0,20

10 17:48 0,06 17:32 0,09 17:14 0,18
11 17:49 0,06 17:33 0,09 17:15 0,20
12 17:50 0,04 17:34 0,09 17:16 0,18
13 17:51 0,03 17:35 0,10 17:17 0,18
14 17:52 0,05 17:36 0,09 17:18 0,19
15 17:53 0,05 17:37 0,09 17:19 0,20

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02 mg/m3

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  
στο σταθμό Μοναστηράκι,  στις 29 / 06 / 2022.

 A/A Ώρα 
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
Ώρα 

Εκδοτή-
ρια εισιτη-

ρίων
Ώρα 

Αποβά-
θρες προς 

Νίκαια

H/A σε n Tesla
1 17:39 252 17:23 90 17:05 197
2 17:40 278 17:24 123 17:06 237
3 17:41 297 17:25 124 17:07 198
4 17:42 292 17:26 125 17:08 154
5 17:43 275 17:27 128 17:09 235
6 17:44 428 17:28 95 17:10 248
7 17:45 378 17:29 95 17:11 128
8 17:46 528 17:30 128 17:12 178
9 17:47 725 17:31 180 17:13 128

10 17:48 712 17:32 167 17:14 137
11 17:49 702 17:33 142 17:15 189
12 17:50 567 17:34 185 17:16 207
13 17:51 562 17:35 137 17:17 279
14 17:52 528 17:36 145 17:18 287
15 17:53 635 17:37 148 17:19 97

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

●ΠΕΡΑΣΑΝ 42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ●ΠΕΡΑΣΑΝ 36 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΣΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ●ΝΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ●ΠΕΡΑΣΑΝ ΛΙΓΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ●ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 6/7/2022.

ΠΕΡΑΣΑΝ 42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ
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Το ΠΑΚΟΕ είναι η οικολογι-
κή οργάνωση, η οποία πρω-
τοστάτησε στους αντιπυρηνι-

κούς αγώνες του 1979, με συζητή-
σεις, συγκεντρώσεις και πληθώρα 
ενημερωτικών δράσεων προς τους 
πολίτες για τις επικίνδυνες συνέπει-
ες της κατασκευής ενός πυρηνικού 
εργοστασίου στην Κάρυστο.

Τα κύρια επιχειρήματά μας για να 
μην κατασκευαστεί ο πυρηνικός σταθ-
μός ήταν καταρχήν ότι η Κάρυστος βρί-
σκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς 
περιοχές της χώρας μας. Ένα πυρηνικό 
εργοστάσιο πρέπει να χτιστεί σε γεωλο-
γικά κατάλληλη περιοχή.

Βασικό επίσης επιχείρημα για την 
ανάσχεση της κατασκευής του είναι πως 
η πυρηνική ενέργεια διαθέτει ένα βαρύ-
τατο μειονέκτημα, τα πυρηνικά απόβλη-
τα. Το μεγαλύτερο και άλυτο πρόβλημα 
της πυρηνικής ενέργειας είναι η συσ-
σώρευση των πυρηνικών αποβλήτων 
των αντιδραστήρων. 

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Η ραδιε-
νέργεια των χιλιάδων τόνων αυτού του 
πυρηνικού αποβλήτου είναι άκρως επι-
κίνδυνη, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και 
η διαχείρισή του είναι άκρως δαπανη-
ρή, σε σημείο που χώρες όπως η Βουλ-
γαρία, μη διαθέτοντας τους αναγκαίους 
πόρους, να το συσσωρεύουν στις δεξα-
μενές αποβλήτων των πυρηνικών τους 
σταθμών σε σημείο κινδύνου διαρροής. 
Πρακτικά, σήμερα περισσότερο στοιχί-
ζει η σωστή διαχείριση ενός κιλού πυρη-
νικού αποβλήτου απ’ ό,τι η αγορά ενός 
κιλού φρέσκου καυσίμου ουρανίου. Το 
γεγονός του μεγάλου κόστους διαχεί-
ρισης έδωσε αφορμή για παράνομους 
τρόπους αντιμετώπισής του, όπως η 
καταβύθισή του σε θάλασσες με περί-
εργα ναυάγια (Μεσόγειος) ή η εναπό-
θεσή του σε χώρους χωρίς τα αναγκαία 
μέτρα ασφάλειας.

Η θέση του ΠΑΚΟΕ στο τεράστιο πρό-
βλημα της εγκατάστασης και λειτουργί-
ας πυρηνικών εργοστασίων, δήθεν για 
«ειρηνικούς σκοπούς», είναι ότι η πυρη-
νική ενέργεια έχει παγκοσμίως αποδει-
χθεί αφενός η πλέον ανασφαλής μορφή 
ενέργειας και αφετέρου η πλέον κατα-
στροφική από τα δυστυχήματα της και 
τα απόβλητα της.

ΠΕΡΑΣΑΝ 36 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΜΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν ξεχνάμε το πυρηνικό δυστύ-
χημα του Τσερνόμπιλ που έλαβε χώρα 
στις 26 Απριλίου του 1986, στον αντι-
δραστήρα αρ. 4 του Πυρηνικού Σταθμού 
Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόμπιλ. 
Το ατύχημα ήταν της τάξης του μέγι-
στου προβλεπόμενου ατυχήματος στην 

Διεθνή Κλίμακα Πυρηνικών Γεγονότων.
Το ΠΑΚΟΕ, ήταν ο μοναδικός ανε-

ξάρτητος ιδιωτικός μη-κερδοσκοπι-
κός φορέας, που το 1986 στο πυρηνικό 
δυστύχημα του Τσερνομπίλ κατέγρα-
ψε και αποτύπωσε τις επιπτώσεις του 
πυρηνικού νέφους στην χώρα μας, όταν 
η κυβέρνηση εφησύχαζε τους πολίτες, 
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, με αποτέλε-
σμα 14.500 συμπολίτες μας να χάσουν 
τις ζωές τους, εξαιτίας του Τσερνομπίλ 
– σύμφωνα με Μελέτη του «Αντικαρκι-
νικού Νοσοκομείου, Μεταξά»-, αποστέλ-
λοντας ταυτόχρονα ανθρωπιστική βοή-
θεια στις πληγείσες περιοχές.

ΝΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΑΤΥ-
ΧΗΜΑ ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ, ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε την 
11η Μαρτίου του 2011, όταν συνέβη μία 
από τις χειρότερες πυρηνικές καταστρο-
φές. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός και στη 
συνέχεια ένα τρομερό τσουνάμι προκά-
λεσαν διακοπή ρεύματος στο πυρηνικό 
εργοστάσιο Νταΐτσι της Φουκουσίμα. 
Όμως, χωρίς ρεύμα οι πυρηνικοί σταθ-
μοί υπερθερμαίνονται, κι έτσι οι μονά-
δες 1, 2 και 3 εξερράγησαν την επόμε-
νη μέρα, απελευθερώνοντας τεράστιες 
ποσότητες ραδιενεργού υλικού στην 
ατμόσφαιρα. Η ραδιενέργεια που εκλύ-
θηκε ήταν ανάλογη ενός Τσερνόμπιλ και 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εκκένωσαν 
την περιοχή σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων.

Το ποσοστό της ραδιενέργειας σε 
ζώα και φυτά παρέμεινε έκτοτε αρκε-
τά υψηλό για χρόνια, όπως και η ραδι-
ενέργεια στο έδαφος των δασών παρέ-
μεινε σε υψηλά επίπεδα και πέρασε στο 
υπέδαφος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για 
το περιβάλλον.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

«Κοιτάξτε στον καφρεφτη τα προ-
σωπα σας»

Σταθερά η χώρα μας απέχει από 
οποιαδήποτε σχετική συζήτηση με τους 
πολίτες να στέκονται απέναντι στην προ-
οπτική εγκατάστασης πυρηνικών αντι-
δραστήρων και κάθε πολιτική ηγεσία 
αποφεύγει οποιαδήποτε συζήτηση περί 
ένταξης της πυρηνικής επιλογής στον 
εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Η Ακαδημία Αθηνών σπάει το 
«ταμπού» της χρήσης πυρηνικής ενέρ-
γειας, ανοίγοντας το δημόσιο διάλογο για 
την επιλογή αυτής της μορφής ενέργει-
ας στη χώρα μας που κατατάσσεται ανά-
μεσα στις πλέον αρνητικές παγκοσμίως 
στο ζήτημα αυτό. Σύμφωνα με την Ακα-

δημία, που θέτει το ζήτημα σαν πιθα-
νή απάντηση απέναντι στην ενεργειακή 
κρίση, πριν από οποιαδήποτε επένδυση 
ή προώθηση σχετικών έργων θα απαι-
τηθεί πολύ σημαντικός χρόνος για την 
πολιτική στροφή στο θέμα και τη δημι-
ουργία σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό η Ακαδημία Αθη-
νών, αν και δεν εισηγείται την ένταξη 
της πυρηνικής ενέργειας στον εθνικό 
ενεργειακό σχεδιασμό, υποστηρίζει όμως 
την εκκίνηση των διαδικασιών που θα 
οδηγήσουν στη δημιουργία του κατάλ-
ληλου θεσμικού και τεχνολογικού υπό-
βαθρου, ώστε να είναι δυνατή η υπεύ-
θυνη αξιολόγηση των εξελίξεων στις 
γειτονικές χώρες αλλά και η ετοιμότη-
τα της χώρας για κάθε σχετικό μελλο-
ντικό ενδεχόμενο.

ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΣΤΙΣ 6/7/2022.

Δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο θα μπορούσε να είχε γράψει 
ιστορία, να είχαν αντισταθεί στις πιέ-
σεις των λόμπι των ενεργειακών κολοσ-
σών πυρηνικών και ορυκτών καυσίμων 
και να είχαν προστατέψει τους δημόσι-
ους πόρους από το μακρύ χέρι τους, να 
είχαν φροντίσει να μην σπαταληθούν τα 
χρήματα των ευρωπαίων πολιτών και να 
στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και την πολιτική για το 
κλίμα. Όμως, δυστυχώς απέτυχαν. 

Ημέρα περιβαλλοντικής ντροπής απο-
τελεί η ημερομηνία αυτή και για τους 
Έλληνες Ευρωβουλευτές, οι οποίοι ψήφι-
σαν στο Ευρωκοινοβούλιο την πυρηνική 
ενέργεια ως «πράσινη ενέργεια».

Οι Έλληνες που ψήφισαν ώστε 
να περιληφθεί το αέριο και η πυρη-
νική ενέργεια στις «πράσινες επεν-
δύσεις» είναι οι: 
Ασημακοπούλου (ΕΛΚ – ΝΔ)
Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ – ΝΔ)
Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ – ΝΔ)
Μεϊμαράκης (ΕΛΚ – ΝΔ)
Σπυράκη (ΕΛΚ – ΝΔ)
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (ΕΛΚ – ΝΔ)
Ζαγοράκης (ΕΛΚ – ΝΔ)
Φράγκος (ECR)

Τέλος, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
εκατοντάδες δις από τον Ευρωπαϊκό 
και εθνικούς προϋπολογισμούς θα πάνε 
στις μεγάλες επιχειρήσεις πυρηνικών και 
ορυκτών καυσίμων, την ίδια στιγμή που 
εκατομμύρια νοικοκυριά δεν μπορούν 
να καλύψουν βασικές ανάγκες, μεταξύ 
άλλων ενεργειακών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
το ΠΑΚΟΕ είναι ξεκάθαρα ενάντια 
στην ύπαρξη της πυρηνικής ενέρ-
γειας.
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Ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986 
στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας έγι-
νε το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχη-

μα, μετά από πυρηνικά πειράματα. Περίπου 
6 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να 
ζουν σε μολυσμένες περιοχές. Το πυρηνι-
κό ατύχημα στη Φουκουσίμα, που συνέβη 
στις 11 Μαρτίου του 2011, μολύνει με ραδι-
ενέργεια όχι μόνο τις παραπλήσιες περιο-
χές αλλά όλο τον πλανήτη γη… «Οι Αντιδρα-
στήρες της Φουκουσίμα έχουν πλέον υποστεί 
ρωγμές και εκλύουν ακατάπαυστα ραδιενέρ-
γεια στον αέρα, στο έδαφος, στη θάλασσα!!!». 
Ο Ειρηνικός ωκεανός έγινε πλέον Πολεμι-
κός - Ραδιενεργός ωκεανός!…* 

(*«Πέρυσι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας είχε 
ανακοινώσει ότι θα ρίξει στον ωκεανό σχεδόν 
ένα εκατομμύριο τόνους μολυσμένου νερού 
από το πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο περιέ-
χει ακόμη τρίτιο.»).

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μάς φέρνει 
στο νου τα μεγάλα ατυχήματα του Τσερνο-
μπίλ και της Φουκουσίμα και μας ωθεί να 
σκεφτούμε τo ανεξέλεγκτο των πυρηνικών 
εργοστασίων τα οποία είναι εν δυνάμει βόμ-
βες και μπορούν να εκραγούν σε οποιεσδή-
ποτε πολεμικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, 
προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Αγαπητοί φίλοι, με αυτή την Πρόσκληση - 
Έκκληση, καλούμαστε να δημιουργήσουμε μία 
ανοιχτή ομάδα αγώνα κατά της πυρηνικής ασυ-
δοσίας και εκμετάλλευσης, να συμμετάσχουμε 
ισότιμα, με έμπρακτο ενδιαφέρον σε έναν ενω-
τικό αγώνα για την προβολή και αντιμετώπιση 
των πυρηνικών προβλημάτων και για την κατα-
δίκη των πολέμων, όπως αυτόν τον καταστρο-
φικό πόλεμο στην Ουκρανία και οποιωνδήποτε 
πολέμων που ισοπεδώνουν λαούς και πολιτι-
σμούς... Να συγκροτήσουμε όλοι μαζί μία ανθρώ-
πινη αλυσίδα υπεράσπισης της ζωής του κάθε 
ατόμου, της κάθε χώρας και της κάθε κοινωνί-
ας, που απειλούνται από αφανισμό, σε οποιαδή-
ποτε στιγμή, από οποιοδήποτε πυρηνικό λάθος 
ή πολεμική επίθεση. Όλοι μαζί να διακηρύξουμε 

με την παρουσία μας, με τα γραπτά μας, με 
τις υπογραφές μας και τη φωνή μας, ότι ήμα-
στε ενάντιοι στην ανέγερση καινούργιων πυρη-
νικών εγκαταστάσεων και ότι είμαστε υπέρ της 
κατάργησης παλαιών πυρηνικών εργοστασίων 
που βρίσκονται στις γείτονες βαλκανικές χώρες, 
αλλά και σε όλον τον άλλο κόσμο, όπως αυτών 

στην Ιαπωνία, η οποία παρά το πυρηνικό ολο-
καύτωμα του 1945 της Χιροσίμα και του Ναγκα-
σάκι, έχτισε δεκάδες τέτοιες κατασκευές θανάτου 
με αποτέλεσμα τον πυρηνικό όλεθρο της Φουκου-
σίμα. Ας γίνουμε όλοι μαζί μία κεφαλή πνευ-
ματικού αντιδραστήρα ενάντια στις κεφα-
λές των πυρηνικών 

όπλων και του αδυσώπητου κεφαλαίου 
που τις επιβάλει. Γνωρίζουμε βέβαια πόσο 
φαίνεται κάτι τέτοιο ουτοπικό, αλλά πρέπει 
να προσφύγουμε ακόμη και στην ουτοπία 
για να σωθεί ο πλανήτης γη και η ανθρω-
πότητα. Δεν μπορούμε να μένουμε με σταυ-
ρωμένα τα χέρια… Το πρόβλημα της ασφά-
λειας από τις πυρηνικές και τις πολεμικές 
εισβολές στον πλανήτη μας είναι τεράστιο!...

Προσκαλούμαστε όλοι, από το Σημείο Ελλάδα, 
Γυναίκες και Άντρες, Σύλλογοι, Όμιλοι, Ιδρύματα, 
Σχολεία, Πανεπιστήμια και όχι μόνο, να συμμε-
τάσχουμε σε έναν αντιπολεμικό και αντιπυρηνι-
κό αγώνα, να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για 
να οικοδομήσουμε όλοι μαζί πιο ειρηνικές, πιο 
βιώσιμες και καθαρότερες πολιτείες για τις νέες 
γενιές που θα έρθουν. Η επιλογή είναι δική μας: 
ή να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους, 
δηλαδή στα άπληστα χέρια μισαλλόδοξων και 
απάνθρωπων εκμεταλλευτών της εξουσίας και 
του κεφαλαίου, που επιβάλουν αλόγιστες κατα-
σκευές πυρηνικών συγκροτημάτων και πυρηνι-
κών οπλοστασίων, ή να αντισταθούμε σε αυτή τη 
μάστιγα των καιρών μας… Θα έχουμε, τουλά-
χιστον, αν μη τι άλλο, την ευχαρίστηση και 
την ικανοποίηση του «ευ αγωνίζεσθαι». Ό,τι 
συμβαίνει σε μία γωνιά του πλανήτη μας, αφορά 
όλους μας. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι για ό,τι συμ-
βαίνει γύρω μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε με 
την καθημερινή μας ζωή, την κοινωνική μας αλλη-
λεγγύη, με τη θετική στάση και τη συμπεριφορά 
μας. Να γίνουμε μία «γραμμή αναχαίτισης», να 
ενεργήσουμε, να γράψουμε, να τραγουδήσουμε, 
να βρούμε τρόπους και να διαδηλώσουμε κατά 
της πυρηνικής απειλής και κατά της απειλής του 
πολέμου. Να συντελέσουμε με όποιες δυνάμεις 
διαθέτουμε, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα, να 
γίνουν πιο αποτελεσματικές οι μελέτες εξοικονό-
μησης της ενέργειας, πιο επίμονες και πιο ουσι-
αστικές οι επενδύσεις στην εκμετάλλευση ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας, πιο εποικοδομητικές 
οι ειρηνικές λύσεις… Μέτρα που απαιτούν πολ-
λαπλές θυσίες, απαιτούν οικολογική συνείδηση 
και βούληση. Να επιστρατεύσουμε τον ανθρώ-

πινο δυναμισμό μας. Ας γίνει ο κάθε ένας από 
εμάς, μία δυναμική μονάδα, ο δυναμικός αριθ-
μός του Πυθαγόρα, από τον οποίο προέρχονται 
οι μονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες, οι χιλιά-
δες, τα εκατομμύρια. Εδώ έρχονται στο νου τα 
λόγια του Nίκου Καζαντζάκη: «Δεν είμαι ένας! 
Δεν είμαι ένας! Το όραμα τούτο κάθε στιγμή να 
σε καίει». Στη φωνή μας εάν προστεθεί και άλλη 
και άλλη φωνή, γίνεται συμφωνία και αντιλαλεί, 
πολλαπλασιάζεται, γίνεται δυνατή και ακούγεται 
στα πέρατα και το όραμα που μας καίει γίνεται 
πραγματικότητα. Και δεν πειράζει αν δεν προ-
λάβουμε, ίσως, εμείς να το δούμε να υλοποιεί-
ται, αρκεί να το δουν οι άλλοι που θα έρθουν κι 
αυτό είναι πιο σημαντικό. Ζητούμε να ακουστεί 
η φωνή του κάθε συνειδητοποιημένου πολί-
τη μέσα από μία ομάδα αντίστασης κατά των 
πυρηνικών οπλοστασίων και κεφαλαιοστασίων. 
Ας προστεθεί ακόμη μία φωνή πυρηνικής αντί-
στασης, να ενωθεί με τις τόσες άλλες που υπάρ-
χουν στον κόσμο για ν’ ακουστούν όλες μαζί πιο 
δυνατά με το δικό της «ειδικό βάρος» η κάθε μία. 

Θέλουμε την εφαρμογή καθαρών τεχνο-
λογιών, που μπορούν να υπηρετούν προς το 
ανθρωπινότερο τις κοινωνίες μας και όχι 
τεχνολογιών που οδηγούν σε πυρηνικά ολο-
καυτώματα! Ο κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι 
μαζί είναι ανάγκη τώρα να αντισταθούμε σε 
αυτήν την πυρηνική λαίλαπα και τον αμείλι-
κτο πόλεμο που υπονομεύουν γη και ουρα-
νό, που αλλοιώνουν τη φύση, που αγνοούν 
και εξοντώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Στη χώρα μας, συζητείται, για την παραγω-
γή και είσπραξη ηλεκτρικής ενέργειας, η κατα-
σκευή πυρηνικού σταθμού στη Βουλγαρία!. Η 
γειτονική μας Τουρκία ετοιμάζει κατασκευές 
Πυρηνικών Σταθμών και εξαγγέλλει πολέμους!!! 
Η ρύπανση και η καταστροφή του πλανήτη μας 
εκτείνεται σε βάθος, σε πλάτος και σε ύψος και 
δεν θα υπάρξει σωτηρία από κανένα σημείο του 
ορίζοντα, εάν δεν ληφθούν μέτρα και εάν εφη-
συχάζουμε. Είναι Ανάγκη να κινητοποιηθούμε…

Θα μπορούσαν να γίνουν, εφόσον συγκρο-
τηθεί αρχικά ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, 
διάφορες ειρηνικές συναντήσεις στην Πνύκα, 
κάτω από την Ακρόπολη, ή και σε άλλα κομβικά 
σημεία, όπου θα διεξαχθούν ομιλίες, ψηφίσμα-
τα και καλέσματα προς όλον τον κόσμο, κατά του 
πολέμου και κατά των πυρηνικών. Ν’ ακουστεί 
δυνατά παντού η αντιπολεμική και αντιπυρηνι-
κή μας ΕΚΚΛΗΣΗ… 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟΥ -  

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
 ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΝΑΣ ΣΤΡΕΦΗ – ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ

 36 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή του  Τσερνόμπιλ (1986 -2022)
11 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα της Φουκουσίμα (2011 - 2022)
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Ο σύγχρονος πολιτισμός πρέπει να αλλά-
ξει για να επιζήσει… 

 Η ΕΚ.Α.Α.Α. τελεί υπό την αιγίδα του 
«Ιδρύματος Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας 
Στρέφη - Κουτσοχέρα» και θα προσκληθούν 
να συμμετάσχουν σχολεία της χώρας, Δήμοι και 
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα (Δήμος Καλαβρύ-
των, Δήμος Αιγιαλείας, ΔΙ.Κ.ΕΠΑ. κ.ά.), Μουσεία 
(«Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος», «Ιστο-
ρικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγιαλείας» κ.ά.), 
Πνευματικοί φορείς («Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε-
χνών», «Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλά-
δος», ο «Παρνασσός» κ.ά.), Ιδρύματα («Ίδρυμα 
Μαραγκοπούλου», «Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαρά-
κη» κ.ά.), Ενώσεις («Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας 
κ.ά.), Όμιλοι («Όμιλος Εξυπηρετητών», «Όμιλος 
για την UNESCO ΤΛΕΕ»), Εφημερίδες και περι-
οδικά («Τύπος» Αιγιάλειας, ο «Νουμάς» Ηλείας, 
η «Καλαβρυτινή Ηχώ», το περιοδικό «Νέα Σκέ-
ψη» κ.ά.) και πολλές εξέχουσες προσωπικότητες 
των Γραμμάτων, της Τέχνης και της Επιστήμης, 
αλλά κα απλοί πολίτες, οι οποίοι όλοι μαζί και ο 
κάθε ένας ξεχωριστά θα έχουν το λόγο ισότιμα 
και θα μπορούν να προτείνουν μέτρα και τρό-
πους υπεράσπισης και διεύρυνσης του δίκαι-
ου αυτού Αγώνα.

Η Δήλωση Συμμετοχής σας μπορεί να γίνει 
με την αποστολή e-mail ή εγγράφως, με τα στοι-
χεία σας. ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ… 
Με τιμή
Λέτα Κουτσοχέρα - Ποιήτρια, Εικαστικός
Πρόεδρος του Ιδρύματος Κουτσοχέρα
Ιούνιος 2022

 Διευθύνσεις και Τηλέφωνα επικοινωνίας:
« Ίδρυμα Γιάννη &Λένας Στρέφη Κουτσοχέρα» 
Λέτα Κουτσοχέρα
Σκουφά 60Α , Τ.Κ. 106 80 Αθήνα Μπουμπου-
λίνας 59, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι τηλ. 210 3613516 
τηλ. 210 5811183 
FAX: 210 3622964 κιν. 6936709867 
e-mail: lstrefi@otenet.gr e-mail: letakoutsohera@
hotmail.com

ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ*
1986 - 2022
Βόρειος άνεμος
Έφερε ισότοπα πυρηνικών εκρήξεων
Σε αθώα τοπία, ανυπεράσπιστα.
Σφοδρός όλεθρος, σε χρόνο ανυποψίαστο.
Ο κίνδυνος υπόκωφος
Χωρίς σημάδια, γεύση ή σχήμα
Χωρίς θόρυβο ή πόνο προειδοποιητικό.

Στο σώμα του κοριτσιού
Με τα μεγάλα γαλάζια μάτια
Μετρήθηκαν 59 μπεκερέλ*
Και είναι μόνον οκτώ χρονών.

Αυτό ήταν κάποτε το σπίτι μου, είπε ένας άνδρας.
Το έχτισα με τα χέρια μου, είπε.
Τώρα οι τοίχοι, τα πατώματα, τα ταβάνια,
Εκπέμπουν ραδιενέργεια.
Το κατοικούν τώρα τα σκουπίδια.
Αυτό κάποτε ήτανε το σπίτι μου
Τώρα ακτινοβολεί θάνατο, σε ακτίνα χιλιομέτρου.

Τώρα κατοικώ μέσα στους δρόμους.
Πουλάω νερό με πιστοποιητικό ασφαλείας.
Δηλαδή πρέπει να λέει στην ετικέτα:
«Δεν υπάρχει δηλητήριο
Πάνω από το επιτρεπόμενο όριο».
Τώρα δεν μπορείς να φας βατόμουρα από το δάσος
Γιατί ο κίνδυνος ενεδρεύει στο κουκούτσι τους
Και οι ροδακινιές φοβούνται τον αέρα…

Αυτό φίλοι μου είναι μία καταγγελία.
Μία κραυγή διαμαρτυρίας και τίποτε άλλο.
Μια σπλαχνική φωνή ή κάτι σαν προσευχή
Για να σωθεί το νερό και το χώμα.
Λέτα Κουτσοχέρα

Από την ποιητική συλλογή «Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ» εκδ. ΠΟΝΤΟΠΟΡΙΑ, 2010.

*Μπεκερέλ: Μονάδα μέτρησης της δράσης ραδι-
ενεργού πηγής,
που συμβολίζεται με Bg.

*«Το θέμα του Τσερνομπίλ επανήλθε στην επι-
καιρότητα το Μάρτιο του 2022 λόγω της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία στο πλαίσιο της 
οποίας ο πυρηνικός σταθμός κατελήφθη από 
τις ρωσικές δυνάμεις. Ανησυχία σε ολόκληρη 
την Ευρώπη προκάλεσε η διακοπή της ηλεκτρο-
δότησης στον πυρηνικό σταθμό, η οποία έθεσε 
εκτός και τα συστήματα ασφαλείας»
……. …………… Θα πρέπει να μας θυμούνται  
 -Μετρηθείτε Θα πρέπει ν’ ανησυχούν. 
Ένας-Ένας 
Κρατηθείτε γερά -Μερικοί θα υπαινιχθούν 
Να μη χαθούμε. τους σοβαρούς, τους πολυ-
άσχολους 
 Και θα φύγουν 
-Μα δεν υπάρχουν μέτρα Ανυποψίαστοι 
Δεν υπάρχουν αριθμοί. Για το δικό τους θάνατο 
Εδώ ο ένας είναι εκατομμύρια Που τους 
περιμένει 
Και τα εκατομμύρια ένας… Στη στροφή του 
δρόμου.
……………………………
-Τα ονόματά σας… 
Μη χάσουμε τα ονόματά σας… -Ω! Οι σοβαροί !
Όλοι στα κράσπεδα των πεζοδρομίων Οι 
πολυάσχολοι ! 
Χαράξτε τα χιλιάδες ονόματά σας… 

(Ένα μικρό απόσπασμα από τη ποιητικό 
θεατρικό έργο: «Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ», 
Λέτα Κουτσοχέρα, εκδόσεις ΓΚΟΒΟΣΤΗ, 
Αθήνα 1994)

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
Άλλοτες
οι αρχαίοι Έλληνες
μέμφονταν το κουτί της Πανδώρας.
Τώρα οι πυρηνικοί πύραυλοι.
Και επαίρονται οι τεχνουργοί
Οι πυροδότες
Οι πυραυλοπλοηγοί
Οι χρηματοδότες
Οι πράκτορες
Οι λογής – λογής υπόλογοι.

Ποιος να το ’λεγε, Δημόκριτε!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ (1904 – 1994)

Το 2021 εκδόθηκε το ανέκδοτο βιβλίο του 
Γ. Κουτσοχέρα «ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ – 
ΠΟΛΕΜΟΣ – ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΙΑ» με πρόλογο του 
Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και λογοτέχνη κ. 
Παναγιώτη Καραφωτιά, στον οποίο λέει σε ένα 
σημείο: «…Μολονότι τα κεφάλαια του βιβλίου 
γράφτηκαν πριν δεκαετίες, διατηρούν ακέραιη 
την αξία τους και αυτό καταδεικνύει τη διαχρο-
νικά ιδιοφυή και στοχαστική σκέψη του συγ-
γραφέα…. Τα πολύτιμα και ισχυρά μηνύματά 
του είναι πιο χρήσιμα σήμερα που η ανθρω-
πότητα βιώνει ένα φαύλο κύκλο απάνθρωπων 
περιπετειών και τραγωδιών...» 

 «Κάθε 11η Μαρτίου στις 14:46 (τοπική ώρα, 
07:46 ώρα Ελλάδας), την ώρα ακριβώς που σημει-
ώθηκε ο σεισμός των 9 Ρίχτερ – που έγινε αισθητός 
σε όλο το αρχιπέλαγος, έως και την Κίνα –, τηρείται 
σε όλη την Ιαπωνία ενός λεπτού σιγή. Λόγω του σει-
σμού προκλήθηκε τσουνάμι, το μέγεθος των κυμάτων 
του οποίου έφτασε το ύψος μιας πολυκατοικίας, έπλη-
ξε την περιοχή. Συνολικά σχεδόν 18.500 άνθρω-
ποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται κυρίως λόγω του 
τσουνάμι. Τα κύματα εισέβαλαν και στο πυρηνι-
κό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι, που βρί-
σκεται στις ακτές του Ειρηνικού, προκαλώντας 
σημαντικές ζημιές και τήξη στον πυρήνα τρι-
ών από τους αντιδραστήρες του (2011). Πρό-
κειται για τη χειρότερη πυρηνική καταστρο-
φή στην Ιστορία μετά το Τσερνόμπιλ το 1986.

Ο Ειρηνικός ωκεανός έγινε πλέον Πολε-
μικός - Ραδιενεργός ωκεανός!…

 «Η πυρηνική ενέργεια είναι πέρα από τον 
έλεγχό μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πει-
ράματα σε έναν τομέα που αποδεδειγμένα δεν 
είναι ασφαλής». © Gavin Newman / Greenpeace

Ήταν ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986 
όταν οι εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθ-
μό «Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν», στο Τσέρνομπιλ 
της Ουκρανίας, άρχισαν τις προγραμματι-
σμένες εργασίες για ένα πείραμα, που σκοπό 
είχε να ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας, αλλά 
οδήγησε στο μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα. 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/86 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ 
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚ.Α.Α.Α, ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ 
ΕΝ ΕΥΘΕΤΩ ΧΡΟΝΩ, ΕΦ ΟΣΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
ΕΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ–ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 
ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ 
ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚ.Α.Α.Α.

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟ-
ΦΟΡΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΤΗ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕ 
ΓΡΑΠΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ… 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Με Τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
Η Πρόεδρος
Λ. Κουτσοχέρα
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Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπι-
ση πιθανών προβλημάτων στην 
ομαλή τροφοδοσία της χώρας σε 

φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό βρίσκο-
νται οι αρμόδιες αρχές.

Ελπίζουμε στις 27 με 30 Ιουλίου 
να καθορίσει τις τύχες των Ευρωπαϊ-
κών κρατών η απόφαση της ρωσικής 
κυβέρνησης να κλείσει τον αγωγό που 
μεταφέρει δυστυχώς το καύσιμο εκεί-
νο για το οποίο οι ηγεσίες των κρατών 
με την απερισκεψία τους υπέταξαν την 
Ευρώπη στη ρωσική κατά τον Πούτιν 
αυτοκρατορία.

Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
πιθανών προβλημάτων στην ομαλή τροφο-
δοσία της χώρας σε φυσικό αέριο και ηλε-
κτρισμό βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές ενόψει 
της πλήρους διακοπής των ροών ρωσικού 
φυσικού αερίου μέχρι τις 28 Ιουνίου, αλλά 
και της έλευσης των θερινών υψηλών φορ-
τίων λόγω χρήσης των κλιματιστικών.

Αν και η ανακοίνωση της Gazprom ότι 
θα διακόψει τη ροή φυσικού αερίου λόγω 
συντήρησης του αγωγού Turkish Stream το 
διάστημα 21-28 Ιουνίου δε βρήκε απροετοί-
μαστη την ελληνική αγορά, αφού πρόκειται 
για προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση 
για την οποία είχαν ενημερωθεί εγκαίρως 
οι αρμόδιες αρχές, η συγκυρία στην οποία 
αυτή λαμβάνει χώρα δεν επιτρέπει εφησυ-

χασμό.  Η πλήρης διακοπή ρωσικού αερί-
ου αποτελεί ένα από τα ακραία αλλά πολύ 
πιθανά σενάρια εκτάκτου ανάγκης που έχει 
εξετάσει η ΡΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση θα 
δουλέψουν στο «φουλ» οι λιγνιτικές μονά-
δες της ΔΕΗ, οι αυλές των οποίων έχουν 
γεμίσει με αποθέματα που μπορούν να στη-
ρίξουν συνεχή λειτουργία για 1,5-2 μήνες. 
Με ντίζελ θα δουλέψουν τέσσερις μεγάλες 
μονάδες φυσικού αερίου με δυνατότητα λει-
τουργίας εναλλακτικού καυσίμου.

Πηγές του ΑΔΜΗΕ εκτιμούν ότι το 
σύστημα φέτος θα είναι πιο ενισχυμένο 

από πέρυσι λόγω και της ένταξης σε δοκι-
μαστική λειτουργία, τον Ιούλιο, της νέας 
μονάδας της Mytilineos αλλά και της εγκα-
τάστασης νέας ισχύος 1.200 MW AΠΕ, εκ 
των οποίων τα 800 MW φωτοβολταϊκά, τα 
οποία μπορούν να διασφαλίσουν τουλάχι-
στον τις μεσημεριανές αιχμές, που αναμέ-
νονται φορτία στα 11,5 GW.

Στη λήψη προληπτικών έκτακτων μέτρων 
για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδι-
ασμού ενόψει του θέρους προχώρησε, στο 
μεταξύ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 

Πρώτο τεστ αντοχής στο ρεύμα

Σε συναγερμό για τη διακοπή  
ρωσικού αερίου

Η μείωση της ροής του φυσικού 
αερίου δημιουργεί ασφυξία στην ευρω-
παϊκή αγορά ρεύματος, με τις τιμές να 
κυμαίνονται σε πρωτοφανή επίπεδα 

Σε κατάσταση «συναγερμού» μπαί-
νει η Ευρώπη που, παρά τους υψηλούς 
στόχους για αποθήκευση φυσικού αερί-
ου πριν τη χειμερινή σεζόν, κινδυνεύει 
να δεχτεί διπλό χτύπημα τον επόμενο 
χειμώνα. Με το «παιχνίδι» της Ρωσί-
ας σχετικά με τις παραδόσεις φυσικού 
αερίου που ήδη ξετυλίγεται, η Ευρώ-
πη είναι πιθανό να βρεθεί χωρίς αρκε-
τά αποθέματα ενέργειας και παράλλη-
λα αντιμέτωπη με ένα νέο – και ακόμα 
χειρότερο – ράλι τιμών. 

Ήδη, η μία μετά την άλλη μεγά-
λες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν και 
βάζουν μπροστά σχέδια εκτάκτου ανά-
γκης για να ανταποκριθούν στην πιθα-
νότητα διακοπής παραδόσεων φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία. Πολλές χώρες 

στρέφονται και πάλι στον άνθρακα, 
κάτι που έχει προγραμματίσει και η 
Ελλάδα από τον Απρίλιο, χωρίς προς 
το παρόν να έχει σημειωθεί πρόοδος 
στην εφαρμογή του σχεδίου για αύξη-
ση της παραγωγής λιγνίτη.

Το ελληνικό σχέδιο που παρουσί-
ασε η κυβέρνηση στις αρχές Απριλί-
ου προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, ότι 
όλες οι διαθέσιμες λιγνιτικές μονά-
δες της ΔΕΗ θα μπουν σε λειτουργία 
για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος δια-
κοπής των ροών φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία. Μάλιστα, όπως είχε δηλώ-
σει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στους σχεδιασμούς της 
κυβέρνησης ήταν η αύξηση της παρα-
γωγής ενέργειας από λιγνίτη την επόμε-

νη διετία, με αύξηση της εξόρυξης κατά 
50% ώστε να μειωθεί βραχυπρόθεσμα η 
εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Προκει-
μένου να υπάρξει αύξηση της παραγω-
γής ενέργειας, η νέα μονάδα της ΔΕΗ 
στην Πτολεμαΐδα 5 θα λειτουργήσει ως 
λιγνιτική μέχρι το 2028, ενώ αν χρειά-
ζεται θα μείνουν ανοικτές για μεγαλύ-
τερο διάστημα και οι παλιότερες λιγνι-
τικές μονάδες του Αγίου Δημητρίου 5 
και της Μελίτης.

Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, όμως, 
δεν έχει υπάρξει νεότερη τοποθέτηση 
για την πορεία του παραπάνω σχεδί-
ου, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργο Αδαμίδη, έχει 
υπάρξει μηδενική πρόοδος από τις 
πρώτες αυτές εξαγγελίες.

Ρεύμα: Ηλεκτροσόκ σε όλη την Ευρώπη –  
Στο κόκκινο οι τιμές και στην Ελλάδα
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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
τονίσει την αναγκαιότητα στρο-
φής όλων των πολιτικών ενέρ-

γειας στις ΑΠΕ και όλοι εναντιώνο-
νται στις ανεμογεννήτριες, οι οποί-
ες εάν τοποθετηθούν σωστά με βάση 
τις μελέτες που γίνονται, τότε οι αντί-
παλοι τους δεν θα έχουν να εκστομί-
ζουν οτιδήποτε για αυτές.

Όντως όμως η απολιγνιτοποίη-
ση είναι μία αμαρτία και ένας εφι-
άλτης που θα μας ακολουθεί για χρό-
νια. Τώρα με αφορμή την ενεργειακή 
κρίση και το αδιέξοδο της Ρωσικής 
πολιτικής – όταν το ΠΑΚΟΕ πριν 10 
χρόνια διαμαρτυρόταν για την έλλει-
ψη πολιτικής βούλησης στο φυσικό 
αέριο να δημιουργηθούν στην Ελλά-
δα χώροι αποθήκευσης, ούτως ώστε 
σήμερα να είμαστε αυτάρκεις για του-
λάχιστον πέντε χρόνια, κανείς δεν 
το άκουγε.

Σήμερα με τις οδυνηρές λύσεις 
όπως της αφαίμαξης των οικονομι-
κών αποθεμάτων των πολιτικών της 
apriori χρήσης του επικίνδυνου για 
την υγεία λιγνίτη, την κατάχρηση της 
Ρεθισούσας και του μόνου αποθηκευ-
τικού χώρου φυσικού αερίου και της 
εισαγόμενης ενέργειας, όπως προτεί-
νεται από τον Βουλγαρικό πυρηνι-
κό σταθμό, δημιουργείται ένα εκρη-
κτικό κοκτέηλ που όταν.... σκάσει θα 
είναι πλού αργά για την επιβίωση μας 
στον πλανήτη που ..... ονομάζεται γη.

Η Πτολεμαΐδα και γενικότερα η Δυτι-
κή Μακεδονία είναι μια περιοχή που οι 
κάτοικοί της έχουν χορτάσει από μεγά-
λα λόγια και κάλπικες υποσχέσεις. Όμως, 
πάντοτε στη ζωή έρχεται η στιγμή της 
αλήθειας.

Και αυτή η στιγμή ήρθε. Όλα όσα συμ-
βαίνουν αυτήν την περίοδο είναι πολύ 
αποκαλυπτικά.

Αποκαλύπτουν όλους τους πολιτικούς 
συνένοχους στο έγκλημα της απολιγνιτο-
ποίησης, το οποίο διαπράττουν σταθερά 
όλες οι κυβερνήσεις (...)

Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από 
τότε που ο πρωθυπουργός, τον Νοέμβρη του 
2021, στη συνάντησή του με τους φορείς 
της περιοχής, δήλωνε ότι και η «πράσι-
νη μετάβαση» είναι μονόδρομος για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και 
ότι αυτόν τον μονόδρομο πρέπει να τον 
διανύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγο-
ρα. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα δημιουρ-
γηθούν γρήγορα καλύτερες θέσεις εργα-
σίας από αυτές που υπήρχαν πριν από 
την απολιγνιτοποίηση.

Λίγους μήνες αργότερα, φέτος τον 
Απρίλη, ο πρωθυπουργός μάς πληροφό-

ρησε εξίσου κατηγορηματικά ότι προκει-
μένου να απεξαρτηθεί η ΕΕ απ' το ρωσικό 
φυσικό αέριο, πρέπει να αυξηθεί προσωρι-
νά η λιγνιτική παραγωγή και να παρατα-
θεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Δεν πρόκειται όμως για ελληνική πρω-
τοτυπία. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται 
ήδη η γερμανική, η ιταλική και η βρε-
τανική κυβέρνηση. Τώρα μας πληροφο-
ρούν ότι η νίκη του ευρωατλαντικού άξο-
να στον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία 
έχει μεγαλύτερη σημασία από την αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ασφαλώς η υποκριτική επίκληση και 
το ψεύτικο ενδιαφέρον για την προστα-
σία του περιβάλλοντος είχαν αποκαλυ-
φθεί πολύ πριν από την επικίνδυνη όξυν-
ση των αντιθέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ, 
στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. 

Είχαν αποκαλυφθεί με τις καταστρο-
φικές για το περιβάλλον επιλογές για να 
προωθηθούν οι κερδοφόρες επενδύσεις 
της «πράσινης μετάβασης» στην Ελλάδα 

και στην ΕΕ.
Έτσι, παρά τις διακηρύξεις για την 

εξοικονόμηση Ενέργειας, αναδείχθηκε 
το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο 
για την ηλεκτροπαραγωγή, τη στιγμή που 
αυτή η επιλογή οδηγεί σε σπατάλη έως 
και 50% της περιεχόμενης σ' αυτό Ενέρ-
γειας, εξαιτίας της αύξησης της τιμής της.

Οι εγκαταστάσεις γιγαντιαίων αιολικών 
πάρκων οδήγησαν σε καταστροφή δασι-
κών εκτάσεων, ακόμα και μέσα σε περιο-
χές Natura και σε αρνητικές επιδράσεις 
στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αντι-
μετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε 
παρακείμενες περιοχές.

Η πολιτική της απολιγνιτοποίησης, με 
το σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτικών σταθ-
μών, η αποδοχή των κοινοτικών δεσμεύ-
σεων για το εμπόριο ρύπων και η ανάδει-
ξη του εισαγόμενου φυσικού αερίου σε 
βασικό καύσιμο μετάβασης, υλοποιήθη-
καν απ' όλες τις κυβερνήσεις την τελευ-
ταία εικοσαετία.

Το έγκλημα της απολιγνιτοποίησης
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Χρόνια πολλά πέρασαν για να 
πειστούν οι κυβερνήσεις, ώστε 
ουσιαστικά να καταργηθεί η 

γκρίζα ρυπογόνος και επικίνδυνη για 
την υγεία ενέργεια, δηλαδή ο λιγνίτης.

Στην Ελλάδα είχαμε πιστέψει όλοι 
ότι η πράσινη κυβέρνηση Μητσοτάκη 
θα έκανε την αποκαλούμενη «απολι-
γνιτοποίηση» πράξη. Γεγονός που δεν 
έγινε ούτε θα γίνει στο εγγύς μέλλον. 

Άραγε απασχολεί τους Ευρωπαί-
ους ή παγκόσμιους ηγέτες η θνησιμό-
τητα που προκύπτει από την επικίν-
δυνη γκρίζα αυτή ενέργεια; Μάλλον 
όχι, γιατί αν πάρουμε για παράδειγμα 
ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο χάνονται 
γύρω στους 3500-4000 συμπολίτες 

μας, εκ των οποίων το 20% παιδιά, 
εξαιτίας της αποφρακτικής πνευμο-
νοπάθειας των αιωρούμενων σωματι-
δίων και των τοξικών υδρογονανθρά-
κων, τότε μάλλον για τους ηγέτες της 
Ελλάδας δεν μετράει καθόλου η ποι-
ότητα της ζωής των Ελλήνων, αλλά 
ούτε και η αύξηση του πληθυσμού 
που δυστυχώς εδώ και μία 10ετία 
έχει μείνει στάσιμη.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα την 
άρση των περιορισμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ώστε 
να αντισταθμίσει μια πτώση των προμη-
θειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μια 
μέρα μετά τη λήψη παρόμοιου μέτρου 
από τη γειτονική της Γερμανία.

Η ολλανδική απόφαση λαμβάνεται την 
επομένη της απόφασης της Γερμανίας να 
καταφύγει περισσότερο στον άνθρακα για 
να αντισταθμίσει τις μειώσεις των προ-
μηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. 

Ο ρωσικός κολοσσός φυσικού αερί-
ου Gazprom ανακοίνωσε τον Μάιο την 
αναστολή των παραδόσεων στον ολλαν-
δικό προμηθευτή GasTerra, που ανήκει 
εν μέρει στο ολλανδικό κράτος, αφότου η 
εταιρία αρνήθηκε να πληρώσει σε ρούβλια. 

Οι ολλανδικοί σταθμοί ηλεκτροπαρα-
γωγής με καύση άνθρακα δεν μπορούσαν 
από τον Ιανουάριο να λειτουργούν σε επί-
πεδο άνω του 35% της μέγιστης ικανότη-
τάς τους ώστε να μειώσουν τις εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα.

Η Ολλανδία αίρει τους περιορισμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

με καύση άνθρακα
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Οι ευρωβουλευτές αυξάνουν 
εκ των πραγμάτων τον στό-
χο της ΕΕ για μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου έως το 2030 σε 57%.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη 
θέση του σχετικά με πρόταση 
νόμου για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου και 
τη βελτίωση των φυσικών κατα-
βοθρών άνθρακα στους τομείς της 
χρήσης γης, της αλλαγής χρή-
σης γης και της δασοκομίας με 
472 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 
22 αποχές, στηρίζοντας την ενί-
σχυση του στόχου για τις κατα-
βόθρες CO2 στη χρήση γης, την 
αλλαγή της χρήσης γης και τον 
τομέα της δασοκομίας.

 Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν 
την πρόταση της Επιτροπής, σύμ-
φωνα με την οποία ο στόχος της ΕΕ 
για το 2030 όσον αφορά τις καθαρές 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκη-
πίου στον τομέα αυτό θα πρέπει να 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 310 εκα-
τομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2. 
Μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει εκ των 
πραγμάτων τον στόχο της ΕΕ για μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου έως το 2030 σε 57%, καθώς 
η συμβολή των καθαρών απορροφή-
σεων στον στόχο μείωσης των αερί-
ων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως 
το 2030 περιοριζόταν σε 225 εκατ. 
τόνους ισοδύναμου CO2 στον νόμο 
της ΕΕ για το κλίμα, όπως προτάθη-
κε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Θα είναι επίσης επωφελής για τη βελ-
τίωση της βιοποικιλότητας και την 
αναδάσωση.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επί-
σης τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
που θα βρίσκεται σε ισχύ από το 2026 
έως το 2030, ο οποίος θα είναι διαθέ-
σιμος στα κράτη μέλη που δεν πέτυ-
χαν τους ετήσιους στόχους τους λόγω 
των λεγόμενων «φυσικών διαταρα-
χών», π.χ. δασικές πυρκαγιές. Τέλος, 
επαναβεβαιώνουν τη θέση τους ότι 
οι φυσικές καταβόθρες άνθρακα είναι 
εύθραυστες και ευμετάβλητες και ως 
εκ τούτου, σε αντίθεση με την πρότα-
ση της Επιτροπής, δεν θα πρέπει να 
συνδυάζονται με τις εκπομπές του 
γεωργικού τομέα.

Συμφωνία στο ΕΚ για φιλόδοξες 
προτάσεις για τις «καταβόθρες 

άνθρακα» έως το 2030 



40 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #142 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022

Αυτό ανακοίνωσε πρόσφατα ο 
Υπ. ΕΝ. Κος Σκρέκας χωρίς να 
θυμάται πριν από 2 χρόνια τί 

έλεγε σχετικά με την απολιγνιτοποί-
ηση και την κατάργηση των λιγνιτι-
κών μονάδων. 

Το ΠΑΚΟΕ είναι κάθετα αντίθετο με 
την δήθεν προσωρινή λειτουργία των 
λιγνιτικών μονάδων, γιατί πιστεύει ότι 
αν είχαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα δρά-
σης για τις ΑΠΕ και για τους  χώρους 
αποθήκευσης φυσικού αερίου πριν από 
20 χρόνια, τώρα δεν θα προβληματιζό-
μασταν και δεν θα είχαμε να αντιμετω-
πίσουμε τις υπέρογκες τιμές της κιλοβα-
τόρας του φυσικού αερίου. Είναι καιρός 
να σκεφτούν οι «αρμόδιοι» να ξεκινήσει 
ένα έντονο πρόγραμμα δράσης για τις 
ΑΠΕ και τους αποθηκευτικούς χώρους 
του φυσικού αερίου. Ο Υπουργός Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας για την 
ενεργειακή επάρκεια, διαβεβαίωσε ότι η 
χώρα μας προετοιμάζεται και για το πιο 
δυσμενές σενάριο και διπλασιάζει τις 
εξορύξεις λιγνίτη ώστε τα εργοστάσια να 
υπερ-αποδώσουν το χειμώνα που έρχε-
ται. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:
• Στη Ρεβυθούσα τοποθετείται νέα πλωτή 
δεξαμενή για δύο πλοία με LNG

• Τίθεται σε λειτουργία το φθινόπωρο νέο 
λιγνιτικό εργοστάσιο και η ΔΕΗ διπλασι-
άζει την εξορυκτική δραστηριότητα ώστε 
να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει αρκετός 
λιγνίτης στις αυλές των εργοστασίων.
• Υπάρχουν 4 εργοστάσια φυσικού αερίου 
που μπορούν να λειτουργήσουν με ντίζελ
• Ανακύκλωση συσκευών: 300.000 αιτή-
σεις έως το Σάββατο
• Σχετικά με το πρόγραμμα για την ανα-

κύκλωση ενεργοβόρων συσκευών, ο κ. 
Σκρέκας τόνισε ότι έως χθες το απόγευ-
μα είχαν υποβληθεί 300.000 αιτήσεις εκ 
των οποίων οι 200.000 έχουν οριστικο-
ποιηθεί.

Όπως είπε πρόκειται για ένα τεράστιο 
πρόγραμμα, το μεγαλύτερο που έχει γίνει 
ποτέ στη χώρα μας για την ανακύκλωση 
συσκευών και εκτίμησε ότι θα ωφελη-
θούν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί πλέον ότι το στρατη-
γικό σχέδιο της Ε.Ε. για στροφή στην πράσινη ενέργεια θα 
αποτελέσει παράπλευρη απώλεια του πολέμου στην Ουκρα-
νία και της ρήξης στη μακροχρόνια συνεργασία της Γηραιάς 
Ηπείρου με τον ενεργειακά πλούσιο γείτονά της. 

Για κρίση φυσικού αερίου μιλά η κυβέρνηση της Ολλαν-
δίας, που καθίσταται η τελευταία απο μια σειρά χωρών, που 
επιστρέφει στην καύση άνθρακα για παραγωγή ενέργειας. Οι 
περιορισμοί αίρονται και τα εργοστάσια φουλάρουν μηχανές.

Η κυβέρνηση της Αυστρίας συμφώνησε με την εταιρεία 
κοινής ωφελείας Verbund την Κυριακή να μετατρέψει μια 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με αέριο, σε άνθρακα, στην περί-
πτωση που η χώρα αντιμετωπίσει ενεργειακή κρίση. 

Η Δανία έχει επίσης κάνει το πρώτο βήμα προς ένα σχέ-
διο έκτακτης ανάγκης για φυσικό αέριο, λόγω της αβεβαιό-
τητας του ρωσικού εφοδιασμού.

Η πετρελαϊκή εταιρεία Eni της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι 
ενημερώθηκε από τη ρωσική Gazprom πως θα αναλάβει μόνο 
μέρος του αιτήματός της για προμήθειες φυσικού αερίου.

Το Βερολίνο επιστρέφει στον άνθρακα, στο άκρως ρυπο-
γόνο καύσιμο που έως τώρα σχεδίαζε να εγκαταλείψει ορι-
στικά. Επαναφέρει σε λειτουργία μονάδες άνθρακα και τους 
παρέχει χρηματοδότηση για να εξασφαλίσει ενεργειακά απο-
θέματα για τον χειμώνα. 

Τι ζητούν γαλλικές εταιρείες ενέργειας για να συνεχί-
σουν στην Ελλάδα 

Οι γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της ενέργειας συναντήθηκαν με τον Έλληνα Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα. 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, αναφέρει ανακοίνωση της 
γαλλικής Πρεσβείας δόθηκε έμφαση στη σημαντική παρουσία 
αυτών των επιχειρήσεων, στις δραστηριότητες τους, καθώς 
και στα επενδυτικά τους σχέδια στην Ελλάδα. 

Οι γαλλικές εταιρείες έδειξαν έτσι την υποστήριξή τους 
στους φιλόδοξους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και φωτο-
βολταϊκή ενέργεια). Ο Υπουργός από την πλευρά του ανα-
φέρθηκε στα διαδικαστικά εμπόδια που θα ξεπεραστούν με 
το νέο νόμο, όπως η κατάτμηση των φωτοβολταϊκών έργων. 

Συμμετείχαν στη συνάντηση οι έξι γαλλικές εταιρείες του 
ενεργειακού κλάδου, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα: 
AKUO ENERGY GREECE, EDF Renewables Hellas, ELPEDISON, 
EREN HELLAS, VALOREM, VOLTALIA GREECE. Οι μισές 
από αυτές είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα από τη δεκα-
ετία του 2000 και οι άλλες μισές από το 2019. Συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στην Ελλάδα με επενδυτικό ποσοστό άνω των 2.500 
εκατομμυρίων ευρώ.

Για την επάρκεια καυσίμου οι μοναδες το χειμωνα

Διπλασιάζεται η εξόρυξη λιγνίτη 

Ενεργειακή κρίση και πισογύρισμα: Η Ευρώπη επιστρέφει στον άνθρακα
Στόχος είναι να εξασφαλίσει ενεργειακά αποθέματα για τον χειμώνα 
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Η Κίνα πρέπει να αυξήσει την 
παραγωγή άνθρακα για να 
«αποτρέψει με αποφασιστικό 

τρόπο τις διακοπές ρεύματος».
Αποφασισμένη να κάνει το ίδιο είναι 

και η Γερμανία, επανεκκινώντας τους σταθ-
μούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρα-
κα για να εξοικονομήσει αέριο, καθώς η 
Gazprom κλείνει τις στρόφιγγες κι ένας 
χειμώνας-ακόμη και το καλοκαίρι που τρέ-
χει- χωρίς το ρωσικό αέριο φαντάζει ρεα-
λιστική προοπτική. «Η κατάσταση είναι 
σοβαρή» δήλωσε ο υπουργός Οικονομί-
ας και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ 
ανακοινώνοντας την περασμένη Κυρια-
κή την απόφαση.

Πάντως, στην καταστροφική «ασφά-
λεια» του κάρβουνου δεν επιστρέφει μόνο 
η Γερμανία. Τα βήματά της ακολουθεί και 
η Ολλανδία αυξάνοντας με τη σειρά της 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύση άνθρακα ως απάντηση στα ρωσι-
κά εκβιαστικά «παιχνίδια» με το αέριο. Η 
κίνηση είναι αναπόφευκτη, αποφαίνεται 
ο ολλανδικός Τύπος.

Εν κατακλείδι, το κάρβουνο ξαναγί-
νεται ο θεμέλιος λίθος της «ενεργειακής 
ασφάλειας» του κόσμου εν έτει 2022. 
Κατά τα φαινόμενα, είναι τέτοια η πίε-
ση, που ακόμη και το ΝΑΤΟ έχει ασχο-
ληθεί με τα της ενεργειακής ασφάλειας. 
Οι ιθύνοντές του βλέπουν ξεκάθαρη απει-
λή από τη Ρωσία.

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αισθά-

νονται ήδη το πλήγμα στην τσέπη τους. 
Ο συνολικός λογαριασμός ενέργειας για 
τους καταναλωτές το 2022 φαίνεται πως 
θα ξεπεράσει για πρώτη φορά στην Ιστο-
ρία τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια(!), 
εκτιμά στην έκθεσή της η IEA.

Ακόμη χειρότερα, οι υψηλές τιμές 
ενθαρρύνουν κυβερνήσεις και εταιρείες 
να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε ορυ-
κτά καύσιμα, όταν κάτι τέτοιο θα έπρεπε 
να είναι απαγορευτικό την ώρα που το 
κλίμα απειλείται με κατάρρευση.

«Ενεργειακή ασφάλεια» 
Ποιος πληρώνει;

Ο Ομότιμος Καθηγητής της 
Σχολής Χημικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Πρόεδρος του Διεθνούς 
Οργανισμού IWWG, κ. Ευάγγελος 
Γιδαράκος, συμμετείχε με φυσική 
παρουσία και πραγματοποίησε 
ομιλίες στο 6o Διεθνές Συμπόσιο με 
αντικείμενο «Circular Economy and 
Urban Mining», το οποίο διεξήχθη 
από 18 έως 20 Μαΐου 2022 στην 
πόλη Κάπρι της Ιταλίας.
Επίσης, ο κ. Γιδαράκος παρουσίασε 
ερευνητική εργασία με τίτλο 
"Management of plastics waste 

from COVID pandemic" και 
αντικείμενο τη διαχείριση 
πλαστικών αποβλήτων, που 
σχετίζονται με την πανδημία των 
τελευταίων δύο ετών. Τέτοιου 
είδους απόβλητα παρουσιάζουν 
υψηλή παραγωγή, σημαντική 
ανεξέλεγκτη διασπορά και 
ιδιαιτερότητες ως προς τις 
απαιτήσεις διαχείρισής τους. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις 
μάσκες μιας χρήσεως.
Τέλος, συμμετείχε σε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με 
αντικείμενο την εφαρμογή της 

κυκλικής οικονομίας σε τουριστικές 
περιοχές, όπου η περίπτωση της 
χώρας μας και την γειτονικής 
Ιταλίας εξετάστηκαν ως πλέον 
ενδεικτικές των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων και περιορισμών. 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο 
πώς μπορούν να δημιουργηθούν 
ταξιδιωτικά δίκτυα και επωνυμίες 
που να εγγυώνται την προσφορά 
τουριστικών προτάσεων με χαμηλό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και 
υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στον τομέα των 
υλικών και της ενέργειας.

Συμμετοχή του Ομ. Καθ. Ευ. Γιδαράκου  
στο Συμπόσιο SUM2022 στην Ιταλία
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Η συγκεκριμένη χρονιά θεω-
ρείται ορόσημο για το μέλ-
λον του ανθρώπινου είδους 

στον πλανήτη Γη. Ή θα κάνουμε τις 
ριζικές τομές που απαιτούνται ή θα 
καταλήξουμε... μια γλυκιά ανάμνηση.

Σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες επι-
στήμονες εδώ και πολλά χρόνια σχε-
διάζουν, μελετούν και αναλύουν τους 
τρόπους και τις μεθόδους ώστε να 
δημιουργήσουν τις λεγόμενες «έξυ-
πνες πόλεις». Αυτές δηλαδή που θα 
κατοικούν τα 2/3 του πληθυσμού της 
Γης έως το 2050.

Σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες επι-
στήμονες εδώ και πολλά χρόνια σχεδιά-
ζουν, μελετούν και αναλύουν τους τρόπους 
και τις μεθόδους ώστε να δημιουργήσουν 
τις λεγόμενες «έξυπνες πόλεις». Αυτές 
δηλαδή που θα κατοικούν τα 2/3 του πλη-
θυσμού της Γης έως το 2050.

Τι σημαίνει όμως «έξυπνη πόλη»; 
«Κατά κύριο λόγο η έξυπνη πόλη του 
μέλλοντος θα συμβάλλει στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, 
θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, λιγό-
τερο ενεργοβόρα και σωστά διασυνδε-
δεμένη ανάμεσα στους ανθρώπους, τις 
μηχανές και τις υπηρεσίες της. Η χρήση 
ηλεκτρονικών δεδομένων, η ψηφιοποίη-
ση, η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το διαδίκτυο είναι ουσια-

στικά οι τομείς πάνω στους οποίους θα 
στηριχτεί η εφαρμογή αυτού του μεγα-
λόπνοου σχεδίου.

Μια έξυπνη πόλη θα χρησιμοποι-
εί εντατικά τις Τεχνολογίες Πληροφορί-
ας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να λύσει 
τα προβλήματά της και να διαχειριστεί 
την καθημερινότητά της. Και με αυτές 
τις νέες τεχνολογίες θα είναι σε θέση 
να προσφέρει υπηρεσίες με υψηλότερο 
βαθμό απόδοσης. Οι εκπομπές άνθρακα 
θα μειωθούν, οι πόροι θα χρησιμοποιού-
νται αποτελεσματικά και, ως εκ τούτου, 
θα ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι 
σαφές ότι σε αυτό το μοντέλο, η τεχνο-
λογία θα είναι το κεντρικό στοιχείο γύρω 
από το οποίο θα περιστρέφεται η ανά-
πτυξη αυτών των πόλεων του μέλλοντος.

Τέτοιες πόλεις υπάρχουν ήδη στον 
πλανήτη μας. Έστω κι αν μετριούνται 
μετά βίας στα δάχτυλα των δυο χεριών, 
λειτουργώντας πειραματικά. Υφίστανται 
όμως και δείχνουν το μέλλον. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη 
Chongqing, ένα μικρό προάστιο πέρι τα 
100 km έξω από το Πεκίνο, στο οποίο οι 
5 εκατ. κάτοικοι τροφοδοτούνται με καθα-
ρή ενέργεια, με την πόλη να λειτουργεί με 
κυκλική οικονομία όπου τα απόβλητα ανα-
κυκλώνονται (σε υπόγεια συστήματα) και 
οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται. Επίσης, 
υπάρχουν κάθετα αγροκτήματα, θερμοκή-

πια βιομάζας, ενώ τα κτήρια είναι συνδε-
δεμένα μεταξύ τους και κατασκευασμέ-
να από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες ώστε 
να καταναλώνουν 80% λιγότερη ενέργεια 
από τα παραδοσιακά. Διαθέτουν επιπλέ-
ον ηλιακούς συλλέκτες, φυσικό εξαερισμό 
και πράσινες στέγες για μόνωση. Φυσι-
κά, η κίνηση των λίγων ομολογουμένως 
οχημάτων γίνεται αυτοματοποιημένα...

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του 2050 θα 
είναι αυτόνομα (στο επίπεδο 5), θα επι-
κοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τις 
υποδομές, ενώ θα κινούνται με χαμηλές 
ταχύτητες σε αστικό ιστό, τόσο για να 
αποφευχθούν ατυχήματα όσο και -κυρί-
ως- για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυ-
λο μας. Το αυτοκίνητο όπως το γνωρί-
ζουμε μέχρι και σήμερα, σε λιγότερο από 
25 χρόνια δε θα υπάρχει. Όχι απαραίτητα 
γιατί θα έχει εξελιχθεί σε μια αυτόνομη 
μηχανή μετακινήσεων αλλά κυρίως για-
τί οι αστικές μεταφορές και οι υπηρεσίες 
κινητικότητας θα το καθιστούν αχρείαστο!

Δε χωρά αμφιβολία ότι οι έξυπνες 
πόλεις δεν είναι κάτι που μπορεί να υλο-
ποιηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Ωστό-
σο, δε θα πρέπει κανείς να αμφιβάλλει ότι 
όλα όσα περιγράφονται ως βασικές δομές 
για τις πόλεις του μέλλοντος ενδέχεται να 
εφαρμοσθούν μαζικά πιο νωρίς από τις 
αρχικές προβλέψεις. 

Πλανήτης Γη: έτος 2050
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Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας, με το ευρωπα-
ϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η 

ΕΕ έθεσε στον εαυτό της το δεσμευτικό 
στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετε-
ρότητα έως το 2050. Αυτό απαιτεί να 
μειωθούν σε σημαντικό βαθμό, κατά 
τις επόμενες δεκαετίες, τα σημερινά 
επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την 
κλιματική ουδετερότητα, η ΕΕ αύξησε 
τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορί-
ζοντα το 2030, δεσμευόμενη να μει-
ώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 
55 % έως το 2030.

Η δέσμη «Προσαρμογή στον στόχο του 
55 %» (Fit for 55) είναι μια σειρά προτά-
σεων για την αναθεώρηση και την επικαι-
ροποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας και 
για τον καθορισμό νέων πρωτοβουλιών, με 
στόχο να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ συνάδουν με τους κλιματικούς στόχους 
που έχουν συμφωνηθεί από το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μάλιστα οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά 
με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρα-
νίας οδήγησαν στην περαιτέρω προώθηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με 
σκοπό την πλήρη απεξάρτηση από τα υγρά 
και αέρια καύσιμα, προερχόμενα κυρίως 
από τη Ρωσία. Η τροποποίηση της Οδη-
γίας εισάγει νέο άρθρο αναφορικά με την 
ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώ-
σιμες πηγές στον τομέα της βιομηχανίας. 

Παράλληλα όμως η νέα νομοθεσία 
της ΕΕ προχωράει σε αναθεώρηση του 
υπάρχοντος συστήματος ETS και εντάσ-
σει οικονομικούς κλάδους που πριν δεν 
εντάσσονταν σ' αυτό, όπως οι αεροπο-
ρικές και θαλάσσιες μεταφορές, ενώ δεν 
διστάζει να εντάξει και τις οδικές μετα-
φορές και τις «εκπομπές από τα κτίρια», 
που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά εκτός 
από τις άλλες επιβαρύνσεις θα πληρώ-
νουν και «πράσινο πρόστιμο» γιατί χρη-
σιμοποιούν παλιά αυτοκίνητα (και μάλι-

στα μετά το 2035 αν δεν χρησιμοποιούν 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα) ή γιατί έχουν στα 
σπίτια τους ή στις πολυκατοικίες λέβη-
τες πετρελαίου.

Η εκτόξευση των τιμών της Ενέργει-
ας και των καυσίμων απ' τον προηγούμε-
νο Αύγουστο, με την κλιμακούμενη ενερ-
γειακή φτώχεια, τις αυξήσεις στις τιμές 
των εμπορευμάτων και τον πληθωρισμό, 
είναι τελικά αντανάκλαση της πολιτικής 
της «πράσινης ανάπτυξης» ΕΕ και των 
κυβερνήσεων.

Το σχέδιο της ΕΕ για την πράσινη 
μετάβαση- Fit for 55

Σύμφωνα με την απόφαση 
που υπέγραψε πρόσφατα 
ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, σε 
συνεννόηση με το υπουργείο 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, η οικονομική στήριξη 
για πυροπροστασία αφορά 
καθαρισμούς και διανοίξεις οδών 
σε δήμους και συνδέσμους δήμων 
που έχουν περιοχές υψηλής 
επικινδυνότητας για πυρκαγιές.
Υπενθυμίζεται ότι, για τη φετινή 
χρονιά, το υπουργείο Εσωτερικών 
ενίσχυσε την αυτοδιοίκηση πολύ 
νωρίτερα και με πολύ περισσότερα 

χρήματα από κάθε άλλη χρονιά, 
σε συνεργασία και με τη 
χρηματοδότηση από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ύψους περίπου 72 εκατ. ευρώ με 
πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
για τον καθαρισμό των δασών.
Ήδη από τα τέλη Μαρτίου 
υπεγράφη η κατανομή συνολικού 
ποσού ύψους 16,9 εκατ. ευρώ από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ) στους δήμους της χώρας για 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 
Επιπροσθέτως, επιχορηγήθηκαν 
οι σύνδεσμοι δήμων της Αττικής 
με συνολικό ποσό ύψους 1,5 εκατ. 

ευρώ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, 
δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να 
στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση με 
όλους τους απαραίτητους πόρους 
που επιτρέπουν στους Δήμους 
και τους Συνδέσμους Δήμων να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους για την αντιπυρική προστασία. 
H προστασία του δάσους, της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών 
περνά μέσα από τη συνεργασία 
και την επαγρύπνηση όλων μας 
και κατά τη φετινή αντιπυρική 
περίοδο».

Νέα χρηματοδοτική ενίσχυση, συνολικού ύψους 5,62 εκατ. ευρώ, 
κατανέμεται σε 48 δήμους και επτά συνδέσμους Δήμων  
για την ενίσχυση της πυροπροστασίας τους



44 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #142 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022

Παρά τις όποιες συγκεντρώσεις 
γίνονται για την κακοδιαχεί-
ριση των σκουπιδιών από την 

Περιφέρεια και τους δήμους, το πρό-
βλημα συνεχίζεται να παραμένει και 
να αυξάνεται με τις επιπτώσεις στις 
ζωές των κατοίκων του Λεκανοπεδί-
ου της Αττικής.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον 
αποκλεισμό της χωματερής (ΧΥΤΑ) Φυλής, 
κάλεσε ο Δήμος Πετρούπολης τους πολί-
τες, στο πλαίσιο σχετικής ομόφωνης από-
φασης που έχει ληφθεί από το δημοτικό 
συμβούλιο της πόλης. Προσυγκέντρωση 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέ-
ρας (20 Ιουνίου) στην Πλατεία 8ης Μάρ-
τη (μπροστά από το Άπολις) και από εκεί 
ακολούθησε αυτοκινητοπομπή προς την 
χωματερή της Φυλής, όπου συμμετείχαν 
και απορριμματοφόρα του Δήμου.

Συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει 
δηλώσει και ο συντονισμός συλλογικο-
τήτων «Δυτικό Μέτωπο», του οποίου οι 
θέσεις έχουν πλήρως υιοθετηθεί από το 
δημοτικό συμβούλιο Πετρούπολης.

Διεκδικήσεις της κινητοποίησης απο-
τελούν οι εξής: 

• Άμεση διακοπή όλων των διαδικα-
σιών κατασκευής νέων μονάδων επεξερ-
γασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε 
ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ, καθώς και της επέ-
κτασης των υφιστάμενων υποδομών στη 
Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ)

• Άμεση απομάκρυνση του μοναδι-
κού στη χώρα αποτεφρωτήρα επικίνδυ-
νων νοσοκομειακών αποβλήτων (ΕΑΥΜ)

• Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του 
συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής

• Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλο-
ντικής αποκατάστασης της ευρύτερης 
περιοχής

• Ακύρωση των χωροθετήσεων του 
ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη 
Δυτική Αττική

• Καμία μονάδα καύσης απορριμμά-
των δίπλα από τα σπίτια μας

• Κατασκευή όλων των αναγκαίων υπο-
δομών -συμπεριλαμβανομένων των απα-
ραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την υλοποίηση 
ενός νέου συστήματος αποκεντρωμένης 
διαχείρισης των απορριμμάτων με δημό-
σιο χαρακτήρα, που θα έχει βασικό στόχο 
τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανά-
κτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή των 
όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση 
όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων

• Κατασκευή μονάδων πραγματικής 
ανακύκλωσης, αντί των «αμαρτωλών» 
ΚΔΑΥ, που καίγονται το ένα μετά το άλλο

• Κατάργηση του διαβρωτικού μηχα-
νισμού των αντισταθμιστικών εισφορών

• Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με 
τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογι-
κότητες και τα όργανα της τοπικής αυτο-
διοίκησης για το περιεχόμενο του νέου 
ΠΕΣΔΑ Αττικής

Η χωματερή (ΧΥΤΑ) της Φυλής απέ-
χει μόλις 2 χιλιόμετρα από την πόλη της 
Πετρούπολης. Επί σειρά ετών στη χωμα-
τερή αυτή συλλέγονται τα απορρίμματα 
όλης της Αττικής.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 
μακροχρόνια έλλειψη περιφερειακού αλλά 
και κρατικού σχεδιασμού, σωρεύει μεγά-
λο πλήθος αρνητικών συνεπειών τόσο για 
τους κατοίκους της Πετρούπολης όσο και 
για την Δυτική Αθήνα γενικότερα.

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσι-
ότητας στοιχεία από τις επιδημιολογικές 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 
2015, τα οποία κρίνονται άκρως επιβαρυ-
ντικά για την υγεία των πολιτών. Η Δυτι-
κή Αθήνα έχει αδιαμφισβήτητα υποστεί 
μια συντονισμένη και σοβαρού βαθμού 
υποβάθμιση, η οποία αφενός αποτελεί 
μια θεσμική παρεκτροπή των αρμοδίων 
για το θέμα αυτό φορέων και αφετέρου 
θα απαιτήσει αρκετά χρόνια αφού πρώτα 
βέβαια ληφθούν οι απαιτούμενες ρηξικέ-
λευθες αποφάσεις, για την αποκατάστα-
ση της ισονομίας και της κανονικότητας.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται στην 
Πετρούπολη, σύμφωνα με το Δήμο της, 
μια έξαρση του φαινομένου της ανυπόφο-
ρης δυσοσμίας η οποία προέρχεται από 
τη λειτουργία της χωματερής της φυλής 
η οποία αποτελεί πλέον χρόνιο πρόβλη-
μα για όλη τη Δυτική Αθήνα.

Συγκέντρωση  
στη χωματερή της Φυλής 
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Κάτοικοι της Ανατολικής Αιγι-
άλειας πραγματοποίησαν λαϊ-
κή συνέλευση για την εκτίμη-

ση του αγώνα τους ως προς το κλεί-
σιμο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, νικηφόρα 
έκβαση που, όπως ειπώθηκε, οφείλε-
ται στη σθεναρή θέλησή τους.

Τέσσερα χρόνια μετά, η ρύπανση έχει 
αισθητά περιορισθεί, αν και δεν έχει εξα-
λειφθεί τελείως και τα έργα που το Πρω-
τοδικείο Αιγίου έχει διατάξει, δεν έχουν 
ολοκληρωθεί. Η συνέλευση ζήτησε οριστι-
κό κλείσιμο του ΧΥΤΑ, έργα αποκατάστα-
σης του ΧΑΔΑ (Λαγκάδι).

Το ψήφισμα που εκδόθηκε αναφέρει 
τα εξής:

«Σήμερα Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 οι 
κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλειας πραγ-
ματοποίησαν λαϊκή συνέλευση με θέμα 
την εκτίμηση του αγώνα για το κλείσιμο 
του καρκινογόνου ΧΥΤΑ Αιγείρας και τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ολο-
κλήρωση της νίκης.

1. Η νικηφόρα έκβαση του αγώνα μας, 
οφείλεται πρώτα και κύρια στη σθεναρή 
θέληση των κατοίκων της περιοχής, την 
ηρωική αντίστασή τους παρά και ενάντια 
στην πρωτοφανή τρομοκρατική και συκο-
φαντική επίθεση από πλευράς της δημο-
τικής αρχής καιτων μηχανισμών εξουσί-
ας. Ζήσαμε στο πετσί μας την αδιαφορία, 
τον εμπαιγμό και την επιχείρηση τρομο-
κρατίας από τον Δήμο, την Περιφέρεια 
το υπουργείο. Μέσα από τον αγώνα μας 
όμως κατανοήσαμε πως η μαχητική διεκ-
δίκηση του δίκιου μας, είναι ο κυριότερος 
παράγοντας για τη νικηφόρα έκβασή του.

2. Τέσσερα χρόνια μετά το ουσιαστι-
κό κλείσιμο του ΧΥΤΑ, η ρύπανση έχει 
αισθητάπεριορισθεί αν και δεν έχει εξα-

λειφθεί τελείως. Τα έργα που η δικαστική 
απόφαση του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου 
έχει διατάξει να πραγματοποιηθούν, δεν 
έχουν ολοκληρωθεί. Η συνέλευση ζητά 
να ληφθεί άμεσα απόφαση από τον αρμό-
διο φορέα γιαοριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ 
και να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστα-
σης του χώρου.

3. Να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα αποκα-
τάστασης του ΧΑΔΑ (λαγκάδι) που αν και 
έχει εκταμιευτεί το ποσόν, αν και έσπευ-
σαν να πανηγυρίσουν οι αρμόδιοι, δεν 
έχει γίνει απολύτως τίποτα.

4. Η Συνέλευση εκτιμά ότι το θέμα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων στο 
δήμο μας, βρίσκεται και πάλι σε επικίνδυ-
νο σημείο. Πληρώνουμε υπέρογκα ποσά 
για την μεταφορά τους σε άλλους ΧΥΤΑ. Ο 
Δήμος μας δεν έχει ενταχθεί στο εργοστά-
σιο ανακύκλωσης του νομού που αρχίζει 
να λειτουργεί. Η ανακύκλωση συνεχίζει 
να φυτοζωεί και ουσιαστικά έχει αφεθεί 
στο φιλότιμο των πολιτών.

5. Σαν αποτέλεσμα της έλλειψης σχεδι-
ασμού και κακοδιαχείρισης στο θέμα των

απορριμμάτων ξεπετάγονται κάθε τόσο 
χωματερές που δέχονται ανεξέλεγκτα κάθε 
είδους απορρίμματα, όπως αυτή στην περι-
οχή της Αιγείρας. Ο χώρος πρέπει άμεσα 
να καθαριστεί να περιφραχτεί και να αξι-
οποιηθεί.

6. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να προ-
στατεύσουμε την υγεία μας και το μέλλον 
του τόπου μας σε αυτή την εσχατιά του 
Δήμου Αιγιαλείας που η κεντρική διοίκη-
ση όλο και συχνότεραδείχνει να λησμονεί 
την ύπαρξή της.

Η Συνέλευση των κατοίκων»

Πολλές οι παράνομες χωματερές που το ΠΑΚΟΕ έχει εντο-
πίσει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι με οδηγία 
της ΕΕ οι ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορ-
ριμάτων) έχουν καταργηθεί, εντούτοις στο Ελλαδιστάν λει-
τουργούν ακόμα περίπου 40.

Καταγγελία για "μια παράνομη χωματερή ξεφύτρωσε 
και απλώνει όλο και περισσότερο κάτω από τη μύτη, ενδε-
χομένως και με την ανοχή του Δήμου, στον Ποτό" δημοσί-
ευσε στον λογαριασμό του στο facebook ο ΣΥΡΙΖΑ Θάσου.

Η δημοσίευση συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό 
όσων καταγγέλονται.

Αναφέρεται σχετικά:
"Οι δεξαμενές από το κουφάρι του εγκαταλειμμένου βιο-

λογικού καθαρισμού που στοίχισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ 
έχουν μετατραπεί σε αποθήκες κάθε είδους απορριμμάτων 
που ρίχνονται ανεξέλεγκτα εκεί. Η εικόνα είναι αποκρουστι-
κή και ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον 
μεγάλος. Προτίθεται ο Δήμος να πάρει μέτρα κλείνοντας τη 
«νεοσυσταθείσα» χωματερή ή θα εξακολουθεί να «ξύνει» σαν 
ηθικός αυτουργός αυτή την πληγή;"

Θάσος: Παράνομη χωματερή ο εγκαταλελειμμένος βιολογικός

Αιγείρα: Οι κάτοικοι ζητούν  
οριστικό κλείσιμο του Χυτά

Επιτροπή αγώνα κατοίκων Ανατολικής Αιγιαλείας:  
«αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την υγεία μας»
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Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 
1000 υγρότοποι και σχεδόν 
άλλες τόσες περιοχές Natura.

Όμως οι φορές που με προεδρικά 
διατάγματα έχουν ορισθεί λίγοι και 
μάλιστα τελευταία έγινε απόπειρα να 
καταργηθούν.
• Υγρότοπος στην  παραλία του Ωρω-
πού, πλάι πλάι με τον αγωγό των βιο-
μηχανικών αποβλήτων της βιομηχα-
νικής ζώνης των Οινοφύτων
• Υγρότοπος Ραφήνας, δίπλα στους 
αγωγούς και ανεξέλεγκτα ρέματα
• Υγρότοπος Χελιδονούς  διατρέχεται 
από ανεξέλεγκτα απόβλητα κάθε είδους
• Υγρότοπος Λεγραινών, αφημένος 
στην τύχη του
• Υγρότοπος Ρέματος Κερατέας, γεμά-
τος σκουπίδια χωρίς καμία προστασία 
• Υγρότοπος Αρτέμιδας-Λούτσας,  μαζί 
με τα αστικά απόβλητα και οι ερωδιοί
• Υγρότοπος Αλυκών Αναβύσσου, ο 
βάλτος που τον θεωρούμε υγρότοποι

Οι δε υγροβιότοποι του Αξιού, 
Νέστου και Έβρου είναι αξιόλογοι με 
τη διαφορά ότι εκεί στα δέλτα τους 
υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια και 
ξένα αντικείμενα.

Στη Λίμνη Βιστωνίδα και στη 
Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου τα 
προβλήματα είναι τεράστια, με τη εξά-
χνωση των νερών το μεθάνιο και το 
υδρόθειο που παράγεται είναι απο-
κρουστικοί παράγοντες στη λειτουρ-
γία μας.

Κάθε ημέρα πρέπει να είναι για όλους 
μας η ημέρα προστασίας των υγρότο-
πων, όχι μόνο  η 2η Φεβρουαρίου (World 
Wetlands Day) για να αυξήσουμε την 
παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την υψηλή σημασία των υγροτόπων για 
τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας. Το 
WWD είναι επίσης μια ευκαιρία για τον 
εορτασμό της υπογραφής της Σύμβασης 
Ραμσάρ για τους Υγροτόπους στην ιρα-
νική πόλη Ραμσάρ το 1971.

Γνωρίζατε ότι το 35% των παγκόσμι-
ων υγροτόπων έχει χαθεί σε 55 χρόνια 
(1970-2015), ενώ η περιοχή της Μεσο-
γείου έχει χάσει το 50% των φυσικών 
υγροτόπων της από το 1970 και, δυστυ-
χώς, συνεχίζουμε να τους καταστρέφου-
με και να τους υποβαθμίζουμε.

« Δράση για τους υγροτόπους για τους 
ανθρώπους και τη φύση », το θέμα του 
WWD 2022, είναι μια έκκληση για επέν-

δυση οικονομικού, ανθρώπινου και πολι-
τικού κεφαλαίου για να σωθούν οι υγρό-
τοποι του κόσμου από την εξαφάνιση και 
να αποκατασταθούν αυτοί που έχουμε 
υποβαθμίσει.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΓΡΟ-
ΤΟΠΩΝ

Για ανθρώπους:
• Λειψυδρία
• Έκθεση σε πλημμύρες και ακραία και-
ρικά φαινόμενα
• Χάθηκαν τα προς το ζην και η ευημερία
• Διατροφική ανασφάλεια
Για τον πλανήτη:
• Παρακμή της βιοποικιλότητας
• Αυξημένες εκπομπές άνθρακα και μεθα-
νίου
• Απώλεια φυσικού φιλτραρίσματος γλυ-
κού νερού

 ΚΑΝΤΕ ΤΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Εκτιμήστε τους υγροτόπους ως εστί-
ες βιοποικιλότητας, αποθήκες γλυκού 
νερού, καταβόθρες άνθρακα και πηγές 
βιοπορισμού
• Σταματήστε την αποστράγγιση των υγρο-
τόπων και χρησιμοποιήστε τους με σύνεση
• Επαναβροχή, αναδάσωση και αποκα-
τάσταση υγροτόπων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 2022

Δράση για τους υγροτόπους  
για τους ανθρώπους και τη φύση
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Έφτασε μέχρι και τους -11,5°C η 
θερμοκρασία στην Ανταρκτική , 
νέο απόλυτο ρεκόρ - Το φαινόμε-

νο «Ατμοσφαιρικός Ποταμός»
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε 

ότι στο σύμπλοκο γαλαξιακό σύστημα πο 
βρίσκεται και ο μικρούλης πλανήτης γη 
σήμερα και σε βάθος εκατό χρόνων θα συμ-
βούν γεγονότα που θα αλλάξουν τη σύν-
θεση του πλανήτη που κατοικοεδρεύουμε.

Έτσι η θερμοκρασία του αέρα, του 
εδάφους και των επιφανεικών νερών θα 
υποστεί τις αλλαγές που στην Ανταρκτι-
κή θα κάνουμε μπάνιο με θερμοκρασίες 
10-20οC , ενώ ο αέρας ένα έντονο ηπει-
ρωτικό κλίμα.

Όμως επειδή πιστεύουμε δυστυχώς 
πως η οικονομική κρίση, χωρίς να έχουν 
γίνει συγκριτικές μελέτες, θα επικρατήσει 
της κλιματικής κρίσης, τα προγράμματα 
ολοένα και θα χειροτερεύουν.

Εμείς ως ΠΑΚΟΕ προτρέπουμε τους 
πολίτες να περιορίσουν όσο το δυνατόν 
γίνεται τις μετακινήσεις τους, το αποτύ-
πωμα του άνθρακα που παράγουν και 
βασικά τις επιλογές τους, ποιούς επιλέ-
γουν στην εξουσία.

Η Ανατολική Ανταρκτική είναι η πιο ψυχρή 
περιοχή του πλανήτη με μέση ετήσια θερμο-
κρασία -55°C και αυτή τη στιγμή βιώνει ένα 
εξαιρετικά ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο.

Υπό την επίδραση μιας βαρομετρικής διά-
ταξης, που ονομάζεται «Ατμοσφαιρικός Ποτα-
μός», η θερμοκρασία ανέβηκε σε αδιανόητα 
επίπεδα, 30 – 40°C πάνω από τις τιμές που 
συνήθως παρατηρούνται αυτή την εποχή του 
χρόνου. Ο Ατμοσφαιρικός Ποταμός είναι μια 
σχετικά επιμήκης, στενή και θερμή περιοχή 
στην ατμόσφαιρα που μεταφέρει σημαντική 
ποσότητα υδρατμών και θερμότητα από τις 
τροπικές περιοχές προς μεγαλύτερα γεωγρα-
φικά πλάτη.

Στη γαλλοϊταλική ερευνητική βάση Concordia, 
στην κορυφή του Dome C, σε υψόμετρο άνω 
των 3200 μέτρων, καταγράφηκε θερμοκρασία 
-11,5°C που είναι νέο απόλυτο ρεκόρ για όλους 
τους μήνες του έτους.

Στη ρωσική βάση Vostok, διάσημη για την 
καταγραφή του παγκόσμιου ρεκόρ ψύχους 
-89,2°C στις 21 Ιουλίου 1983, η θερμοκρασία 
ανέβηκε στους -17,7°C, ενώ το προηγούμενο 
ρεκόρ Μαρτίου πριν 60 χρόνια ήταν -32,6°C. 
Ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλότερο κατά σχεδόν 
15°C σε έναν σταθμό με τόσο μεγάλη χρονο-
σειρά δεδομένων, δεν είχε συμβεί ποτέ στην 
ιστορία της κλιματολογίας.

Πρωτοφανής άνοδος  
της θερμοκρασίας στην Ανταρκτική 

έως και 40 βαθμούς Κελσίου 
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Πρόωρος καύσωνας με πρωτο-
φανή άνοδο του υδράργυρου 
έπληξε την περασμένη εβδο-

μάδα Ιβηρική και Γαλλία, προτού επε-
κταθεί σε Βέλγιο, Ολλανδία, Βρετα-
νία, Γερμανία και Πολωνία.

Η ακραία ζέστη επηρέασε έντονα την 
Ιβηρική χερσόνησο και τη Γαλλία την περα-
σμένη εβδομάδα. Οι υψηλές θερμοκρασί-
ες εμφανίστηκαν ασυνήθιστα νωρίς και 
πιθανόν να καταγραφούν ως ένα από τα 
πιο σοβαρά γεγονότα πριν από το θερι-
νό ηλιοστάσιο. Μάλιστα, έπονται του 
θερμότερου Μαΐου που έχει καταγραφεί 
για τη Γαλλία και του θερμότερου Μαΐ-
ου για την Ισπανία τα τελευταία τουλά-
χιστον 100 χρόνια.

Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε περίπου 
10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο 
όρο για αυτήν την εποχή του χρόνου σε 
πολλές περιοχές, ασκώντας έντονη πίε-
ση στις ευπαθείς ομάδες και αυξημένη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τον κλι-
ματισμό. 

Σημειώνεται ότι η Ισπανία, όπως και 
η Πορτογαλία, υποφέρουν από ξηρα-
σία. Το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασ-
σας και Ατμόσφαιρας ανέφερε τον θερ-
μότερο Μάιο από το 1931 και η σοβαρή 
κατάσταση ξηρασίας επηρεάζει το 97% 
της επικράτειας.

Οι νότιες περιοχές των ΗΠΑ βίωσαν 
επίσης ζέστη ρεκόρ τις τελευταίες ημέ-

ρες. Οι θερμοκρασίες παρέμειναν πολύ 
υψηλές στα νότια. 

Οι δύο μεγαλύτερες υδάτινες δεξαμε-
νές στις ΗΠΑ, η λίμνη Μιντ και η λίμνη 
Πάουελ στην Αριζόνα, βρίσκονται επί 
του παρόντος στα χαμηλότερα επίπεδα, 
καθώς και οι δύο θα βρίσκονται σε λίγο 
κάτω από το 30% της χωρητικότητάς τους, 
σύμφωνα με το αμερικανικό παρατηρη-
τήριο ξηρασίας. 

Και ας μην ξεχνάμε ότι τα επεισόδια 
που βρίσκονται σε εξέλιξη ακολουθούν 
ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα στην 

Ινδία και στο Πακιστάν τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, δεν είναι 
η πρώτη φορά που βιώνει αποπνικτι-
κές θερμοκρασίες, αλλά το ανησυχητικό 
είναι ότι μέσα σε δύο δεκαετίες η ήπει-
ρος γνώρισε τα έξι πιο ζεστά καλοκαίρια 
της από το 1500. Το 2021 καταγράφηκε 
το πιο ζεστό καλοκαίρι της Ευρώπης. Σε 
ορισμένες περιοχές της Ελλάδας οι θερ-
μοκρασίες άγγιξαν τους 45 βαθμούς Κελ-
σίου και στην Ισπανία έφτασαν τους 47 
βαθμούς.

Υψηλές 
θερμοκρασίες-
ρεκόρ σαρώνουν 
Ευρώπη και ΗΠΑ
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Ό πως ανακοίνωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, και η γενική 

γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, 
η συνολική έκπτωση για την επιδό-
τηση ηλεκτρικών συσκευών θα φτά-
νει τα 710 ευρώ. 

1 .  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
allazosyskevi.gov.gr ανοίγει την Τρίτη 
21/6 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 
5 Ιουλίου. 

2. Πρώτοι αίτηση θα κάνουν όσοι ο 
ΑΦΜ τους λήγει σε 1 και 2, ενώ στις 22 
Ιουνίου θα ανοίξει και για όσους ο αριθ-
μός λήγει σε 3. 

3. Για την υποβολή της αίτησης δεν 
απαιτείται κανένα δικαιολογητικό, καθώς 
όλα τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα 
και θα διασταυρώνονται. 

4. Το πρόγραμμα αντικατάστασης ηλε-
κτρικών συσκευών θα δίνει έκπτωση από 
30% έως 50% για την αγορά νέων συσκευ-
ών, ενώ η επιδότηση θα κυμαίνεται από 
135 έως 710 ευρώ. 

Πότε θα πάρετε το voucher της επιδό-
τησης συσκευών:

Μόλις κλείσει η πλατφόρμα, τα voucher 
θα δοθούν εντός τριών με τεσσάρων εβδο-
μάδων από το κλείσιμο της πλατφόρμας, θα 
εκδοθούν τα vouchers του προγράμματος. 

Έπειτα, θα έχετε προθεσμία μέχρι τις 
16 Σεπτεμβρίου 2022 για την αγορά της 
συσκευής. 

Δύο σύζυγοι - Δύο αιτήσεις για αντι-
κατάσταση συσκευών 

Το πρόγραμμα αφορά την αντικατά-
σταση κλιματιστικών, ψυγείων και κατα-
ψυκτών. 

Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει μία αίτη-
ση για μία κατοικία, που σημαίνει ότι δύο 
σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν δύο αιτή-
σεις. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβά-
νει 1-3 συσκευές: έως 2 κλιματιστικά, 1 
ψυγείο και 1 καταψύκτη. Το ποσοστό της 
επιδότησης κυμαίνεται από 30% - 50% 
ενώ υπάρχει και ανώτατο χρηματικό όριο. 

Έτσι οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 
135 - 710 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα 
και το είδος της συσκευής. 

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι όσοι δεν επι-
λεγούν στους αρχικούς δικαιούχους, θα 
παραμείνουν επιλαχόντες, ώστε να έχουν 
τη δυνατότητα ένταξης σε επόμενη φάση, 
εφόσον αυξηθεί ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε ο κ. Σκρέκας: 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα 
νοικοκυριά να μειώσουν έως και 40% την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετή-
σια εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ότι 
θα φθάσει στις 209.000 μεγαβατώρες, που 
αντιστοιχεί στην κατανάλωση μιας πόλης 
100.000 κατοίκων. Το όφελος της οικονο-
μίας από τη μείωση των εισαγωγών καυ-
σίμων θα φθάσει τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ 
η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα θα είναι 125.000 τόνοι. 

«Μαζί με τα προγράμματα Εξοικονο-
μώ και την επιδότηση των λογαριασμών, 
χτίζουμε τείχος προστασίας απέναντι στις 
εκρηκτικές αυξήσεις της ενέργειας λόγω 
της διεθνούς κρίσης», τόνισε ο υπουργός. 

Αναλυτικά οι προθεσμίες 
• Έναρξη αιτήσεων στην πλατφόρμα 

allazosyskevi.gov.gr, η οποία προς το παρόν 
δεν είναι ενεργή από: Τρίτη 21 Ιουνίου 

• Λήξη αιτήσεων: Τρίτη 5 Ιουλίου και 
ώρα 15:00 

• Λήξη αγοράς με voucher: Παρασκευή 
16 Σεπτεμβρίου 

• Καταληκτική ημερομηνία παράδο-
σης των παλαιών συσκευών: Παρασκευή 
30 Σεπτεμβρίου 

Οι εισοδηματικές κατηγορίες για επι-
δότηση συσκευών 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα γίνεται με εισοδηματικά κριτή-
ρια -σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση 

του 2020- τα οποία είναι τα εξής: 
• 1η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο 

εισόδημα ανά μέλος οικογένειας κάτω των 
5.000 ευρώ - Θα λάβουν το 50% της αξί-
ας της συσκευής 

• 2η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο 
εισόδημα 5.000 έως 10.000 ευρώ - Θα 
λάβουν το 45% της αξίας 

• 3η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο 
εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ - 
Θα λάβουν κουπόνι 35% 

• 4η εισοδηματική κατηγορία: Ετή-
σιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ - Θα 
λάβουν το 30% 

Επιταγή με SMS στο κινητό 
Οι επιταγές θα εμφανιστούν στον λογα-

ριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ θα 
αποσταλούν και με SMS στο κινητό που 
έχετε δηλώσει. 

Κάθε επιταγή περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία: 

• Το voucher ID 
• Το όνομα και το ΑΦΜ του ωφελού-

μενου και το κινητό του 
• Την κατηγορία της συσκευής που 

αφορά η επιταγή 
• Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγι-

στη ονομαστική της αξία 
• Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυν-

ση κατοικίας που έχει δηλωθεί 

Πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών

«Παράθυρο» για διπλή επιδότηση  
και αντικατάσταση
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Επιπλέον 375 εκατομμύρια ευρώ 
συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο 
επιδοτήσεων για τα καύσιμα 
που θα τεθούν σε ισχύ από τον 
Ιούλιο και τα οποία ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια 
του υπουργικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με την εισήγηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη τα νέα μέτρα 
αυξάνουν την επιδότηση του Fuel 
Pass 2 από τα 45 ευρώ στα 80 ευρώ 
για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η 
επιδότηση για τους ιδιοκτήτες 

μοτοσικλετών ανέρχεται στα 60 
ευρώ από τα 35 ευρώ που ίσχυε στο 
Fuel Pass 1.
Για τα νησιά η επιδότηση ανεβαίνει 
από τα 55 ευρώ στα 100 ευρώ 
για τα αυτοκίνητα και για τις 
μοτοσικλέτες στα 70 από 40 ευρώ 
που ισχύει σήμερα.
Όπως σημείωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης μόνο η επιδότηση για 
τα καύσιμα όλο αυτό το διάστημα 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 580 ευρώ. Ενώ οι άμεσες και 
έμμεσες παρεμβάσεις για τη στήριξη 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
για την ακρίβεια στην ενέργεια 
αγγίζουν τα 8 δισεκατομμύρια 
ευρώ, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Είναι ποσά που προέκυψαν από 
τη συνετή οικονομική διαχείριση» 
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 
του Κυριάκου Μητσοτάκη το 
νέο πρόγραμμα επιδότησης Fuel 
Pass 2 για το τρίμηνο Ιούλιος, 
Αύγουστος και Σεπτέμβριος 
αφορά περισσότερους από τρία 
εκατομμύρια οδηγούς.

ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σε μία εποχή που η ενεργειακή 
κρίση και η εκτίναξη των υψη-
λών τιμών καυσίμων και ενέρ-

γειας απασχολούν καθημερινά πολί-
τες, κυβερνήσεις και χώρες, η διάκρι-
ση της  ελληνικής startup εταιρείας 
Ensight, η οποία βρέθηκε στην τελι-
κή φάση ανάμεσα σε άξιες νεοφυείς 
επιχειρήσεις σε έναν υψηλού επιπέ-
δου διαγωνισμό του ΜΙΤ Enterprise 
Forum Greece, είναι σαφώς κάτι πρω-
τόγνωρο.

Οι Μιχάλης Μανής και Απόλλωνας 
Κωνσταντόπουλος, εκπονητές μιας δια-
τριβής η οποία πραγματευόταν ως θέμα 
ένα application, μία εφαρμογή που θα 
μπορεί να παρακολουθεί και να προβλέ-
πει με ακρίβεια την κατανάλωση της ηλε-
κτρικής ενέργειας, κατάφεραν να μετου-
σιώσουν στην πράξη την εφαρμογή αυτή, 
ιδρύοντας μία νεοφυή εταιρεία, ονόμα-
τι ensight.

Όραμα, δε, των ιδρυτών της ensight 
αποτελεί η προώθηση ενός πιο φιλικά 
προσκείμενου προς το περιβάλλον τρό-
που σκέψης και η όσο το δυνατόν περισ-
σότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Η ιδέα 
αυτή έχει, επομένως, ως αποτέλεσμα να 
εξελίσσεται ταχέως σε ένα πολλά υποσχό-
μενο seed του ελληνικού startup οικοσυ-
στήματος.

«Αναλυτικότερα, τη λύση τη δίνει το 
application που μπορεί να κατεβάσει ο 
οποιοσδήποτε στο κινητό του και με το 
οποίο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή και 
σε ζωντανή μετάδοση να  παρακολουθεί, 
αλλά και να προβλέπει την κατανάλωση 

ρεύματος. Επιπροσθέτως, το application 
θα εκπαιδεύει με τέτοιο τρόπο τον εκά-
στοτε χρήστη, είτε είναι οικιακός κατα-
ναλωτής είτε επιχείρηση μέσω διαδρα-
στικών training videos, προκειμένου να 
προωθείται, παράλληλα, μία κουλτούρα 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η 
οποία θα συντελείται με τη μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έτσι 
ώστε να αλλάξουμε συνήθειες ως προς το 
ενεργειακό μας προφίλ», λέει ο CEO της 
νεοϊδρυθείσας εταιρείας Μιχάλης Μανής.

«Αφετηρία του εγχειρήματος αυτού 
αποτελεί η εγκατάσταση ενός ειδικού 
μηχανήματος, ενός μετρητή στον κεντρι-
κό ηλεκτρονικό πίνακα του εκάστοτε χρή-
στη. Ο μετρητής αυτός θα καταγράφει 

με ακρίβεια την κατανάλωση ρεύματος, 
μεταφέροντας τα δεδομένα σε ένα cloud. 
Σε αυτό το στάδιο, αλγόριθμοι machine 
learning  και τεχνητής νοημοσύνης θα 
μεταδίδουν με τη μορφή δεδομένων στην 
εφαρμογή του κινητού του χρήστη χρήσι-
μα προσωποποιημένα reports και tips για 
την κατανάλωσή του»,  αναφέρει  ο CTO 
Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η ανά-
πτυξη της ensight  μέχρι σήμερα έχει 
στηριχθεί σε ιδία κεφάλαια  και ο στόχος  
της είναι η επίτευξη deals, που θα επι-
σφραγίζουν την εξαιρετική και δυναμική 
της πορεία στην εγχώρια startup σκηνή, 
η οποία έχει ενηλικιωθεί και δείχνει να 
μιλά με διεθνείς όρους.

ENSIGHT: Η Ελληνική εφαρμογή που 
οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα διαμαρ-
τύρεται για την κατάχρηση των 
φυτοφαρμάκων και των χημι-

κών λιπασμάτων καθώς και τη χρήση 
τους σε κήπους των διαφόρων πόλε-
ων, πράγμα  που θεωρούμε απαράδε-
κτο, επειδή έχει αποδειχθεί ότι είναι 
επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

H Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις για 
την αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
οικοσυστημάτων και την επιστροφή της 
φύσης στην Ευρώπη, από τη γεωργική 
γη και τις θάλασσες, μέχρι τα δάση και 
τα αστικά περιβάλλοντα. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη μείω-
ση της χρήσης και του κινδύνου χημικών 
φυτοφαρμάκων κατά 50% μέχρι το 2030. 

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας 
Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε 
ότι "είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία 
στο πώς χρησιμοποιούμε φυτοφάρμα-
κα στην ΕΕ. Πρόκειται για την υγεία των 
πολιτών μας και του πλανήτη μας. Μέσα 
από αυτή την πρόταση, ανταποκρινόμαστε 
στις προσδοκίες των πολιτών μας και στις 
δεσμεύσεις μας στη στρατηγική 'Από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο' για την οικοδόμη-
ση ενός πιο βιώσιμου και υγιεινού συστή-
ματος παραγωγής τροφίμων. Πρέπει να 
μειώσουμε τη χρήση χημικών φυτοφαρ-
μάκων για την προστασία του εδάφους, 
του αέρα και των τροφίμων μας και τελι-
κά την υγεία των πολιτών". 

" Για πρώτη φορά, θα απαγορεύσου-
με τη χρήση φυτοφαρμάκων σε δημόσι-
ους κήπους και 

παιδικές χαρές, διασφαλίζοντας ότι 
όλοι είμαστε πολύ λιγότερο εκτεθειμέ-
νοι στην καθημερινή μας ζωή. Η κοινή 
γεωργική πολιτική θα στηρίξει οικονομι-
κά τους αγρότες για να καλύψουν όλα τα 
έξοδα των νέων κανόνων για μια περίο-
δο 5 ετών. Ούτε ένας δε θα μείνει πίσω", 
προσέθεσε. 

Στα Γιάννενα το 11ο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο με θέμα τα φυτοφάρμακα

Το «11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα 
τα Φυτοφάρμακα και τους συναφείς οργα-
νικούς μικρορύπους στο περιβάλλον» (11th 
European Conference on Pesticides and 
Related Organic Micropollutants in the 
Environment) πραγματοποιήθηκε από 23 
έως 26 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρο-
λος Παπούλιας».

Το συνέδριο διοργανώθηκεαπό το Τμή-
μα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιβάλλο-
ντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Α.) του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου 
Ιωαννίνων, την Ιnternational Association 
of Environmental Analytical Chemistry 
(IAEAC), την European-Mediterranean 
Association for Environmental Education 
Assessment and Protection (ENEAP), την 

Gruppo di Ricerca Italiano Fitofarmaci e 
Ambiente (GRIFA) και την Εθνική Ερευ-
νητική Υποδομή για τον Ενδελεχή Χαρα-
κτηρισμό των Τροφίμων (Foodomics-GR).

Στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου, φιλοξενήθηκαν σημαντικοί 
προσκεκλημένοι ομιλητές,  που παρου-
σίασαν τα θέματα που περιλαμβάνει η 
ατζέντα του επιστημονικού προγράμμα-
τος, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση και 
την ανταλλαγή απόψεων σε καίρια ζητή-
ματα που αφορούν τα φυτοφάρμακα και 
τους συναφείς οργανικούς μικρορύπους 
στο περιβάλλον. 

Οι περιβαλλοντικοί μικρορύποι όπως 
φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ενώσεις, 
πλαστικοποιητές κ.ά. καταλήγουν στα δια-
φορετικά περιβαλλοντικά υποστρώματα 
(έδαφος, νερό, ιζήματα, αέρας, οργανι-
σμοί) και στα τρόφιμα μετά την εφαρμο-
γή ή την χρήση προϊόντων σε γεωργικές, 
αστικές και βιομηχανικές δραστηριό-
τητες. Υφίστανται μια σειρά φυσικοχη-
μικών και βιολογικών διεργασιών,που 
καθορίζουν την τύχη και τη μεταφορά 
των υπολειμμάτων τους και των ενδιά-
μεσων προϊόντων διάσπασής τους (μετα-
βολίτες). Η μελέτη των παραπάνω διερ-
γασιών, η παρακολούθηση των επίπεδων 
ρύπανσης και ο σχεδιασμός νέων τεχνο-
λογιών για την απομάκρυνση τους απο-
τελούν πεδία αιχμής για την προστασία 
και την αειφορική διαχείριση του περι-
βάλλοντος, καθώς και τη διασφάλιση της 
υγείας του ανθρώπου.

Οι τεχνικές και μεθοδολογίες προσδιο-
ρισμού των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων 

και άλλων συναφών οργανικών τοξικών 
ενώσεων, που αναπτύσσονται τα τελευ-
ταία χρόνια, επιτρέπουν την ανίχνευση 
συνεχώς μεγαλύτερου αριθμού ενώσεων/
προϊόντων μετασχηματισμού, τον προσ-
διορισμό τους σε ιδιαίτερα χαμηλά επί-
πεδα συγκεντρώσεων και την αξιολόγη-
ση τοξικών επιδράσεων. 

Η ανάπτυξη νέων υλικών για την 
εκχύλιση των ενώσεων σε συνδυασμό με 
προηγμένες οργανολογίες, όπως υγρή και 
αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με 
φασματομετρία μαζών, προσφέρουν νέες 
δυνατότητες για την μελέτη των παραπά-
νω διεργασιών απομάκρυνσης, αποδόμη-
σης και μεταφοράς.

Σημαντικές είναι επίσης οι εξελίξεις 
στον τομέα των τεχνολογιών επεξεργα-
σίας αποβλήτων και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος για την απομάκρυνση και 
καταστροφή των παραπάνω μικρορύ-
πων. Νέες δυνατότητες προκύπτουν με 
τη χρήση προηγμένων οξειδωτικών και 
άλλων τεχνικών, όπως η εφαρμογή κατα-
λυτών σε συνδυασμό με ακτινοβολία UV 
ή ηλιακό φως. Ήδη έχουν αναπτυχτεί και 
λειτουργούν πιλοτικά συστήματα καθα-
ρισμού του νερού ή υγρών αποβλήτων 
από φωτοκαταλυτικούς αντιδραστήρες 
για την πλήρη διάσπαση των οργανικών 
τοξικών ουσιών.

Όλα αυτά τα θέματα και οι πιο πρό-
σφατες εξελίξεις στην επιστήμη και την 
τεχνολογία ελέγχου και προστασίας του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη και τον διε-
θνή χώρο παρουσιάστηκαν στις εργασίες 
του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου.

ΕΕ: Τέλος χρόνου  
για τα φυτοφάρμακα
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Οι προοπτικές του κλάδου τέθη-
καν από τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ

Ο τουρισμός δε χωρά αμφι-
βολία -έχει τονιστεί επανειλημμέ-
να από το ΠΑΚΟΕ – είναι μία βασι-
κή πηγή εσόδων για την οικονομία 
της Ελλάδας. 

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει 
να υπερεκμεταλλευόμαστε τις θάλασ-
σες μας, τα ωραία ορεινά τοπία μας, 
τις λίμνες και τα ποτάμια, Γι΄ αυτό οι 
μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για την καταλ-
ληλότητα των νερών κολύμβησης 
πρέπει να είναι αντικειμενικές και 
όχι να στοχεύουν απλά στη διαφή-
μιση του τουρισμού. Το ίδιο και για 
τις άλλες παραμέτρους του οικοσυ-
στήματος της χώρας μας.

Το ελληνικό brand βρίσκεται στην 
κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως” ανέφε-
ρε για το τουριστικό προϊόν της χώρας ο 
Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην ομι-
λία του στη Γενική Συνέλευση του Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-

ρήσεων (ΣΕΤΕ).
Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης ανέ-

φερε πως “η συνύπαρξη του ανταγωνιστι-
κού τουρισμού με τον σεβασμό στη φύση 
αποτελεί προτεραιότητα. Ολοκληρώνεται, 
έτσι, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για 
τον Τουρισμό. Σε δεκάδες περιοχές προ-
ωθούνται Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 
Ενώ αλλεπάλληλες είναι οι παρεμβάσεις 
για απλούστερες εγκρίσεις των περιβαλ-
λοντικών όρων και των ειδικών κινήτρων 
για μεγάλες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η 
πολιτεία χρηματοδοτεί την παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, όπως και την ορθή 
διαχείριση των απορριμμάτων. Ενισχύει 
περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικές 
καταστροφές με προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού. Φροντίζει για την προστασία 
της θάλασσας από τη ρύπανση και την 
υπεραλίευση. Αλλά και με την πολιτική 
για τα «Απάτητα βουνά» τονώνει και τη 
δική τους ήπια ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, 
η πολιτεία χρηματοδοτεί την παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, όπως και την ορθή 

διαχείριση των απορριμμάτων. Ενισχύει 
περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικές 
καταστροφές με προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού. Φροντίζει για την προστασία 
της θάλασσας από τη ρύπανση και την 
υπεραλίευση. Αλλά και με την πολιτική 
για τα «Απάτητα βουνά» τονώνει και τη 
δική τους ήπια ανάπτυξη”.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γ. Ρέτσος, στην 
ομιλία του έκανε λόγο για “ακόμα μια 
δύσκολη, πολύπλοκη και απρόβλεπτη χρο-
νιά για τον ελληνικό τουρισμό, την ελλη-
νική οικονομία, την παγκόσμια γεωπολι-
τική κατάσταση”.

Όπως σημείωσε για την οικονομικό 
ρόλο του κλάδου “ο ελληνικός τουρισμός 
καλείται για ακόμα μια φορά, να προσαρ-
μοστεί και να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων. Να λειτουργήσει και φέτος κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, να αντιμετωπί-
σει ακόμα μια περίοδο κρίσεων, για πολ-
λοστή φορά όμως μέσα στην τελευταία 
δεκαετία. Καλείται και πάλι, να στηρίξει τη 
μεγάλη εθνική προσπάθεια ανάκαμψης”.

Το παρόν, το μέλλον  
και η βιωσιμότητα  
του ελληνικού  
τουρισμού
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Σχεδόν οι μισοί Ευρω-
παίοι θεωρούν ότι 
ένας από τους κύρι-

ους στόχους της ΚΑΠ (Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική) 
είναι η διασφάλιση της 
επισιτιστικής επάρκει-
ας, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα του Ευρωβαρό-
μετρου για την αγροτική 
πολιτική της Ε.Ε. 

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαί-
οι θεωρούν ότι ένας από τους 
κύριους στόχους της ΚΑΠ 
(Κοινή Αγροτική Πολιτική) 
είναι η διασφάλιση της επι-
σιτιστικής επάρκειας, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα 
του Ευρωβαρόμετρου για 
την αγροτική πολιτική της 
Ε.Ε. Περισσότεροι από τους 
μισούς, το 55%, θεωρούν 
ότι η ΚΑΠ πρέπει επίσης 
να συμβάλει στη διαμόρφω-
ση λογικών τιμών για τους 
καταναλωτές.

Οι έξι στους δέκα Ευρω-
παίους εκτιμούν ότι η «κύρια 
αποστολή» της ΚΑΠ είναι η 
εξασφάλιση ασφαλών, υγιει-
νών και υψηλής ποιότητας 
τροφίμων. Ωστόσο αξίζει να 
σημειωθεί ότι πολλοί Ευρω-

παίοι δεν έχουν σαφή εικό-
να για το τι ακριβώς είναι 
η Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή – η μόνη απόλυτα κοινή 
πολιτική που εφαρμόζουν τα 
κράτη-μέλη και στην οποία 
πηγαίνει ένα μεγάλο τμήμα 
του κοινοτικού προϋπολογι-
σμού. Ετσι, επτά στους δέκα 
Ευρωπαίους αναφέρουν ότι 
«έχουν ακούσει» για τη στή-
ριξη που λαμβάνουν οι αγρό-
τες μέσω της ΚΑΠ, αλλά το 
61% απαντά ότι δεν γνωρίζει 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Μόνο το 9% αναφέρει ότι 
γνωρίζει λεπτομέρειες για 
την ΚΑΠ. Σχεδόν τα δύο τρί-
τα των Ευρωπαίων, το 67%, 
εκτιμούν ότι οι αγρότες πρέ-
πει να αλλάξουν τον τρόπο 
που εργάζονται έτσι ώστε να 
καταπολεμηθεί η κλιματική 
αλλαγή. Είναι εντυπωσιακό 
ότι ακόμη και εν μέσω της 
παρούσας κρίσης έξι στους 
δέκα πολίτες της Ε.Ε. εμφανί-
ζονται πρόθυμοι να πληρώ-
σουν 10% περισσότερο για 
τα τρόφιμα αρκεί να παρά-
γονται με τρόπο που περιο-
ρίζει το αποτύπωμα άνθρα-
κα για το περιβάλλον.

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι  
για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
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Οι πολλαπλές γεωτρήσεις σε 
μία συγκεκριμένη περιοχή σε 
βα΄ρος μέχρι 400 μέτρα δημι-

ουργεί αφενός αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις στη συνεκτικότητα των υποκεί-
μενων στρωμάτων και αφετέρου στη 
διάρροιξη των υπογείων υδροφόρων 
οριζόντων.

Αλλά προκειμένου η Ελληνικός Χρυ-
σός να προσθέσει και άλλα υπερκέρδη 
στα ήδη υφιστάμενα και προκειμέ-
νου να ξεχαστεί η καταδίκη στελεχών 
της εξαιτίας της ρυπογόνου δράσης 
των εγκαταστάσεών της, χρειάζεται 
εναλλακτικό σχέδιο για να καταστρέ-
ψει τη μισή Β. Ελλάδα. Αίσχος κύρι-
οι του ΣτΕ! 

Ανασύρεται ξανά το θέμα της εξόρυξης 
χρυσού στην περιοχή μας, αυτή τη φορά 
μετά την απόφαση του ΣτΕ η οποία κρί-
νει παράνομη την απόρριψη αιτήματος 
περιβαλλοντικού έργου, και συγκεκριμέ-
να την αίτηση της εταιρείας Μεταλλευ-
τική Θράκης ΑΕ (που έχει αγοραστεί από 
την Eldorado Gold) για τη διενέργεια 16 
ερευνητικών γεωτρήσεων την ευρύτερη 
περιοχή των Σαπών. 

Το αίτημα είναι πολύ παλιό, και ανά-
γεται σε αιτήσεις που είχαν γίνει το 2012, 
και είχαν απορριφθεί από την αρμόδια 
αρχή το 2018. Η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων αφορούσε τη διενέργεια 
16 ερευνητικών γεωτρήσεων βάθους 300 
– 400 μ. σε συνολική έκταση 20,11 τ.χλμ. 
στο NΔ τμήμα του Ν. Ροδόπης, ΒΑ και 
σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από 
την πόλη των Σαπών. Σκοπός της ήταν η 
συλλογή στοιχείων για τον εμπλουτισμό 
των διαθέσιμων δεδομένων ως προς την 
οριοθέτηση του μεταλλοφόρου κοιτάσμα-
τος της Οχιάς με σκοπό να δημιουργηθεί 
μεταλλείο σε αυτή, όσο και των στοιχεί-
ων που σχετίζονται με την μεταλλουργία 
και την ανάκτηση του χρυσού που περι-
έχεται στο κοίτασμα. 

Παρόλο που δεν πρόκειται για εξό-
ρυξη, αλλά για έρευνα, και θα πρέπει να 
εγκριθεί εκ νέου από το Υπουργείο, η εξέ-
λιξη έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία, αλλά 
όχι πανικό, τόσο στα μέλη του Οικολογι-
κού κινήματος στην περιοχή μας όσο και 
στους αρμόδιους φορείς. 

Το ΣτΕ διαπίστωσε ότι από το συνδυ-
ασμό των προβλέψεων του Περιφερεια-
κού Πλαισίου (ΠΠ)Ανατ. Μακεδονίας και 

Θράκης προκύπτει ότι η Διοίκηση τελεί 
σε επίγνωση των βλαπτικών επιπτώσε-
ων στο περιβάλλον που ενδέχεται να επι-
φέρουν δραστηριότητες, ιδίως εξορυκτι-
κές, σχετικές με τον επιθερμικό χρυσό, 
καθώς και του γεγονότος ότι η ισχυρά 
οχλούσα ρύπανση, γενικώς, δεν αντιμε-
τωπίζεται με οικονομικώς βιώσιμο τρό-
πο, αυτές όμως όχι απλώς δεν οδήγησαν 
το ΠΠ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης να 
αποκλείσει σε κάθε περίπτωση τις εν λόγω 
εξορυκτικές δραστηριότητες, αλλά, αντι-
θέτως το ίδιο ΠΠ εντάσσει τη «συνετή» 
διαχείριση των φυσικών πόρων της Περι-
φέρειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβά-
νονται, ρητώς κατονομαζόμενα, τα ορυ-
κτά, τα μεταλλεύματα και τα γεωθερμικά 
πεδία. Έτσι θεωρεί μη νόμιμο το αιτιολο-
γικό έρεισμα της απόρριψης που θεωρεί 
το ερευνητικό πρόγραμμα αντίθετο προς 
τον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό, 
διότι διατυπώνεται κατά παραγνώριση 
των λοιπών προβλέψεων του ΠΠ. 

Η απόφαση τονίζει πως δραστηριό-
τητες όπως η επίμαχη, θα ήταν, καταρ-
χήν, συμβατές με το χωροταξικό σχεδια-
σμό της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 
και Θράκης, ο οποίος, εξειδικεύοντας, 

άλλωστε, τη συνταγματική επιταγή του 
άρθρου 106 παρ. 1, ρυθμίζει την αξιοποί-
ηση των υπαρχόντων στην περιοχή υπο-
γείων κοιτασμάτων, δηλαδή πηγής εθνι-
κού πλούτου, κατά τρόπο διασφαλίζοντα 
την προστασία του περιβάλλοντος, εντός 
των πλαισίων της αρχής της αειφορίας. 
Όσο για την επίκληση της κοινωνικής 
συνοχής, το ΣτΕ τονίζει πως σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν επιτρέπε-
ται στα αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση κρατικά όργανα να αρκού-
νται απλά στη διαπίστωση της ελλείψεως 
“Κοινωνικής συνοχής” και, απεκδυόμε-
να, κατ’ ουσίαν, των αποφασιστικών τους 
αρμοδιοτήτων, να απορρίπτουν αιτήμα-
τα περιβαλλοντικής αδειοδότησης χωρίς 
να εξετάζουν αν συντρέχουν οι σχετικές 
νόμιμες προϋποθέσεις. 

Εξάλλου, και σε κάθε περίπτωση, τονί-
ζεται στην απόφαση, δεν επρόκειτο για 
μεταλλευτική εκμετάλλευση, αλλά για 
μεταλλευτική έρευνα, συμβαλλόμενη τόσο 
από τη μεταλλευτική νομοθεσία, όσο και 
από την εν ισχύ σύμβαση της αιτούσης 
με το Δημόσιο, η οποία δεν προκύπτει 
ότι έχει καταγγελθεί εκ μέρους του. Ούτε 
το στοιχείο αυτό, όμως, συνεκτιμήθηκε.

Επανέρχεται το θέμα των  
16 γεωτρήσεων για το χρυσό  

Η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ ανοίγει το δρόμο  
για την ΜΠΕ των ερευνών στην περιοχή των Σαπών
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Ο εμπαιγμός των κατοίκων της 
Β. Εύβοιας πρέπει να σταμα-
τήσει. Στις εξαγγελίες αφενός 

του Πρωθυπουργού αφετέρου του κ. 
Μπένου η πραγματικότητα είναι πολύ 
διαφορετική.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι οι κάτοικοι 
πρέπει να διακδικήσουν για να έχουν.

Αδιαφορία, εγκατάλειψη, εμπαιγμός. 
Τις τρεις αυτές λέξεις βρίσκουν οι ντό-
πιοι για να περιγράψουν την πολιτική 
της κυβέρνησης τους 10 μήνες που ακο-
λούθησαν μετά την πυρκαγιά. Είτε μιλάμε 
για τα δάση είτε για τα σπίτια που κάη-
καν ή για τα αντιπλημμυρικά, το κυβερ-
νητικό έργο εμφανίζεται αναντίστοιχο 
των αναγκών.

Κατά την περιοδεία του Αλέξη Τσί-

πρα στην περιοχή υπήρξε συνάντηση με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ανθρώπους 
που βρίσκονται σε διαφορετική πολιτική 
θέση, αλλά δεν μπορούν ν’ αποκρύψουν 
την αλήθεια σε μια κοινωνία όπου όλοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζε-
ται στα κίτρινα, όπου η χαμηλή αποζη-
μίωση των 144 ευρώ το τετραγωνικό δεν 
φτάνει για τίποτα. Ο μέσος όρος για ένα 
σπίτι 100 τ.μ. είναι στις 80-90.000 και η 
αποζημίωση είναι 15.000» είπε αρχικά ο 
δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, για 
να παρατηρήσει στη συνέχεια ο Αλ. Τσί-
πρας ότι τα χρήματα δεν φτάνουν «ούτε 
για να μαζέψουν τα μπάζα».

«Με τα κόκκινα είχαμε ένα πρόβλημα 
επίσης με την Πολεοδομία. Τώρα βγήκαν 

οι άδειες κατεδάφισης. Εκεί η αποζημίω-
ση είναι στα 800 ευρώ, με τις τιμές όμως 
όπως έχουν πάει στα ύψη δεν μπορούν 
να καλυφθούν τα ποσά που χρειάζονται. 
Δηλαδή, φανταστείτε ότι για ένα σπίτι 
100 τ.μ. που θέλει 150.000 ευρώ το κρά-
τος δίνει τα 80.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 
70.000 ευρώ πού θα τα βρει ο άλλος; Οι 
τράπεζες δεν δίνουν δάνεια και οι άνθρω-
ποι είναι σε απόγνωση. 

Για να πάρεις άτοκο δάνειο χρειάζο-
νται κάποιες εγγυήσεις, εδώ οι περισσό-
τεροι άνθρωποι είναι με χαμηλά εισοδή-
ματα.  Άλλος ήταν ρετσινάς που του κάηκε 
το εισόδημα, δεν έχει τίποτα, άλλος ήταν 
αγρότης, όπου ξέρετε τι ζητήματα υπάρ-
χουν έτσι κι αλλιώς, επομένως τι να φτιά-
ξουν οι άνθρωποι;»

Βόρεια Εύβοια / Μόλις 3 από τα 600 κατεστραμμένα σπίτια ανοικοδομήθηκαν

Ένα σπίτι θέλει 80.000€  
και δίνουν 15.000€
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Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί απόλυ-
τα στα έργα του ΣΔΥΤ, αρκεί 
να υπάρχει συστηματικός και 

ουσιαστικός έλεγχος.
Τους διαγωνισμούς για τέσσε-

ρα έργα μέσω Σύμπραξης Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού 
προϋπολογισμού 960,14 εκατ. ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ), ξεκινά το υπουργείο 
Υποδομών, μετά και από τη σημερι-
νή έγκριση από τη Διυπουργική Επι-
τροπή Έργων ΣΔΙΤ. Επόμενο βήμα 
και για τα τέσσερα έργα είναι η προ-
κήρυξη των διαγωνισμών εντός του 
καλοκαιριού.

«Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη 
(Παλαιοκώμη)» με ενδεικτικό προϋπολο-
γισμό 200,44 εκατ. ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ) 
και συνολικού μήκους 43 χλμ. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, 
τα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά 
οφέλη του έργου είναι πολλαπλά καθώς 
θα επιτευχθεί η ταχύτερη διασύνδεση 
των πρωτευουσών νομών και η δημιουρ-
γία συνεκτικής αλυσίδας με την υπόλοι-

πη χώρα αλλά και το εξωτερικό για την 
απρόσκοπτη διακίνηση επιβατών και 
εμπορευμάτων.

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση 
της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 
(Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαν-
νιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λει-
τουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας 
Αξιού ποταμού - Έδεσσας» με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 358,8 εκατ. ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) και μήκους περίπου 80 χλμ. 

«Έργα αξιοποίησης του υδάτινου δυνα-
μικού του Ταυρωνίτη Ποταμού ΠΕ Χανί-
ων Κρήτης» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 
215,4 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα 
με το υπουργείο Υποδομών, το έργο θα 
επιλύσει ένα αίτημα δεκαετιών για την 
άρδευση γεωργικών εκτάσεων μεγάλης 
απόδοσης, εξοικονομώντας νερό για άλλες 
χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και 
τουριστικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα 
συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιπλημμυ-
ρική προστασία των εκτάσεων της λεκά-
νης απορροής του Ταυρωνίτη ποταμού, 
στην οποία προκλήθηκαν πολύ μεγάλες 

καταστροφές και έντονα πλημμυρικά φαι-
νόμενα από τις βροχοπτώσεις που έπλη-
ξαν την περιοχή πρόσφατα.

«Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενι-
πέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί), 
δικτύων διανομής νερού και λοιπών 
συνοδών έργων» με ενδεικτικό προϋπο-
λογισμό 185,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
Κύριος σκοπός του είναι η άρδευση εκτά-
σεων περίπου 100.000 στρεμμάτων. Όπως 
επισημαίνεται από το υπουργείο Υποδο-
μών, τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά 
καθώς δίνει στους αγρότες της περιοχής 
τα μέσα για να αναπτύξουν με δυναμισμό 
την γεωργία, βελτιώνοντας το εισόδημά 
τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τις δαπά-
νες τους εξασφαλίζοντας αρδευτικό νερό 
με χαμηλό κόστος. Ταυτόχρονα συμβάλ-
λει στον εθνικό στόχο αποκατάστασης της 
καλής κατάστασης των υπογείων υδάτων 
της περιοχής, περιορίζοντας σημαντικά 
την υπεράντληση και αντικαθιστώντας 
τις απαιτούμενες ποσότητες με επιφα-
νειακά ύδατα που θα συγκεντρώνονται 
στον ταμιευτήρα.

Υπ. Υποδομών: Ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τέσσερα έργα ΣΔΙΤ ύψους 960 εκατ.

«Πράσινο φως» από τη Διυπουργική 
Επιτροπή  Έργων ΣΔΙΤ
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ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

Δεν είναι μόνο η δυσοσμία των 
λυμάτων αλλά και όπως αναφέ-
ρεται πιο κάτω, η επικινδυνό-

τητα για την υγεία των πολιτών και 
ιδιαίτερα των παιδιών από τη δημι-
ουργία τοξικών συνθηκών στο Γιό-
φυρο ποταμό στο Ηράκλειο Κρήτης, 
επειδή αφενός μερικοί ασυνείδητοι 
βιοτέχνες ή πολίτες ρίχνουν ανεξέ-
λεγκτα τα απόβλητά τους και αφετέ-
ρου η αδιαφορία της κρατικής μηχα-
νής, που το μόνο που ξέρει καλά είναι 
να κουκουλώνει το πρόβλημα, όπως 
περιγράφεται παρακάτω.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει να ξεσηκω-
θεί από τους καναπέδες του ο πολί-
της και να αντιδράσει ουσιαστικά, 
γιατί η ανάδειξη ενός προβλήματος 
είναι η μόνη λύση, ενώ το κουκού-
λωμα διογκώνει το πρόβλημα.

Μέχρι και την παραλιακή λεωφό-
ρο, είναι αισθητή η έντονη δυσοσμία, 
η οποία προέρχεται από τον Γιόφυρο 
ποταμό, όπου δημότες της ευρύτερης 
περιοχής διαμαρτύρονται για τα στάσι-
μα λύματα, κάνοντας λόγο για τριτοκο-
σμικές καταστάσεις 

Εδώ και δύο μήνες, δημότες του Ηρα-
κλείου βιώνουν απαράδεκτες καταστάσεις 
με φόντο τα λύματα στον Γιόφυρο ποτα-
μό, λίγα μέτρα πριν την παραλιακή λεω-
φόρο, με την δυσομία να είναι αισθητή 
στην ευρύτερη περιοχή. Οι ίδιοι μιλούν 
για τριτοκοσμικές καταστάσεις, οι οποίες 
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους.

Ειδικότερα, όπως υποστηρίζουν, συνερ-
γείο έριξε τσιμέντο ταχείας πήξεως στη 
διαρροή λυμάτων στο ποτάμι, ενώ σήμε-

ρα πολίτες σταμάτησαν συνεργείο το 
οποίο επιχείρησε να ρίξει μπάζα στο 
ποτάμι προκειμένου να μην είναι ορατό 
το πρόβλημα, την ώρα που η δυσοσμία 

είναι αφόρητη, με τους ίδιους να ανα-
φέρουν πως ενήλικοι και μικρά παιδιά 
κλείνονται στα σπίτια τους, καθώς τους 
προκαλεί ζαλάδα.

Ηράκλειο: Κάτοικοι στο Γιόφυρο ζουν 
μαζί με την δυσοσμία των λυμάτων



58 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #142 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022

Υπογράφηκε η σύμβαση για την 
κατασκευή του έργου “Εγκα-
τάσταση Επεξεργασίας Απορ-

ριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας” συνο-
λικού προϋπολογισμού 24,8 εκατομ-
μυρίων ευρώ. 

Σε τροχιά εκκίνησης μπαίνουν 
προσεχώς οι εργασίες κατασκευ-
ής της νέας ολοκληρωμένης Μονά-
δας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
στη Σητεία, η οποία θα εξυπηρετεί, 
όταν λειτουργήσει, και τις ανάγκες 
της Ιεράπετρας. Μετά από αρκετές 
παρατάσεις και καθυστερήσεις στην 
πορεία των διαγωνιστικών διαδικα-
σιών, έφτασε το πλήρωμα του χρό-
νου για να “πέσουν” οι υπογραφές 
στη σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Τη σύμβαση υπογράφουν για τον Ενι-
αίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης 

(ΕΣΔΑΚ) ο πρόεδρος Ζαχαρίας Καλογε-
ράκης και εκπρόσωπος της αναδόχου 
εταιρείας.

Η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων θα έχει τη δυνατότητα να επε-
ξεργάζεται 15.000 τόνους σύμμεικτων 
απορριμμάτων ανά έτος και 300 τόνους 
αφυδατωμένης ιλύος (λυματολάσπης) ανά 
έτος, εξυπηρετώντας έτσι τους Δήμους 
Σητείας και Ιεράπετρας, σύμφωνα και με 
το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δια-
χείρισης Αποβλήτων της Κρήτης.

Η διάρκεια της κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, θα 
είναι 18 μήνες και 6 μήνες η δοκιμαστι-
κή λειτουργία.

Η υλοποίηση της Μονάδας Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη 
Σητεία:

• Θα συμβάλει αφενός στην ολοκλη-

ρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 
σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Κρή-
της, η οποία λόγω απόστασης δεν είναι 
εύκολο να εξυπηρετηθεί από έργα απορ-
ριμμάτων άλλων νομών του νησιού.

• Θα αποτελεί αφετέρου το πρώτο 
έργο επεξεργασίας απορριμμάτων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, εξυπη-
ρετώντας και τους μόνιμους κατοίκους 
και μεγάλο αριθμό επισκεπτών στις του-
ριστικές υποδομές των Δήμων Σητείας 
και Ιεράπετρας.

• Επίσης, θα καλύπτει τις απαιτήσεις 
των αρχών της πρόληψης, της επανα-
χρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών 
και της ανακύκλωσης, για τον περιορι-
σμό του συνολικού όγκου των αποβλή-
των προς τελική διάθεση, καθώς και για 
τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για 
την υγεία και το περιβάλλον.

Σητεία: Υπογράφεται  
η σύμβαση για τη νέα μονάδα 
απορριμμάτων στη περιοχή
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Ένα κομβικό βήμα στην κατεύ-
θυνση της αναβάθμισης της 
διαχείρισης των απορριμμάτων 

στο Λασίθι σηματοδοτεί η κατασκευή 
της μονάδας επεξεργασίας απορριμ-
μάτων προϋπολογισμού 24 εκ. ευρώ, 
που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύ-
τερης περιοχής της Σητείας και της 
Ιεράπετρας.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε σε 
πανηγυρικό κλίμα με τη διαδικτυακή συμ-
μετοχή του Γενικού Γραμματέα Συντονι-
σμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μαν. Γρα-
φάκου ο οποίος έδωσε  συγχαρητήρια σε 
όσους συνετέλεσαν στο τελικό αποτέλε-
σμα της υπογραφής της σύμβασης. Από 
την πλευρά του ΕΣΔΑΚ τη σύμβαση υπέ-
γραψε ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρί-
ας Καλογεράκης και από την πλευρά του 
αναδόχου, ο νόμιμος εκπρόσωπος Βασί-
λης Παπαζήσης.

Στην υπογραφή παρευρέθηκαν ο περι-
φερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτά-
κης, ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θρα-
ψανιώτης, ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος 
Ζερβάκης, ο δήμαρχος Ιεράπετρας Θεο-
δόσης Καλαντζάκης, περιφερειακοί και 
δημοτικοί σύμβουλοι.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
και πενταετή λειτουργία, μονάδας επε-
ξεργασίας στερεών αποβλήτων συνολι-
κής δυναμικότητας 15.000 τόνων Αστι-
κών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 
300 τόνων ιλύος από εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων ετησίως. Η 
μονάδα έχει τη δυνατότητα να επεξεργα-
στεί και 8.600 τόνους προδιαλεγμένων 
υλικών συσκευασίας ανά έτος, εάν αυτό 
απαιτηθεί. O προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 16.001.383,66 ευρώ + ΦΠΑ 
για την κατασκευή και σε 5.140.035 ευρώ 
+ ΦΠΑ για την πενταετή λειτουργία του, 

ενώ υπάρχει προαίρεση και για πέντε επι-
πλέον έτη λειτουργίας. Το έργο χρηματοδο-
τείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η μονάδα περιλαμβάνει μονάδα υπο-
δοχής και προσωρινής αποθήκευσης των 
εισερχόμενων ΑΣΑ, μονάδα μηχανικής 
επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανά-
κτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το δια-
χωρισμό του οργανικού κλάσματος προς 
βιολογική επεξεργασία, μονάδα αερόβιας 

βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού 
κλάσματος των ΑΣΑ και της ιλύος, μονά-
δα εξευγενισμού – ραφιναρίας του υλι-
κού μετά την αερόβια επεξεργασία, μονά-
δες περιβαλλοντικής προστασίας για την 
επεξεργασία των παραγομένων αερίων 
ρύπων και υγρών αποβλήτων.

Στο έργο εντάσσονται επίσης η κατα-
σκευή του ΧΥΤΥ και όλα τα απαραίτητα 
έργα υποδομής καθώς και η προμήθεια 
κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία 
του έργου.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

Aναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Λασίθι

Κομβικό έργο  για τα απορρίμματα 
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Τ ο ΠΑΚΟΕ για ακόμα μία φορά 
καταγγέλει την πλήρη αδιαφο-
ρία και χρονοτριβή για τη λύση 

του εφιάλτη που λέγεται διαχείριση 
απορριμάτων.

Ο πήχης για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων έχει μπει ψηλά. Ο στόχος που 
θέτει το  Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΕΣΔΑ) είναι ότι έως το 2030 μόνο 
το 10% των απορριμμάτων θα καταλήγει σε 
Χώρους Υγειονομικής Ταφής, όταν σήμερα 
θάβεται το 80%.

Και για να μη χαθεί το στοίχημα, η πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), εκτός από την ανα-
κύκλωση σκουπιδιών, την επαναχρησιμο-
ποίηση και ανάκτηση ανακυκλούμενων 
υλικών, δρομολογεί τις διαδικασίες, ώστε 
να προωθηθεί και η καύση σκουπιδιών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο προοπτι-
κές: τη διάθεση στις μονάδες καύσης του 
συνόλου των υπολειμμάτων από τις Μονά-
δες Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της 
παραγόμενης ποσότητας δευτερογενούς 
καυσίμου (SRF/RDF) που προκύπτει, ή τη 
θερμική επεξεργασία μόνο των υπολειμ-
μάτων, ώστε τα παραγόμενα δευτερογε-
νή καύσιμα να οδηγούνται ως εναλλακτι-
κό καύσιμο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες 
(π.χ. τσιμεντοβιομηχανία). 

Απαραίτητες είναι τρεις μονάδες καύ-
σης, μία στην Κρήτη η οποία θα εξυπηρε-
τεί και τα νησιά, μία στην Αττική και μία 
στην Πτολεμαΐδα, ενώ δεν αποκλείεται να 
χρειαστεί και η χωροθέτηση μιας τέταρτης 
στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη 
δημιουργία 3 ή 4 μονάδων θερμικής επε-

ξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών 
αποβλήτων ή/και δευτερογενών καυσίμων 
(μονάδες Waste-to-Energy), όπως έχει υπο-
λογιστεί από το ΕΣΔΑ κυμαίνεται μεταξύ  
632 και 805 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο, η παραγωγή ενέργειας και θερ-
μότητας από υπολείμματα απορριμμάτων 

είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αρχές για 
τη διαχείριση των σκουπιδιών και αποτε-
λεί έργο που μπορεί να είναι επιλέξιμο προς 
χρηματοδότηση, σύμφωνα με το κατευθυ-
ντήριο κείμενο της Κομισιόν: «The role 
of waste-to-energy in circular economy» 
(4/7/2017).

Aπορρίμματα: το σχέδιο  
για τις μονάδες καύσης

Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΝ, προκύπτει ανάγκη για τη δημιουργία τριών η τεσσάρων μονάδων 
θερμικής επεξεργασίας συμμεικτών υπολειμματικών αποβλήτων 

Η συντριπτική πλειονότητα των συμπατριωτών 
μας θεωρεί υπαρκτή τη σύγχρονη μάστιγα, ενώ 
σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος προέχει της οικονομικής ανάπτυξης.
Το 90% των Ελλήνων πιστεύει ότι είναι υπαρκτή η 
κλιματική αλλαγή και περίπου το 80% πιστεύει ότι 
το ελληνικό κράτος και η Ε.Ε. κάνουν λίγα πράγματα 
για την αντιμετώπισή της, την ώρα που ένα 42% 
πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος προέχει 
της οικονομικής ανάπτυξης.
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η αναδιάρθρωση 
του συστήματος εθελοντισμού, μέσα από τη νέα 

Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας. Στον τομέα 
της εκπαίδευσης αναμένεται να δρομολογηθεί 
η δημιουργία της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που θα 
περιλαμβάνει την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, 
την Πυροσβεστική Ακαδημία (σε Κηφισιά και 
Πτολεμαΐδα) καθώς και πρότυπο Κέντρο Ειδικών 
Εκπαιδεύσεων. Τέλος, θεωρείται καίρια η αύξηση 
της ετοιμότητας των πολιτών έναντι κινδύνων και 
καταστροφών, με το φιλόδοξο πρόγραμμα να έχει ως 
στόχο να εξοικειωθούν με τις νέες συνθήκες μέσω 
ασκήσεων ετοιμότητας κ.ά.

«Ε.Ε. και κυβερνήσεις κάνουν ελάχιστα για την κλιματική αλλαγή»
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Ελπίζουμε οι κατασκευές που 
θα δημιουργηθούν να ταυ-
τίζονται με τον περιβάλλο-

ντα χώρο και την απορύπανση της 
θάλασσας.

Μία νέα στρατηγική επένδυση ύψους 
840 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργι-
κή Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. 
Πρόκειται για την επένδυση «SARONIDA 
OLYMPOS GOLF PROJECT» της εται-
ρείας «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΑΕ», στην περιοχή της Σαρωνί-
δας Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 

η νέα στρατηγική επένδυση αναμένε-
ται να δημιουργήσει περισσότερες από 
800 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη 
λειτουργία της, ενώ κατά την κατασκευ-
αστική περίοδο του έργου αναμένεται 
να δημιουργηθούν περισσότερες από 
1.200 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Η επένδυση αφορά στην τουριστι-
κή αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή 
της Σαρωνίδας. 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου 
είναι η δημιουργία σύνθετου τουριστι-
κού καταλύματος, με γήπεδο golf, ελι-
κοδρόμιο, τουριστικό χωριό, τουριστικό 

λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεις παρα-
γωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή 
μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλή-
των, αφαλάτωσης και βιολογικού καθα-
ρισμού λυμάτων.

Πρόκειται για ένα νέο αναβαθμισμέ-
νο και εξειδικευμένο τουριστικό προϊ-
όν ολοκληρωμένης και πολυσύνθετης 
τουριστικής ανάπτυξης, πλήρως ενσω-
ματωμένης στο περιβάλλον, εναρμονι-
σμένης στις αρχές της «πράσινης» λει-
τουργίας των επιχειρήσεων με σχεδόν 
μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Είναι ευχής έργον που η Motol Oil βλέποντας 
μακροχρόνια εστιάζει σε άλλες πηγές ενέργειας, 
όπως το υδρογόνο και οι ΑΠΕ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
για αυτό.
Μετά από μισό αιώνα ύπαρξης, η Μotor Oil 
συνεχίζει να είναι η ηγέτιδα δύναμη στον τομέα 
της ενέργειας της χώρας μας», ανέφερε ο κ. Πέτρος 
Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Motor Oil, μιλώντας στη Γενική 
Συνέλευση της εισηγμένης.
Όπως είπε, αυτή η διαδρομή στηρίχθηκε διαχρονικά 
στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Με γνώμονα 

πάντα να κινούμε και να στηρίζουμε την ελληνική 
οικονομία με έργα αξίας και επενδύσεις μακρόπνοες. 
Με την ίδια φροντίδα δίνουμε προτεραιότητα στον 
άνθρωπο και την κοινωνία, απασχολώντας χιλιάδες 
εργαζόμενους.
Συμπληρώνοντας 50 χρόνια λειτουργίας, το 
επενδυτικό και αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου 
ξεπερνά, όπως είπε, το 1 δισ. ευρώ.  Στο πλαίσιο 
αυτό, η Μοtor Oil προωθεί έργα τα οποία στόχο 
έχουν την επαύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της 
χώρας, τη μείωση το ενεργειακού κόστους, καθώς 
και την προοδευτική μείωση των εκπομπών.

Πέτρος Τζαννετάκης (Μotor Oil): Το αναπτυξιακό πλάνο  
του ομίλου ξεπερνά το 1 δις. ευρώ - οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

SARONIDA OLYMPOS GOLF PROJECT: 

Εγκρίθηκε στρατηγική επένδυση 
ύψους 840 εκατ. ευρώ
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Μετά την έκρηξη του πολέμου 
στην Ουκρανία οι περισσότε-
ροι ειδικοί συμφωνούν στο 

ότι το υδρογόνο θα μπορούσε να είναι 
η εναλλακτική απάντηση που μπο-
ρεί να δώσει ο κόσμος στο ερώτημα 
της καθαρής και φθηνής ενέργειας. 
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φαί-
νεται να πρωταγωνιστεί στον τομέα 
αυτόν ώστε να εκκινήσει από τους 
πρώτους στον ενεργειακό βατήρα της 
νέας ενεργειακής πραγματικότητας 
που θα διαμορφωθεί. Όπως σημει-
ώνεται στις επιστημονικές μελέτες, 
το υδρογόνο είναι ένα από τα ελάχι-
στα διαθέσιμα καύσιμα με μηδενι-
κές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
και παρέχει τη δυνατότητα αποθή-
κευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (πχ, ηλιακή, αιολική).

Το καύσιμο αυτό θα μπορούσε να 
συμβάλει στην ταχύτερη απεξάρτηση 
της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα 
και στην επίτευξη του στόχου για κλιμα-

τική ουδετερότητα έως το 2050 μέσω της 
απανθρακοποίησης του τομέα των μετα-
φορών που ευθύνεται για σχεδόν το 20% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί στην 
Ελλάδα, στον χώρο του ΕΚΕΦΕ «Δημό-
κριτος», ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού 
μικρών οχημάτων υδρογόνου, το πρώτο 
υδρογονάδικο όπως χαρακτηριστικά το 
λένε οι άνθρωποι του χώρου, και αποτελεί 
το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα παρα-
γωγής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού 
υδρογονοκίνητων οχημάτων στη χώρα.

Ο σταθμός υδρογόνου ενσωματώ-
νει πρωτοποριακή τεχνολογία συμπίε-
σης του καυσίμου που αναπτύχθηκε από 
τη Cyrus, μια εταιρεία spin off του ΕΚΕ-
ΦΕ «Δημόκριτος». Υπογραμμίζεται ότι η 
ανάπτυξη του έργου, που συγχρηματοδο-
τείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων μέσω της γενικής γραμμα-
τείας Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Ερευνώ – Δημι-
ουργώ – Καινοτομώ», βασίζεται κυρίως 

σε ελληνική τεχνογνωσία. Ας δούμε πώς 
λειτουργεί ο σταθμός:

Η υποδομή διαθέτει μονάδα παρα-
γωγής «πράσινου» υδρογόνου μέσω ηλε-
κτρόλυσης νερού με τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά, τον καινο-
τόμο συμπιεστή υδρογόνου της εταιρεί-
ας Cyrus που το αποδίδει στα 200 bar, 
δεξαμενές αποθήκευσης υδρογόνου σε 
υψηλή πίεση και σύστημα ανεφοδιασμού 
μικρών οχημάτων με καύσιμο υδρογόνο. 
Οι συμπιεστές υδρογόνου της εταιρεί-
ας Cyrus λειτουργούν εντελώς αυτόνο-
μα με ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ 
και παροχή νερού βρύσης. Έχουν δημι-
ουργηθεί με τη χρήση της τεχνολογίας 
μεταλλοϋδριδίων, παράγοντας μηδενικό 
ενεργειακό αποτύπωμα και πολύ χαμη-
λά επίπεδα ήχου. 

Αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση σταθ-
μών και σε αστικά περιβάλλοντα, κάτι που 
έως τώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω 
των εκπομπών θορύβου των συμβατικών, 
μηχανικών συμπιεστών.

Πώς λειτουργεί το πρώτο 
υδρογονάδικο της χώρας
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Ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ, μιλώντας στην τακτική 
γενική συνέλευση των μετό-

χων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, απάντη-
σε και στα περί ενδιαφέροντος επεν-
δυτικών κεφαλαίων για την εταιρεία

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας 
εμφανίστηκε 6 μήνες πριν τον πόλεμο 
και οφείλεται σε γεωπολιτικούς λόγους, 
υπογράμμισε - μεταξύ άλλων - ο επικε-
φαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος 
Περιστέρης στην τακτική γενική συνέ-
λευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αναφερό-
μενος στις τρέχουσες εξελίξεις της ενερ-
γειακής κρίσης . Τόνισε ότι αντίστοιχες 
εξελίξεις υπήρξαν κατά τη δεκαετία του 
'70 και του 2000 ενώ τόνισε πως η λύση 
στο πρόβλημα είναι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας τις οποίες αντί να "κοιτάζουμε 
πως θα περιορίσουμε θα πρέπει να τις 
αυξήσουμε γιατί προσφέρουν ενεργεια-
κή αυτονομία και φθηνό κόστος για τους 
καταναλωτές".

Ο κ. Περιστέρης μίλησε ειδικότερα για 
τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, λέγοντας ότι 
την περίοδο 2009 - 2010 υπήρχε έντονο 
ενδιαφέρον από τουλάχιστον δέκα πολύ 
σοβαρές επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν 
θαλάσσια αιολικά σταθερής θεμελίωσης 
σε περιοχές όπου αυτό επιτρεπόταν από 
όλες τις απόψεις. "Τον Απρίλιο του 2010 
αιφνιδιαστικά η τότε κυβέρνηση τα στα-
μάτησε όλα με σκοπό να κάνει ένα καλύ-
τερο θεσμικό πλαίσιο. 

Αυτό το πλαίσιο ακόμα δεν υπάρχει 
και δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πάρ-
κο ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε 1000-
2000 μεγαβάτ", σημείωσε.

 Ο ίδιος αναφέρθηκε σε "φιλολογία" 
περί ενδιαφέροντος επενδυτικών κεφα-
λαίων για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. "Δεν 
είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, 
κατά διαστήματα και σχεδόν κάθε χρόνο 
εμφανίζονται σοβαρά επενδυτικά ενδια-
φέροντα λόγω του ιστορικού, του αντι-
κειμένου και των επιτυχιών της εταιρεί-
ας. Και φέτος υπάρχει, όμως δεν υπάρχει 
κάτι που να είναι ανακοινώσιμο ή να 
ενδιαφέρει το επενδυτικό κοινό γιατί δεν 
υπάρχει κάτι οριστικό. Όταν υπάρξει, θα 
το ανακοινώσουμε αμελλητί", τόνισε ο κ. 
Περιστέρης.

Παρουσιάζοντας τον προγραμματι-
σμό της εταιρείας επεσήμανε ότι ο στό-
χος είναι μονάδες ισχύος 6,5 γιγαβάτ ως 
το 2029 με όλες τις τεχνολογίες παραγω-

γής και αποθήκευσης και με έργα που δεν 
είναι σχέδια επί άρτου αλλά συγκεκριμέ-
να, ονοματισμένα και με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση τουλάχιστον ως το 2025.

Το μέρισμα της χρήσης 2021 που 
εγκρίθηκε σήμερα από τη γενική συνέ-
λευση είναι 0,34 ευρώ ανά μετοχή το 

οποίο όπως είπε ο πρόεδρος της εται-
ρείας "ελπίζουμε στο μέλλον να αυξηθεί 
περαιτέρω χωρίς να τίθεται σε δυσκολία 
το επενδυτικό πρόγραμμα που μακρο-
χρόνια δίνει την μεγαλύτερη αξία στην 
εταιρεία". Ημερομηνία έναρξης καταβο-
λής είναι η 11η Ιουλίου.

Γ. ΠΕΡΙΣΤAΡΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕ:

Ενεργειακή αυτονομία και φθηνό 
κόστος για τους καταναλωτές
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Οι εμπειρίες του ΠΑΚΟΕ από τη 
λειτουργία του των λιμναίων 
οικοσυστημάτων στις Πρέσπες  

από 3 επισκέψεις που έχει πραγμα-
τοποιήσει, είναι αποκαρδιωτικές, 
γιατί δυστυχώς οι λίμνες αυτές δεν 
αυτοκαθαρίζονται, δεν απολυμαίνο-
νται και δημιουργούν σηπτικά προ-
βλήματα στο γύρω περιβάλλον.

Θλιβερές είναι οι εικόνες στις αποι-
κίες της Μικρής Πρέσπας, όπου εντοπί-
στηκαν εκατοντάδες νεκροί πελεκάνοι, 
εξαιτίας της γρίπης των πτηνών. Σύμφω-
να με νέα καταμέτρηση που πραγματο-
ποιήθηκε μέσω drone, οι νεκροί αργυ-
ροπελεκάνοι έφτασαν τους 1.000. 

Οι καταμετρήσεις συνεχίζονται, ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση της 
περισυλλογής των νεκρών πουλιών από 
τη λίμνη. 

Παράλληλα, δειγματοληψίες πραγμα-
τοποιούνται και σε άλλες λίμνες, όπου 
είχαν καταγραφεί θάνατοι πουλιών από 
τον ιό Η5Ν1. Στο Δήμο Αμυνταίου εντο-

πίστηκαν 60 νεκροί αργυροπελεκάνοι στη 
Χειμαδίτιδα και 12 στη γειτονική Ζάζα-
ρη. Στην Καστοριά οι νεκροί αργυροπε-
λεκάνοι ανέρχονται στους 52 και στην 
Κερκίνη στους 33, αναφέρει η Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών, σύμφωνα με στοι-
χεία από το δίκτυο εθελοντών και συνερ-
γαζόμενων φορέων.

H λίμνη Μικρή Πρέσπα είναι μοι-
ρασμένη σε δυο χώρες και, μέχρι στιγ-
μής, φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά 
τα στοιχεία που έρχονται από τις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις Protection and 
Preservation of Natural Environment in 
Albania και RAPA Korça, σύμφωνα με 
τις οποίες, δεν έχουν εντοπιστεί νεκρά 
υδρόβια πτηνά στην αλβανική Μικρή 
Πρέσπα, ενώ και στη Μεγάλη Πρέσπα, 
στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδο-
νία μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανι-
στεί κρούσματα.

Η πρωτοφανής κατάσταση, η οποία 
είναι σε εξέλιξη, βρίσκεται υπό συνεχή 
παρακολούθηση, σε διεθνές επίπεδο, 

καθώς στις αποικίες της Μικρής Πρέ-
σπας φωλιάζει το 20% του παγκόσμιου 
πληθυσμού αργυροπελεκάνων.

Ήδη μεγάλο ποσοστό του αναπαραγό-
μενου πληθυσμού έχει χάσει τη ζωή του, 
ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αναμέ-
νεται να αυξηθεί  καθώς, αυτή την περί-
οδο φτάνουν στην Πρέσπα πελεκάνοι 
από άλλες περιοχές για να φωλιάσουν.

Αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι 
ότι οι πελεκάνοι ήρθαν φέροντας τον ιό, 
καθώς οι πρώτοι 11 θάνατοι καταγράφη-
καν μία εβδομάδα μετά την άφιξη των 
πρώτων αργυροπελεκάνων που ήρθαν 
στην Πρέσπα από τους διαχειμάζοντες 
τόπους στη ΒΑ Ελλάδα και τη Δυτική 
Τουρκία. Σύμφωνα με τις καταμετρή-
σεις από την Εταιρία Προστασίας Πρε-
σπών, το επόμενο διάστημα καταγράφο-
νταν όλο και περισσότεροι θάνατοι, ενώ 
και αρκετοί ζωντανοί αργυροπελεκάνοι 
εμφάνισαν νευρολογικά συμπτώματα, 
δηλαδή δεν μπορούσαν να κρατήσουν 
το κεφάλι τους ψηλά.

ΠΡEΣΠΕΣ

1.000 οι νεκροί αργυροπελεκάνοι  
από την γρίπη των πτηνών
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Αυτά συμβαίνουν στη Γαλικία 
της Ισπανίας, όχι όμως και στα 
15.000 χλμ ακτών που διαθέ-

τει η χώρα μας. Οι ασυνείδητοι λου-
όμενοι απορρίπτουν στη θάλασσα, 
θεωρώντας την χαβούζα, οτιδήποτε 
χρησιμοποιούν. 

Η κουλτούρα ενός λαού είναι συνυ-
φασμένη με τον τρόπο διαβίωσής του 
και τον τρόπο που θέλουν οι πολιτι-
κάντηδες να την επιβάλουν.

Επειδή όμως πιστεύουμε ότι η κουλ-
τούρα αυτή καλλιεργείται από τη μικρή 
ηλικία, ελπίζουμε ότι οι νέες γενιές θα 
δημιουργήσουν προυποθέσεις για την 
καλύτερη ποιότητα της ζωής μας.

Πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ σε όσους 
χρησιμοποιούν σαπούνι στην παραλία, σε 
όσους κάνουν μπάρμπεκιου και σε όσους 
κάνουν την... ανάγκη τους μέσα στο νερό.

Πρόστιμα ύψους εκατοντάδων ευρώ 
αποφάσισε να επιβάλλει στους λουόμε-
νους παραλιακή πόλη της Ισπανίας, προ-
κειμένου να τους αποτρέψει από το να 
κάνουν την ανάγκη τους στη θάλασσα. 

Οι Αρχές στην πόλη Βίγκο στη Γαλι-
κία, στα νοτιοδυτικά της Ισπανίας, απο-
φάσισαν να επιβάλλουν πρόστιμο 750 
ευρώ, υιοθετώντας νόμο που «απαγορεύ-
ει τη σωματική κένωση στην παραλία ή 
στη θάλασσα». Πληροφορίες για το πώς 
ακριβώς θα διαπιστώνεται και θα κόβεται 
το πρόστιμο δεν έχουν γίνει ακόμα γνω-
στές. Στις παραλίες πάντως θα δημιουρ-
γηθούν περισσότερες δημόσιες τουαλέτες.

Απαγορεύθηκε επίσης η χρήση σαπου-
νιού ή σαμπουάν στη θάλασσα καθώς και 
το να πλένουν όσοι βρίσκονται στη θάλασ-
σα κουτάλια, πιρούνια και άλλα σκεύη για 
φαγητό. Το δημοτικό συμβούλιο ανακοί-

νωσε ότι επιφυλάσσεται να απαγορεύσει 
το κάπνισμα σε συγκεκριμένες παραλί-
ες, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνει, διό-
τι θέλει να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο 
ζωής και να αποτρέψει τη συσσώρευση 
αποτσίγαρων στις παραλίες.

Το να ανάψεις μια φωτιά ή να κάνεις 
μπάρμπεκιου στις περισσότερες παραλί-
ες επισύρει ακόμα πιο υψηλά πρόστιμα 
που μπορεί να φθάσουν έως και τα 1.500 
ευρώ. Ατομα που πωλούν ποτά ή φαγητά 
χωρίς άδεια μπορεί να δεχθούν πρόστι-
μο που ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, σύμφω-
να με τους κανόνες που ισχύουν για τις 
παραλίες του Σαν Πέδρο ντελ Πινατάρ.

Έχει επινοηθεί και ένας ενδυματολο-
γικός κώδικας που πρέπει να ακολουθούν 
οι τουρίστες, διαφορετικά μπορεί να τους 
απαγορευθεί η είσοδος σε διάφορα μπαρ 
και εστιατόρια. 

Εκτός από μπλούζες και σορτσάκια 
ποδοσφαίρου, τα μαγιό, οι στράπλες μπλού-
ζες και τυχόν αξεσουάρ που αγοράζονται 
από πλανόδιους πωλητές, όπως χρυσές 
αλυσίδες ή καπέλα που λάμπουν στο σκο-
τάδι, ανήκουν επίσης στα είδη που θα 
οδηγήσουν σε απομάκρυνση τους χρή-
στες τους από τους υπεύθυνους χώρων 
εστίασης που εφαρμόζουν αυτούς τους 
κανόνες.

Η μεγάλη ζέστη των τελευταίων εβδομάδων έχει 
προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στην Ιταλία, καθώς 
έχει μειωθεί και η στάθμη του ποταμού Πάδου, του 
μεγαλύτερου της χώρας.
Στα πέντε αρμόδια υπουργεία της κυβέρνησης 
Ντράγκι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη 
για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας.
Σε ό,τι αφορά τον μεγαλύτερο ποταμό της Ιταλίας, 
τον Πάδο, σήμερα αποφασίστηκε να μειωθεί κατά 
20% η χρήση των υδάτινων πόρων του για την 

άρδευση των εκτάσεων της Βόρειας Ιταλίας. Είναι 
ένας πρώτος «ήπιος» περιορισμός, για να μην 
πληγεί, ακόμη περισσότερο, ο γεωργικός τομέας. 
Στο μεταξύ, και η στάθμη των ποταμών Άρνο 
στην Τοσκάνη και Τίβερη στη Ρώμη, έχει μειωθεί 
αισθητά.
Παράλληλα υπάρχει πρόβλημα στην άρδευση για 
τα σιτηρά, τα φρούτα, τα λαχανικά και την ίδια ώρα 
οι τιμές για την μεταφορά νερού με μηχανοκίνητα 
μέσα είναι απαγορευτικές, λόγω της αύξησης της 
τιμής της ενέργειας και των καυσίμων.

Πρόστιμο για όσους κάνουν  
τη θάλασσα… τουαλέτα

«Συναγερμός» για τη λειψυδρία στην Ιταλία: Στερεύουν  
τα ποτάμια - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετές περιοχές
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Κατηγορηματική η αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας Σύρου, Αγγε-
λική Πρίντεζη για την κατά-

σταση που διαπιστώνεται σε κάδους 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης με 
ογκώδη αντικείμενα και μεγάλο όγκο 
χαρτοκιβωτίων στον δημόσιο δρόμο.

Βέβαια βασική προυπόθεση για να 
λειτουργήσει το σύστημα διαχείρισης 
απορριμάτων σε μία τοπική κοινωνία, 
είναι αυτή η κοινωνία να έχει συνει-
δητοποιήσει αρκετά το πρόβλημα λει-
τουργίας των οικοσυστημάτων.

Όμως στη Σύρο –έχουμε τονίσει επα-
νειλημμένα ότι – οι αρχές, προκειμένου 
τα Ναυπηγεία στο Νεώριο να δίνουν δου-
λειά  σε κάποιους εργαζόμενους, κάνουν 
τα στραβά μάτια στην εγκληματική αδια-
φορία των υπευθύνων των Ναυπηγείων 
για την έντονη ρύπανση που προκαλούν. 

Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια 
στιγμή – το ΠΑΚΟΕ το έχει καταγγείλει 
επανειλλημένα-, επειδή η κλειστή θάλασ-
σα της Μεσογείου δεν αντέχει άλλο στην 
απόρριψη επικίνδυνων βαρέων μετάλλων.

Τέλος στην ανοχή απέναντι σε συμπερι-
φορές πολιτών στη Σύρο που επιβαρύνουν 
με τη στάση τους την εικόνα του νησιού 
και εναποθέτουν ανεξέλεγκτα την ανακύ-
κλωση και τα ογκώδη αντικείμενα πλησί-
ον κάδων, θέτει η Υπηρεσία Καθαριότητας.

Τα παραπάνω ξεκαθάρισε η αρμόδια 
Αντιδήμαρχος, Αγγελική Πρίντεζη στο 
πλαίσιο των απαντήσεών της στην “Κοι-
νή Γνώμη” με φόντο τις εικόνες που δια-
πιστώνονται σε όλη την έκταση του νησιού 
και αφορούν σε ασυνείδητη συμπεριφορά 
πολιτών, που παραβλέπουν συστηματικά και 
προκλητικά τον κανονισμό Καθαριότητας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, η επι-
βολή προστίμων είναι το μέτρο που θα 
πάρει η Υπηρεσία Καθαριότητας προκει-
μένου να βάλει τελεία στην άκρως προβλη-
ματική κατάσταση.

Στην ερώτηση αν η Υπηρεσία Καθαρι-
ότητας θα προβεί σε πρόστιμα, η Αγγελική 
Πρίντεζη απάντησε καταφατικά αφού προ-
ηγουμένως ανέπτυξε το σκεπτικό της στά-
σης της μέχρι σήμερα, που κινήθηκε στην 
ενημέρωση πολιτών κι επιχειρηματιών.

Έλαφος: 
Διαμαρτυρία… 
μετά μουσικής  
για την κεραία 
κινητής 
τηλεφωνίας!
Συγχαρητήρια στους 
κατοίκους για την αντί-
δρασή τους. Το ΠΑΚΟΕ 
επικροτεί τις κινήσεις των 
κατοίκων για την κεραία 
κινητής τηλεφωνίας
Συνεχίζουν τον αγώνας 
τους για  την απομάκρυν-
ση της κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας οι κάτοι-
κοι της Ελάφου. Αυτή τη 
φορά διοργάνωσαν, την 
Τρίτη 21/6/2022 στις 9 το 
βράδυ στον αύλειο χώρο 
του δημοτικού σχολείου 
Ελάφου, νέα γενική συνέ-
λευση και συναυλία δια-
μαρτυρίας.
Η συντονιστική επιτροπή, 
στο πλαίσιο  των κινητο-
ποιήσεων και του αγώ-
να για την απομάκρυν-
ση της κεραίας από το 
χωριό, κάλεσε  όλους τους 
κατοίκους της Ελάφου, 
τους θεσμικούς φορείς 
της περιφερειακής ενότη-
τας Πιερίας ,τους βουλευ-
τές, την κ. Αντιπεριφερει-
άρχη, τον   Δήμαρχο, τους 
Αντιδημάρχους, το Δημο-
τικό συμβούλιο Κατερί-
νης, τους εκπροσώπους 
συλλογικών οργανώσεων, 
καθώς και κάθε ενδιαφε-
ρόμενο πολίτη ,να παρευ-
ρεθούν στη γενική συνέ-
λευση.  Έγινε ενημέρωση 
από μέλη της  συντονιστι-
κής επιτροπής αγώνα, για 
τις εξελίξεις από τις κινη-
τοποιήσεις, για την απο-
μάκρυνση της παράνομης 
και επικίνδυνης κεραίας 
από το χωριό τους.
Στο  πλαίσιο της παγκό-
σμιας ημέρας μουσικής, 
ακολούθησε συναυλία δια-
μαρτυρίας και αλληλεγγύ-
ης στο δίκαιο αγώνα τους.

«Προχωρούμε άμεσα  
στην επιβολή προστίμων» 
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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
τοποθετηθεί στο θέμα της ηλε-
κτροκίνησης με ένα έντονο προ-

βληματισμό που αναφέρεται αφε-
νός στην έλλειψη δικτύου φόρτισης 
των μπαταριών, οι οποίοι φορτιστές 
όμως ηλεκτροδοτούνται από λιγνιτικές 
πετρελαικές και άλλες πηγές ορυκτών 
καυσίμων και αφετέρου ένα τεράστιο 
πρόβλημα είναι η αλλαγή των μπατα-
ριών, η διάρκεια ζωής τους που είναι 
πεπερασμένη και όπως συμβαίνει και 
με τους καταλύτες, δεν έχει προβλέ-
φθει  και εξευρέθη τρόπος εξουδετέ-
ρωσης τους και αποθηκευσής τους σε 
συγκεκριμένους χωματερές.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αφι-
ερώσει περισσότερο από έναν αιώνα εξε-
λίσσοντας κινητήρες βενζίνης και ντίζελ 
μέσα από τη δημιουργία ενός τεράστιου 
δικτύου εργοστασίων και ερευνητικών 
κέντρων για την ανάπτυξη και την κατα-
σκευή τους.

Τώρα αντιμετωπίζουν μια ανησυχη-
τική προοπτική: Η επιταχυνόμενη μετά-
βαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υποτιμά 
απότομα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, 
απειλώντας όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα 

κέρδη αλλά και τη μακροπρόθεσμη επι-
βίωσή τους.

Ειδικοί επισημαίνουν πως μέσα στα 
επόμενα χρόνια, η αυτοκινητοβιομηχανία 
θα αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω έλλει-
ψης μπαταριών και πρώτων υλών. Όπως 
μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς, τις 
ελλείψεις αυτές, τροφοδοτεί η μετάβαση 
προς την ηλεκτροκίνηση.

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο πως τα 
προβλήματα εφοδιασμού με μπαταρί-
ες, θα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονα 
γύρω στο 2025-6. Ακόμη κι αν δεν υπάρ-
ξει τόσο μεγάλη έλλειψη στην προσφορά 
μπαταριών, σίγουρα θα υπάρξει σημαντι-
κή εξάρτηση του δυτικού κόσμου έναντι 
της Ασίας. 

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων 
αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, όπως 
άλλωστε συμβαίνει και με την παραγωγή 
τους. Αυτή η νέα πραγματικότητα, δημι-
ουργεί αυξανόμενες απαιτήσεις για προ-
μήθεια μπαταριών, φτάνοντας την αγο-
ρά στα όριά της

Θεωρούν ότι πρόκειται για έναν δρό-
μο που επιβλήθηκε από τους πολιτικούς, 
όχι από την αυτοκινητοβιομηχανία. Και 
αμφισβητούν το πραγματικό περιβαλλο-

ντικό όφελος, λέγοντας ότι ένα ηλεκτρι-
κό αυτοκίνητο αντισταθμίζει το CO2 που 
αντιστοιχεί στην κατασκευή της μπατα-
ρίας του μετά από τουλάχιστον 70.000 
km, πριν αρχίσει να παράγει θετικό ισο-
ζύγιο από εκεί και μετά, ενώ τα υβριδικά 
μοντέλα είναι ταχύτερος και πιο οικονο-
μικός τρόπος για να αρχίσουμε να πετυ-
χαίνουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους. 

Υπό το βάρος των διαρκώς αυξανό-
μενων τιμών ενέργειας και προκειμένου 
να παραμείνουν ανταγωνιστικά, κάποια 
εργοστάσια θα χρειαστεί να μεταφερθούν 
εκτός Ευρώπης, επιβαρύνοντας σημαντι-
κά τους δείκτες που αφορούν στην απα-
σχόληση, αυτόματα σημαίνει ανεργία. 
Και ταυτόχρονα τα αυτοκίνητα θα είναι 
ακριβότερα, δυσκολεύοντας τη λεγόμενη 
μεσαία τάξη να αγοράσει ένα νέο μοντέλο. 
Θα φτάσουμε μέχρι το σημείο να υπάρ-
χει θέμα επιβίωσης για κάποιους κατα-
σκευαστές. 

Και αυτό δεν αφορά μόνο τις εταιρείες 
κατασκευής του βασικού προϊόντος, δηλα-
δή των αυτοκινήτων. Αλλά όλο τον κλά-
δο. Μέχρι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της κάθε επαρχιακής πόλης και το πρα-
τήριο καυσίμων.

Aυτοκινητοβιομηχανία: Η αγχωτική 
μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση
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Η ανομία ζει και βασιλεύει στον 
πυρήνα του Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου στην περιοχή 

του Μεγάλου Πάπιγκου, παρότι έχουν 
παρέλθει πάνω από τέσσερις μήνες μετά 
τις πρώτες δημόσιες καταγγελίες, με τις 
αρμόδιες Αρχές σε ρόλο θεατή. 

Ήτοι την παράνομη χρήση αγροτικού 
δρόμου, στην απόληξη του οποίου ανεγείρο-
νται δύο κατοικίες εντός της Ζώνης Ια-πυρή-
να Βίκου, ζώνη απολύτου προστασίας, με το 
παράτυπο τρικ «επέκτασης» των νόμιμων ορί-
ων του παραδοσιακού οικισμού.

Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΑΝΙ-
ΜΑ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνω-

ση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, Ροή, Σύλ-
λογος Πολιτών υπέρ των ρεμάτων και Σύλλο-
γος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων) 
επανέρχονται αναδεικνύοντας την αδράνεια 
όλων, ανεξαιρέτως των Αρχών. Εξηγούν πως, 
αν και υποχρεούνται, καμία δεν έλαβε κανέ-
να μέτρο για τη διακοπή της συνεχιζόμενης, 
παράνομης χρήσης του υποτιθέμενου δρό-
μου. Μέσα σε μία περιοχή στην οποία δεν 
επιτρέπεται η κατασκευή, βελτίωση, διαπλά-
τυνση κ.λπ. δρόμων (πράγμα το οποίο όμως 
έκανε η Περιφέρεια Ηπείρου), ούτε η χρήση 
υφιστάμενων δρόμων, παρά μόνο για εργασί-
ες προστασίας και διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων αναγκών και για τη μεταφορά κοπα-
διών και σίγουρα όχι για την εξυπηρέτηση 
οικοδομικών εργασιών.

Η We4all ανακοίνωσε ότι με την συνεργασία της 
Lidl Hellas, δεντροφύτευσε 10.000 δέντρα σε 
διάστημα μικρότερο των 3 μηνών.
Η εταιρεία κατάφερε και φύτεψε χιλιάδες νέα 
δέντρα, αφήνοντας πίσω άλλη μια δεντροφυτευτική 
περίοδο, έχοντας στο πλάι της συμμάχους σε αυτό το 
δύσκολο έργο.
Ένα από αυτούς, με έμπρακτη πρόθεση να συνδράμει 
με τον καλύτερο τρόπο στην αποκατάσταση 

πυρόπληκτων περιοχών της χώρας που το είχαν 
ανάγκη, ήταν η Lidl Hellas. Συνεργασία, η οποία 
απέφερε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
αποτύπωμα.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας #kaliterosimera 
φυτεύτηκαν από τις αρχές Μαρτίου έως το τέλος 
Μαΐου 10.000 ελαιόδεντρα και καρποφόρα 
δίνοντας ξανά ζωή και ελπίδα σε δεκάδες μέρη και 
εκατοντάδες ανθρώπους.

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 10.000 ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ WE4AL

Η ανομία ζει και 
βασιλεύει στο Πάπιγκο

Θεσσαλονίκη:  
«Όχι» σε κεραία 
κινητής τηλεφωνίας 
στα Μετέωρα

Κινητοποίηση ενάντια στην τοποθέτη-
ση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον οικι-
σμό των Μετεώρων του δήμου Παύλου 
Μελά πραγματοποίησαν στις 27/6 φορείς 
και κάτοικοι της περιοχής, επειδή υποβαθ-
μίζει το φυσικό περιβάλλον και θέτει σε κίν-
δυνο τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα έντονα 
των παιδιών. Ψήφισμα ενάντια στην τοπο-
θέτηση της κεραίας, πέρα από τους φορείς, 
εξέδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο 
Παύλου Mελά.

Η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφω-
νίας επρόκειτο να γίνει σε ιδιόκτητη οικοδο-
μή, η οποία βρίσκεται εντός του πυκνοκα-
τοικημένου αστικού ιστού των Μετεώρων, 
σε περίπου 50 μέτρα από παιδική χαρά και 
μόλις 100 μέτρα από δημοτικό βρεφονηπι-
ακό σταθμό, σε πολύ μικρή απόσταση από 
δημοτικές δομές με συχνή και τακτική επι-
σκεψιμότητα από παιδιά
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Μιχάλης Παπαδόπουλος υφυ-
πουργός Μεταφορών: Θα μει-
ώσουμε κατά 50% τα τροχαία 

δυστυχήματα.
Ένας αόρατος πόλεμος έχει ξεσπά-

σει από τα καθημερινά θανατηφόρα 
ατυχήματα (6-7) στην Ελλάδα, εξαιτί-
ας πολλών παραμέτρων, όπου η βασι-
κότερη είναι η υπερβολική ταχύτητα, 
η έλλειψη οδικού δικτύου τέτοιου που 
να προστατεύει τους πολίτες οδηγούς 
και το βασικότερο η έλλειψη οδηγι-
κής συμπεριφοράς, παρά το γεγονός 
ότι έχουν δημιουργηθεί 40 κέντρα 
κυκλοφοριακής αγωγής στην Ελλάδα, 
εκ των οποίων το 80% υπολειτουργεί 
και είναι αναποτελεσματικά.

Η επικαιροποίηση του ΚΟΚ δε νομί-
ζουμε ότι θα επιβεβαιώσει το προσωπικό 
στοίχημα του Υφυπουργού, γιατί στα 43 
χρόνια που λειτουργεί το ΠΑΚΟΕ, αρκε-
τοί Υφυπουργοί και Υπουργοί έχουν βάλει 
αντίστοιχα προσωπικό στοίχημα και το 
έχουν χάει. 

Το ζητούμενο είναι ότι πέρα από τα 
προσωπικά στοιχήματα, χάνεται καθημε-
ρινά ανθρώπινες ζωές, οι οποίες το βράδυ 
δεν γυρίζουν πίσω. Μόνο αυτό αν αναλο-
γιστούμε, πρέπει να αρχίσουμε μόνοι μας 
να αναθεωρούμε την οδηγική συμπερι-
φορά μας αλλά και γενικότερα τη συμπε-
ριφορά μας.

Προχωράει η επικαιροποίηση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αυξάνονται 
οι δικλείδες ασφαλείας στη χορήγηση των 
διπλωμάτων οδήγησης, βελτιώνεται συνο-
λικά το οδικό δίκτυο.

Ο περιορισμός των τροχαίων δυστυ-
χημάτων και ατυχημάτων αποτελεί για 

τον Μιχάλη Παπαδόπουλο και προσω-
πικό στοίχημα. Ως υφυπουργός Μεταφο-
ρών, άλλωστε, προεδρεύει στη Διυπουρ-
γική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, 
η οποία έχει αναδειχθεί από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη και μία από τις προτεραι-
ότητες της κυβέρνησής του. Γι’ αυτό και 
προχωράει η επικαιροποίηση του Κώδι-
κα Οδικής Κυκλοφορίας, αυξάνονται οι 
δικλείδες ασφαλείας στη χορήγηση των 
διπλωμάτων οδήγησης και γίνονται έργα 
στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας είναι μέρος της εθνι-
κής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια 
που υλοποιεί με συνέπεια αυτή η κυβέρ-
νηση, με σκοπό τη μείωση του αριθμού 
των νεκρών και σοβαρά τραυματιών σε 
οδικά ατυχήματα κατά 50% έως το 2030. 

Η βασική φιλοσοφία που θα διαπνέ-
ει τις αλλαγές στον ΚΟΚ είναι ότι οι ποι-
νές θα εστιάζουν στον οδηγό και όχι στο 
όχημα, που σημαίνει ότι η τιμωρία δεν 
θα επιβάλλεται στο αυτοκίνητο, αλλά σε 
αυτόν που διέπραξε την παράβαση. Ανά-
λογα με την επικινδυνότητα της παράβα-
σης θα προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο, 
αφαίρεση άδειας οδήγησης και όχι αφαί-
ρεση άδειας κυκλοφορίας, καθώς το όχημα 
μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποι-
είται και από άλλο μέλος της οικογένει-
ας που δεν έχει κάνει παράβαση. Εξαίρε-

ση αποτελούν, προφανώς, οι παραβάσεις 
που σχετίζονται με τη λειτουργία του οχή-
ματος, όπως ο έλεγχος ΚΤΕΟ. Οι παραβά-
σεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
ατύχημα όπως η παραβίαση του ερυθρού 
σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα, η 
αντικανονική προσπέραση ή η οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ θα επισείουν τις 
αυστηρότερες ποινές. 

Στις λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις, 
όπως η παράνομη στάθμευση, θα επιβάλ-
λονται ηπιότερες ποινές. Οι παραβάσεις θα 
καταγράφονται στο «point system» και αν 
ο οδηγός υποτροπιάζει θα αντιμετωπίζει 
αυστηρότερες ποινές. Με αυτόν τον τρόπο 
επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε μια νέα 
φιλοσοφία γύρω από την οδήγηση, δίνο-
ντας έμφαση στην ευθύνη που έχει κάθε 
ένας από εμάς όταν πιάνει στα χέρια του 
το τιμόνι. Η

 επιθετική οδήγηση και η ανεύθυνη 
συμπεριφορά κάποιων οδηγών είναι βασι-
κές αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και όσο 
αλλάζει αυτή η εικόνα θα μειώνονται και 
τα δυσάρεστα συμβάντα. Παράλληλα, δημι-
ουργούμε καλύτερες οδικές υποδομές και 
προωθούμε και άλλες προτάσεις όπως η 
μείωση του ορίου ταχύτητας στις πόλεις 
στα 30 χλμ., την οποία προανήγγειλε ο 
υπουργός Κώστας Καραμανλής, προκει-
μένου να διαμορφώσουμε ένα ασφαλέ-
στερο περιβάλλον στους δρόμους.

Τροχαία δυστυχήματα –  
ένας σύγχρονος εφιάλτης
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Πρόγραμμα κατάρτισης και 
πιστοποίησης μέσω voucher 
για 80.000 ανέργους θα ξεκι-

νήσει εντός του καλοκαιριού η Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) 
και το υπουργείο Εργασίας στο πλαί-
σιο υλοποίησης προγράμματος ανα-
βάθμισης των πράσινων και ψηφι-
ακών δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρού-
σα δράση χρηματοδοτείται από το ταμείο 
ανάκαμψης και οι άνεργοι θα λάβουν μέχρι 
1.000 ευρώ ως έκτακτο εκπαιδευτικό επί-
δομα. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί 
στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος, οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδο-
μα έως 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς 
τους, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση για 
την έναρξη του προγράμματος. Με βάση 
το παρόν πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι 
άνεργοι θα έχουν το δικαίωμα επιλογής 
σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, 
από το οποίο θα λάβουν Πιστοποίηση, 
ενώ θα διαρκέσει από 50 έως 200 ώρες, 
στις οποίες ο ωφελούμενος θα λαμβάνει 
5 ευρώ την ώρα. Ελάχιστο επίδομα είναι 
τα 250 ευρώ και μέγιστο τα 1.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 
έχουν άνεργοι που πληρούν τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμ-
βάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

• Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώ-

σει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγ-
γελματικής κατάρτισης και πιστοποίη-
σης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα 
με τους όρους της πρόσκλησης, δικαι-

ούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το 
οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, 
μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλι-
στικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαι-
τείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και 
να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, 
προκειμένου να λάβει το σύνολο του επι-
δόματος κατάρτισης. 

Ποιοι άνεργοι μπορούν να λάβουν 
έκτακτο επίδομα έως 1.000€

Το ΚΕΘΕΑ διοργάνωσε  διαδικτυακή συνέντευξη 
Τύπου την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στις 12 το μεση-
μέρι με θέμα:

• την παρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων 
για το έργο του το 2021,

• την ανακοίνωση των προκαταρκτικών αποτελε-
σμάτων της πρώτης φάσης της νέας έρευνας αποτελε-
σματικότητας των θεραπευτικών του προγραμμάτων.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον κ.Χρήστος 
Λιάπη, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. Ειδικότερα:

Τη σημασία των προγραμμάτων απεξάρτησης για 
την κοινωνική συνοχή κατέδειξε η νέα έρευνα αποτελε-
σματικότητας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα της έρευνας, η θεραπεία απεξάρτησης αποτελεί 
αναντικατάστατο μηχανισμό ένταξης στην κοινωνία, 
επιφέροντας αλλαγές σε κρίσιμους τομείς στη ζωή 
των ατόμων: στη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, στην 

έκθεση στο ποινικό σύστημα, στην ένταξη στην αγο-
ρά εργασίας, στη σωματική και ψυχική υγεία και στις 
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. 

Τα ίδια τα άτομα που έχουν την εμπειρία συμμε-
τοχής σε πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, ανεξάρτητα από το 
αν το ολοκλήρωσαν, αναγνωρίζουν την αποτελεσμα-
τικότητα της προσφερόμενης θεραπείας και τη συστή-
νουν σε ποσοστό 92%.

Όλες οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα 
του χρόνου παραμονής στη θεραπεία: μακρύτερη θερα-
πεία οδηγεί σε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η 
έρευνα δείχνει ότι η μακροχρόνια, ολιστική θεραπεία 
αποτελεί αναγκαιότητα και ότι τυχόν μείωση της δια-
θεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών θέτει 
σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν και τα απο-
λογιστικά στοιχεία του ΚΕΘΕΑ για το 2021.

ΚΕΘΕΑ: διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου -  
αναντικατάστατος μηχανισμός ένταξης στην κοινωνία
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παραβρέθηκε 
στην τελετή απονομής των φετινών βραβείων επιχει-
ρηματικών βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στο Ζάππειο, παρουσία του Πρωθυπουργού 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Την τελετή τίμησαν με την 
παρουσία τους μεταξύ άλλων πολλοί Υπουργοί και 
Υφυπουργοί,  εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων 
και Πρόεδροι Συλλόγων, κ.α.

Ο κος Πατούλης τόνισε  τη σημασία της διάκρισης 
των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι  μετά από 2 πολύ 
δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας, διαμορφώθηκε 
ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την οικονομία. Επι-
σήμανε δε πως η πολιτεία θα συνεχίσει  να επενδύει 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με έμφαση στην 
ενθάρρυνση της καινοτομίας, των «πράσινων» δρά-
σεων αλλά και της έρευνας από τα νέα λαμπρά μυα-
λά της χώρας μας.

ΕΒΕΑ: Εκδήλωση για την απονομή επιχειρηματικών βραβείων

Η διοίκηση του Πάρκου, που 
θανάτωσε τον 27χρονο Μπα-
ζού, επικαλέστηκε πρωτόκολ-

λα εξόντωσης των ζώων που δρα-
πετεύουν, πρακτική που έχει αμφι-
σβητηθεί.

Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο στη λει-
τουργία τέτοιων πάρκων γιατί πιστεύ-
ει ότι όλοα τα άγρια ζώα πρέπει να 
είναι στον τόπο δημιουργίας τους.

Ακόμα ένα ζώο θανατώθηκε αναίτια 
στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο προσθέτο-
ντας άλλον έναν κρίκο στη μακρά αλυσί-
δα κακοποίησης και αναίτιας εξόντωσης 
αιχμάλωτων ζώων από το Αττικό Ζωολο-
γικό Πάρκο. Το Σάββατο το πρωί ο 27χρο-
νος χιμπατζής Μπαζού δραπέτευσε από 
το κλουβί του και στη συνέχεια θανατώ-
θηκε στον χώρο στάθμευσης του Πάρκου 
παρουσία, μάλιστα, πολιτών. 

Η διοίκησή του επικαλέστηκε πρω-
τόκολλα που υποτίθεται ότι επιβάλλουν 
την εξόντωση των ζώων που δραπετεύ-
ουν, κάτι που κατά το παρελθόν, σε παρό-
μοια περιστατικά, έχει αμφισβητηθεί, 
καθώς εξόντωση επιβάλλεται μόνο σε 
περίπτωση διαφυγής του ζώου από τον 
χώρο του Πάρκου κι όχι απλώς αν βγει 
από το κλουβί του.

Η αναίτια εξόντωση του χιμπατζή είναι 
ακόμα ένα περιστατικό βάρβαρης μεταχεί-
ρισης των αιχμάλωτων ζώων στο Αττικό 
Ζωολογικό Πάρκο, το οποίο τα αντιμετω-
πίζει ως αναλώσιμα εμπορεύματα προς 
επίδειξη. Προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, 
έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και από 
τα πολιτικά κόμματα, ενώ ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς ζήτησε 
διευκρινίσεις από τη διοίκηση του Πάρ-
κου. Φιλοζωικές οργανώσεις οργάνωσαν 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο την Κυριακή.

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο πολλές 

φορές έχει προχωρήσει σε αναίτια εξόντω-
ση ζώων, όπως τον Δεκέμβριο του 2018, 
όταν θανάτωσε δύο τζάγκουαρ, τα οποία 
δραπέτευσαν μετά το σπάσιμο τζαμαρίας 
ασφαλείας από άλλο ζώο. Το Αττικό Ζωο-

λογικό Πάρκο βαρύνεται με πολλά περι-
στατικά διαφυγής ζώων λόγω ανεπαρκούς 
περίφραξης και συχνούς θανάτους ζώων, 
ενώ ουκ ολίγες φορές έχει παραβιάσει ή 
έχει «κάμψει» τη νομοθεσία.

Αττικό ζωολογικό πάρκο / ακόμα  
μια αναίτια εξόντωση ζώου
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Επειδή μας βομβαρδίζουν  καθη-
μερινά με διάφορα προιόντα, 
τα οποία μέσα από το ΕΞΟΙ-

ΚΟΝΟΜΩ δημιουργούν όχι λύσεις, 
αλλά προβλήματα, το ΠΑΚΟΕ πιστεύ-
ει ότι η επαναλειτουργία ενός συγκε-
κριμένου ηλιακού προγράμματος ηλι-
ακού θερμοσίφωνα θα ελαχιστοποι-
ήσει την καταναλωση, κάθε νοικο-
κυριού, όπως αναφέρεται παρακά-
τω, κατά 20%.

Ένας από τους πιο αποδοτικούς και 
πρακτικούς πολιτικούς, ο πρώην Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής, Καθηγητής Γιάννης Μανιά-
της, ο οποίος είχε προχωρήσει τολμηρά 
και ανέλπιστα την ΑΟΖ και τα θαλάσσια 
οικόπεδα ερευνών για υδρογονάνθρα-
κες στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνώσεις 
και την εμπειρία που έχει, διαθέτει και 
το χάρισμα να κάνει "λιανά" τα επιστημο-
νικά και τα ερευνητικά, τολμώντας να τα 

αναφέρει με απλά λόγια στον λαό για να 
βοηθήσει στην πράξη.

"Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, ο παραμε-
λειμένος, ο εγκταταλελειμένος, ο αγνοού-
μενος στην δημόσια συζήτηση - γιατί δεν 
είναι τίποτε το "σπουδαίο" και "μεγάλο" για 
να τραβήξει το δημόσιο ενδιαφέρον - ο 
ηλιακός θερμοσίφωνας, αυτός ο ταπεινός 
- μελέτη που έκαναν μεταπτυχιακοί φοι-
τητές - μειώνει το κόστος ηλεκτρισμού, σε 
ένα μέσο νοικοκυριό, κατά 20%"!

"Τους δε ηλιακούς θερμοσίφωνες - 
ακούστε μια ακόμη υπερηφάνια μας ως 
Ελλάδα - τους κατασκευάζουν οι 22 ελλη-
νικές επιχειρήσεις που έχουμε, οι οποί-
ες επιχειρήσεις απασχολούν γύρω στους 
3.500 κόσμο και οι οποίες επιχειρήσεις, 
στις 20 καλύτερες του κόσμου έχουμε 3 
ελληνικές!

Στις 20 καλύτερες επιχειρήσεις κατα-
σκευής ηλιακών θιερμοσιφώνων παγκο-
σμίως, 3 επιχειρήσεις είναι ελληνικές! Εγώ 

όταν είδα αυτή την αξιολόγηση αισθάν-
θηκα υπερήφανος"! 

Εξοικονόμηση 20%, σημαίνει ότι εάν ο 
λογαριασμός ρεύματος είναι π.χ. 200 ευρώ, 
θα πέσει περίπου στα 160 ευρώ και μέσα 
σε έναν χρόνο θα έχει κιόλας αποσβεστεί 
η αξία του ελληνικού ηλιακού, που είναι 
άριστης κατασκευής, έχει συνήθως 10 
χρόνια εγγύηση και στοιχίζει μόλις όσο 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής!

Τους ηλιακούς όμως, επειδή ακρι-
βώς είναι ελληνικοί, δεν τους προωθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά κονδύ-
λια "Εξοικονομώ", καθώς οι εταίροι προ-
τιμούν να σπρώχνουν στην αγορά δικά 
τους προϊόντα...

Όπως όμως υποστηρίζει ο Μανιάτης, 
ήρθε η ώρα για ένα Εθνικό Πρόγραμμα 
Ελληνικών δυνατών Ηλιακών, στην χώρα 
του ήλιου και των τόσων χαμένων ευκαι-
ριών, επειδή ακριβώς δεν στηριζόμαστε 
στις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας! 

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας,  
ο παραμελημένος
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Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών 
Ακινήτων, απέστειλε αίτημα 
στους 38 Βουλευτές, οι οποί-

οι παρενέβησαν στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και επέτυχαν την παράτα-
ση για την υποβολή των ενστάσεων 
επί των δασικών χαρτών, καλώντας 
τους να ασκήσουν νέα παρέμβασή 
τους, προκειμένου να διορθωθεί η υπ. 
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 /2020, 
επειδή αυτή ανατρέπει τις διατάξεις  
το άρθρου 48, του νόμου 4685/2020 
και οδηγεί στον μη αποχαρακτηρισμό 
από δασικές των γεωργικών και κτη-
νοτροφικών εκτάσεων, που οι διατά-
ξεις του επιβάλουν.

Στην επιστολή προς τους βουλευτές, 
«που είχαν την ευαισθησία να ενεργή-
σουν για την παράταση της ημερομηνίας 
υποβολής Ενστάσεων κατά του χαρακτη-
ρισμού της περιουσίας των Αγροτών ως 
Δασικής», την οποία υπογράφει ό πρόε-
δρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών 
Ακινήτων Δημήτρης Κοτσώνης  σημειώ-
νονται τα ακόλουθα:

«Κύριοι Βουλευτές, σε συνέχεια προ-
ηγουμένων ανακοινώσεων  μας για το 
Δασικό Ζήτημα, παρακαλούμε  την για 
την παρέμβαση σας  σε  δύο προβλήμα-
τα, που δημιουργεί η υπ. Αριθ. ΥΠΕΝ/
ΔΠΔ/64663/2956 /2020 υπουργική από-
φαση, η οποία με τις διατάξεις της ανα-
τρέπει τις διατάξεις του νόμου 4685/2020, 
με συνέπεια να εξακολουθεί ο χαρακτηρι-
σμός του μεγαλύτερου μέρους της αγρο-
τικής περιουσίας ως δασικής.

Το πρώτο αφορά στις διατάξεις του 
άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργική από-
φαση, που εκδόθηκε  για την εφαρμογή 
του νόμου 4685/2020, κατά την οποία για 
να μην χαρακτηριστούν δασικές οι γεωρ-
γικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, πρέπει 
οι ιδιοκτήτες τους να αποδείξουν ότι χρη-
σιμοποιούνταν ως τέτοιες.

Η δέσμευση αυτή είναι αντίθετη προς 
τις διατάξεις του νόμου 4685/2020, ο οποί-
ος καθορίζει, ότι  οι εκτάσεις που έχουν 
χαρακτηριστεί ως γεωργικές και κτηνο-
τροφικές μετά από αποφάσεις του Κρά-
τους,  εξαιρούνται του χαρακτηρισμού 
τους ως δασικών, χωρίς να θέτει καμία 
προϋπόθεση για την έως τώρα χρησιμο-
ποίησή τους ως τέτοιες,  παρά μόνο την 
απαγόρευση αλλαγής της χρήσης τους ( 
διατήρηση της χρήσης τους ), σύμφωνα 
με τη παρ,β1 του αρθ.48.

 Κατά συνέπεια πρέπει να διορθωθεί 
η υπουργική απόφαση. Να απαλειφθεί 
αυτή η δέσμευση, την οποία επιβάλλει 

στο άρθρο 3 η ανωτέρω απόφαση,  εν 
όψει ανασύνταξης των δασικών χαρτών, 
διότι  σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, 
υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες των ανωτέ-
ρω εκτάσεων να αποδείξουν ότι χρησιμο-
ποιούνται ως τέτοιες, πράγμα που φυσι-
κά στις περισσότερες των περιπτώσεων 
είναι αδύνατον.

Τι χρήση να αποδείξει ο ιδιοκτήτης 
ενός χωραφιού ή ενός λιβαδιού που έχει 
δασωθεί, επειδή η δασική υπηρεσία απα-
γόρευε τον καθαρισμό τους, αφού το χαρα-
κτήριζε δασικό, ή που για οικονομικούς 
λόγους εγκατέλειψε την καλλιέργεια του;  
Και θέλει σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή 
, που οι οικονομικές συνθήκες θα επιτρέ-
ψουν στους ιδιοκτήτες τους να τις αξιο-
ποιήσουν και να ζωντανέψουν τα χωριά 
μας, τα νησιά μας και τις παραμεθόρι-
ες περιοχές ( λαμπρό παράδειγμα ο οικι-
σμός ΑΝΒΡΑ).

Αλλά και τι απόδειξη να προσκομί-
σει ο κτηνοτρόφος, που διατηρούσε τους 
θάμνους των λιβαδιών του, διότι αυτοί 
αποτελούσαν την τροφή για τα Γίδια 
του. που ούτως ή άλλως δεν του επέτρε-
πε η δασική υπηρεσία όχι να τους περι-
ορίσει , άλλα ούτε να εμποδίσει την εξά-
πλωση τους.

Το δεύτερο   αφορά την υποχρέωση 

των ιδιοκτητών γεωργικών και κτηνοτρο-
φικών εκτάσεων οι οποίες περιλαμβάνο-
νται στους Κτηματολογικούς Πίνακες του 
υπουργείου Γεωργίας  και στα Κτηματο-
λογικά Διαγράμματα τους να υποβάλλουν 
Ενστάσεις, προκειμένου οι ιδιοκτησίες 
τους να χαρακτηριστούν γεωργικές και 
κτηνοτροφικές,   αντί να καθορίζει ότι 
θα είναι αυτεπάγγελτος ο χαρακτηρισμός 
τους ως μη δασικών , μέσω της χρησι-
μοποίησης των ανωτέρω στοιχείων από 
την υπηρεσία.

Η «αστοχία» αυτή υποχρεώνει  χιλιά-
δες  πολιτών στην υποβολή ενστάσεων, 
που δεν υπάρχει ανάγκη να υποβληθούν, 
διογκώνοντας  την απασχόληση των Επι-
τροπών Έλεγχου,  χωρίς να διαφεύγει της 
προσοχής μας ότι για πολλές από αυτές 
τις ιδιοκτησίες δεν θα υποβληθούν εντά-
σεις λογω οικονομικής αδυναμίας των 
ιδιοκτητών τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέρο-
ντας ότι: «Απευθυνόμαστε κ. Βουλευτές 
σε εσάς, γιατί αποδείξατε με την ενέρ-
γεια σας, ότι αφουγκράζεστε τον αγρο-
τικό κόσμο και τις ανάγκες του και προ 
πάντων ότι ενδιαφέρεστε για το δίκαιό 
τους, ελπίζοντας ότι θα ασχοληθείτε με 
τα παραπάνω προβλήματα και θα επιβά-
λετε την επίλυσή τους».

Ιδιοκτήτες: υπουργική απόφαση 
«παγίδα» για αγροτικά ακίνητα
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Την ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου από την αγορά 
ζήτησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), 
λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας. Πρόκειται για το προϊόν 
«ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΙΝΔΟΣ 
ΤΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ» με ημερομηνία 
παραγωγής 22-05-2022 και ημερομηνία λήξης 14-09-
2023, που παράγεται από την εταιρεία Α.Π.Σ.Ι. 
«ΠΙΝΔΟΣ».
Σε συνέχεια εργαστηριακών δοκιμών από το 

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων και το 
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, διαπιστώθηκε η 
παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella 
Typhimurium, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του 
φορέα. 
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου 
της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος, 
ενώ ενημέρωσε πως ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
σχετικοί έλεγχοι. 

ΕΦΕΤ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ  
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑΣ
Ο ΕΦΕΤ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ

Yuzu, yuzu παντού. Ακόμα. Το ξινό-
πικρο γιαπωνέζικο εσπεριδοειδές 
κάνει ΑΚΟΜΑ καριέρα στα μενού 

της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Την ίδια 
στιγμή που η τοπικότητα και η βιωσιμό-
τητα είναι τα απόλυτα trending topics 
στη γαστρονομία. Την ίδια στιγμή που 
τα νεράντζια σαπίζουν στους δρόμους 
της Αθήνας. 

Το ταξίδι των τροφίμων είναι παλιό, παμπά-
λαιο. Και η έμπνευσή μας ταξιδιάρικη είναι, 
δεν θέλει δογματικούς περιορισμούς γεωγρα-
φικούς. Πλην όμως υπάρχουν διαφορές. Η 
ανάγκη για καθαρή, βιώσιμη, τοπικώς παρα-
γόμενη τροφή είναι τώρα περισσότερο επι-
τακτική από ποτέ. Κι αν είναι κάτι αλλότριο 
να βάλουμε στις μαρμίτες μας, ας είναι σού-
περ σαγηνευτικά τρόφιμα, με δημιουργικότη-
τα ενταγμένα στο φαγητό. Και όχι μια σταξιά 
yuzu για να έχουμε να λέμε. 

Ένας φίλος λέει: δεν λένε ποτέ στην Ιαπω-
νία ότι ένα φαγητό περιέχει yuzu, είναι βασι-
κό υλικό, είναι σαν να λες ότι ένα φαγητό 
έχει και πέντε σταγόνες λεμόνι ή ξίδι ή ότι 
το έχεις αλατίσει. 

Την ίδια στιγμή τα νεράντζια σαπίζουν 
στους δρόμους της Αθήνας. Μα καλά γιατί 
κανείς δεν σκέφτηκε να κόψει μερικά νερά-
ντζια και να δουλέψει με αυτά; 

Μήπως να ξεκινούσαμε ένα κίνημα για 
την αξιοποίηση των νεραντζιών της πρω-
τεύουσας; Να μαζεύουμε τα νεράντζια από 
τις γειτονιές της πόλης, να ελέγξουμε βεβαί-
ως αν είναι ασφαλή για κατανάλωση και να 
τα δώσουμε για μεταποίηση σε πιστοποιη-
μένο εργαστήριο; Βιωσιμότητα στην πράξη, 
μέσα στο κλεινόν άστυ. Ας το πούμε το κίνη-
μα αυτό «Νεραντζίστας».

Μα καλά, γιατί οι σεφ μαγειρεύουν  
με yuzu και όχι με νεράντζια; 
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Στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 
Ομίλου ΟΤΕ, η σύγχρονη τεχνο-
λογία τίθεται στην υπηρεσία του 

επισκέπτη και προσφέρει την πιο δια-
δραστική εμπειρία εικονικής περιήγη-
σης στους χώρους του Μουσείου. Επεν-
δύοντας στις νέες τεχνολογίες το Μου-
σείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ, δια-
τηρεί πάντα ανοιχτή την πόρτα του επί 
της οδού Πρωτέως 25 στη Ν. Κηφισιά, 
αλλά ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαι-
ρία στους χρήστες του διαδικτύου να 
το επισκεφθούν και να ανακαλύψουν 
την ιστορία της επικοινωνίας, από το 
σπίτι ή όπου επιθυμούν.

Πώς; Μπαίνοντας στο site του Μουσεί-
ου Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ και 
κάνοντας απλά ένα κλικ στα 4 Virtual Tours, 
μπορείτε να περιηγηθείτε στην Κεντρική 
Έκθεση, στο TV Studio, στο Τηλεφωνικό 
κέντρο και στην Κινητή Τηλεφωνία. Η περι-
ήγηση συνοδεύεται από κείμενα, εικόνες, 
videos και ηχητικά αποσπάσματα, δίνο-
ντας πρόσβαση σε πληροφορίες και ιστορί-
ες, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και σε μια 
Live ξενάγηση στους χώρους του Μουσεί-
ου. Μέσα από την εικονική περιήγηση στο 
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, και 
με την ψηφιακή καθοδήγηση του Πυγμαλί-
ωνα Δαδακαρίδη, η Μουσειακή εμπειρία 
ενδυναμώνεται, ακόμα και εξ αποστάσεως. 

Περιηγηθείτε στις θεματικές περιοχές 
του Virtual tour και ανακαλύψτε τα παλιά 
Δίκτυα επικοινωνίας με φωτιά και νερό, δεί-
τε τον τηλεφωνικό θάλαμο Bauhaus από τη 
δεκαετία του ‘30, ακούστε την ώρα από τον 
ωρολέκτη, επισκεφθείτε τον θρυλικό κόκκι-
νο κερματοδέκτη, και όχι μόνο! Συνεχίστε 
για να θυμηθείτε τα πρώτα τηλέφωνα με 
μανιβέλα και παρακολουθήστε την εξέλιξη 
των τηλεφωνικών συσκευών από όλες τις 
εποχές. Ταξιδέψτε με ένα ατμοκίνητο καλω-
διακό πλοίο, και διαβάστε το τηλεγράφημα 
του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ.

 Ταξιδέψτε πίσω στον χρόνο αλλά και στο 
μέλλον, περιηγηθείτε στις σύγχρονες πόλεις, 
μπείτε σε ένα τηλεοπτικό studio της δεκαε-
τίας του ’60 και ακούστε αγαπημένες τηλε-
φωνικές ατάκες από κλασσικές ελληνικές 
ταινίες, που όλοι έχουμε αγαπήσει. Τέλος, 
αν θέλετε και εσείς να μάθετε μια απίθανη 
ιστορία για τα τηλεφωνικά κέντρα, τότε το 
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ 
σας προσφέρει την ευκαιρία να θυμηθείτε 
ηλεκτρονικά το πρώτο κινητό και να μάθε-
τε για το πρώτο sms που στάλθηκε ποτέ.

Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Δείτε την ιστορία της επικοινωνίας να ξετυλίγεται διαδικτυακά μπροστά σας
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Πρωτοβουλία 
ZERO HERO 
στο Δήμο 
Κηφισιάς
Ο Σύνδεσμος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Πόλεων 
(Σ.Β.Α.Π.), με αφορμή 
την Παγκόσμια 
Ημέρα Περάλλοντος, 
διοργάνωσε στον Δήμο 
Κηφισιάς, μία εκδήλωση. 
Η Πρωτοβουλία ZERO 
HERO σε συνεργασία με 
τον μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό Keep Sea 
Blue,  ανέλαβαν τη 
διοργάνωση μίας 
εντυπωσιακής δράσης 
ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης των 
δημοτών, σχετικά με 
τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, το zero 
waste, και ειδικότερα 
την ανακύκλωση των 
πλαστικών συσκευασιών.
Η εντυπωσιακή 
μεταλλική κατασκευή 
σε σχήμα ψαριού 
τοποθετήθηκε από 
τις 4 Ιουνίου στο 
κεντρικότερο σημείο της 
Κηφισιάς, στη γωνία 
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, 
όπου και παρέμεινε 
μέχρι και τις 14 Ιουνίου, 
ενθουσιάζοντας μικρούς 
και μεγάλους.
Στις 5 Ιουνίου, σε μία 
συγκινητική εκδήλωση, 
απονεμήθηκαν έπαινοι 
και βραβεία στα σχολεία 
που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό δράσεων 
για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Τα παιδιά και οι 
δάσκαλοί τους 
παρέλαβαν τις ειδικές 
τιμητικές πλακέτες 
τους από τον Πρόεδρο 
του Σ.Β.Α.Π. κ.Γιώργο 
Κουράση και τον Γ.Γ. 
του Συνδέσμου κ. Π. 
Καμάρα, και ένα μεγάλο 
«μπράβο» από όσους 
παρευρέθηκαν.

Λασίθι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη μόλυνση 
του πόσιμου νερού στο Καλό Χωριό

Ακόμα ψάχνουν την άκρη του νήματος στη δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης - Απο-
χέτευσης Αγίου Νικολάου για να βρουν τα σημεία εκείνα στο Ίστρον (Καλό Χωριό) στα 
οποία έχουν με κάποιο τρόπο ενωθεί τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης με συνέπεια 
να μολυνθεί το νερό  που καταλήγει στις βρύσες των σπιτιών και να καταστεί ακατάλ-
ληλο προς πόση.

Όπως ενημερώνει η ΔΕΥΑΑΝ , γίνονται συστηματικά, σε καθημερινή βάση έλεγ-
χοι και δειγματοληψίες, ωστόσο η έρευνα θα απαιτήσει αρκετό χρόνο και υπομονή. Η 
απολύμανση του νερού γίνεται με χλωρίωση σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και 
πραγματοποιούνται μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου. 

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Aνάγκη ανάληψης  
άμεσης δράσης

Βανέσα Αρχοντίδου είναι μία από 
τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν 
καταφέρει έναν αδιανόητο άθλο: 

Έχει κατακτήσεις τις επτά υψηλότερες 
κορυφές των ηπείρων του κόσμου!

Η αλπινίστρια, στέλεχος μάρκετινγκ, μητέρα 
δύο παιδιών αλλά και Πρέσβειρα του Ευρω-
παϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, συνδύασε 
τη λατρεία της για τη φύση και τα βουνά με 
τη μετάδοση ενός κρίσιμου μηνύματος -του 
κρισιμότερου ίσως – που απασχολεί ή πρέπει 
να απασχολεί την ανθρωπότητα: Την ανάγκη 
ανάληψης άμεσης δράσης, από τα κράτη και 
τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ίδια έχει δει τις επιπτώσεις της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, ακό-
μα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του 
πλανήτη, και έχει διακρίνει την ανάγκη για 
άμεση κινητοποίηση, πριν να είναι αργά.

Κι αυτό διότι, μία ακόμα, εμφατική από-
δειξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και 
απειλεί το μέλλον μας, είναι αυτό που αντί-
κρυσε η Βανέσσα στις κορυφές που κατέκτη-
σε: Ελάχιστο χιόνι, σε σύγκριση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι η φύση αλλάζει, και αλλάζει ραγδαία, 
με τη μεταβολή αυτή να απειλεί άμεσα την 
ανθρωπότητα.

Η επαφή της με σχετικά παρθένες εκτά-
σεις του πλανήτη τη βοήθησαν να συνειδητο-
ποιήσει τον επείγοντα χαρακτήρα μιας απο-
στολής διάσωσης του περιβάλλοντος. Έγινε 
πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για 
το Κλίμα και αφιέρωσε «αυτή την τελευταία 
κορυφή στην ευαισθητοποίηση των Ελλήνων 
μέσα από την εικόνα και το storytelling».

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί μια σειρά 
από αλυσιδωτές αντιδράσεις πολύ πιο οικεί-
ες σε εμάς από το λιώσιμο των παγετώνων. 
Όπως ήταν στη χώρα μας, το καλοκαίρι του 

2021, τα κύματα καύσωνα και οι καταστρο-
φικές πυρκαγιές. Μια από αυτές τις πυρκα-
γιές η ορειβάτισσα τις έζησε από πολύ κοντά, 
από το σπίτι της στην περιοχή του Αλεπο-
χωρίου: «Δεν θα ήταν τόσο μεγάλη η έκτα-
σή της αν δεν είχε προηγηθεί ανομβρία για 
26 μέρες τον Μάιο, που τα άφησε όλα ξερά», 
όπως εξηγεί. Η Βανέσα μάς παρακινεί να 
χωνέψουμε ότι «κάτι που συμβαίνει σε ένα 
μακρινό μέρος δεν είναι κάτι το οποίο δεν 
πρόκειται τελικά να μας επηρεάσει. Πριν από 
δύο χρόνια ακούσαμε για έναν ιό στην Κίνα 
και αλλάξαμε κανάλι γιατί λέγαμε, εμάς τι μας 
νοιάζει; Και η πανδημία κατέληξε να αλλά-
ξει όλη μας τη ζωή. Κάτι τέτοιο συμβαίνει 
και με την κλιματική αλλαγή. Και δεν έχου-
με καταλάβει ότι πρέπει κι εμείς να συμβά-
λουμε στη λύση, αλλάζοντας καταναλωτικές 
συνήθειες και πιέζοντας τις κυβερνήσεις με 
την ψήφο μας».
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Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 
2021-2027 βρίσκεται η Περιφέρεια Ηπείρου με την 
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα 
διατεθούν κονδύλια ΕΣΠΑ ύψους 426 εκατομμυρίων 
ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου για τις εξής δράσεις:
• αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας
• προώθηση της αειφορίας και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής
• ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
ανθρώπινου δυναμικού

• στήριξη της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης
Όλες οι επενδύσεις θα γίνουν μέσα σε ένα νέο και 
αυστηρό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος 
χωρίς όμως να δημιουργούνται εμπόδια και 
αγκυλώσεις όπως στο παρελθόν.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Βουλευτής Ν.Δ. Ιωαννίνων, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: 
«Ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες και πιο ποιοτικές 
επενδύσεις στην Ήπειρο, που θα δημιουργήσουν 
καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας  
και θα σέβονται το περιβάλλον. 
Το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου είναι ένας 
σίγουρος δρόμος, ώστε ο τόπος μας να κάνει βήματα 
μπροστά».

Γ. Αμυράς: «Με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
της Περιφέρειας ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις στην Ήπειρο»

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣ-
ΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι εγκεκριμέ-
νος φορέας για τη λειτουργία 

του Συλλογικού Συστήματος Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης των Αποβλή-
των Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η 
εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλε-
κτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, 
η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρι-
σμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και 
των κατασκευαστικών τους στοιχείων 
με τελικό στόχο την απομάκρυνση των 
επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών 
και την επανένταξη των αξιοποιήσι-
μων υλικών ως πρώτη ύλη στην παρα-
γωγή νέων προϊόντων.

H συλλογή από τα νοικοκυριά πραγ-
ματοποιείται κατά ένα μέρος σε συνερ-
γασία με τους Δήμους, που αφού συμ-
βληθούν με το σύστημα δημιουργούν 
ειδικά σημεία συλλογής. 

Με την εταιρία συνεργάζονται, επίσης, 
όλες οι μεγάλες αλυσίδες που πωλούν 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ-
ές, μεγάλες αλυσίδες super market και 
πολλά άλλα καταστήματα πανελλαδικά. 
Μεγάλο μέρος της συλλογής προέρχε-
ται από εμπόρους παλαιών μετάλλων, 
οι οποίοι είναι αποδέκτες της συλλογής 
των γυρολόγων.

Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ πραγμα-
τοποείται σε 8 μονάδες επεξεργασίας 
στην Ελλάδα, με τις οποίες η ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., έχει συνάψει 
σύμβαση συνεργασίας, και εκτός Ελλά-
δας για τους λαμπτήρες εκκένωσης αερί-
ων. Στις μονάδες επεξεργασίας τα βασι-

κά στάδια που ακολουθούνται είναι τα 
εξής: Υποδοχή και ζύγιση των φορτί-
ων, εκφόρτωση των ΑΗΗΕ από τα φορ-
τηγά, ταξινόμηση των ΑΗΗΕ ανάλογα 
με το είδος της συσκευής, προσωρινή 
αποθήκευση αυτών στους χώρους του 
εργοστασίου, αποσυναρμολόγηση των 
ΑΗΗΕ και ανάκτηση των κατασκευα-

στικών μερών που εμπεριέχουν επικίν-
δυνες ουσίες. Ακολουθούν περαιτέρω 
μηχανική επεξεργασία των ΑΗΗΕ σε 
μηχανικές διατάξεις, ανάκτηση κλασμά-
των επεξεργασίας, αποθήκευση επικιν-
δύνων υλικών και περαιτέρω διαχείρι-
σή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εταιρείες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
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Ελληνοεμιρατινό επιχειρηματικό φόρουμ, στο πλαί-
σιο του οποίου θα επισκεφθεί τη χώρα μας αντι-
προσωπεία με περισσότερους από 60 εκπροσώπους 
επενδυτικών ταμείων και επιχειρήσεων από τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, πραγματοποιείται στην Αθή-
να σήμερα και αύριο. Στη λίστα των αραβικών επι-
χειρήσεων περιλαμβάνονται πολλά γνωστά ονόματα 
που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν με κορυφαία 
στελέχη τους, μεταξύ άλλων, η Motor Oil, η Alpha 
Bank, η Mytilineos, η Eurobank, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η 
Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, τα ΕΛΠΕ, η 

Alumil, η Archirodon, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθη-
νών, το Ιατρικό Κέντρο, ο όμιλος Κοπελούζου, η 
Deca Investments, η Dolphin Capital Partners, το 
Elikonos Capital, η Ελβο, η EOS Capital Partners, η 
Goldair, η Ελληνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, το 
ΤΑΙΠΕΔ, η Intracom, η Intrum, η Λουξ, η METIS, ο 
όμιλος Μήτση και η Unipharma.
To «παρών» στο φόρουμ θα δώσουν και δεκάδες εμι-
ρατινές επιχειρήσεις από τον τουρισμό, την ενέργεια, 
την αγροτική βιομηχανία, την υγεία και τη φαρμα-
κοβιομηχανία, τις μεταφορές και υποδομές, τη δια-
χείριση αποβλήτων.

Στην Αθήνα δεκάδες funds και όμιλοι από τα Αραβικά Εμιράτα
Αλλεπάλληλα ραντεβού με ελληνικές επιχειρήσεις στο διήμερο φόρουμ 

«Έ χουμε την μοναδική ευκαιρία 
μέσα στα επόμενα, λίγα χρόνια, 
να αλλάξουμε και να αναμορ-

φώσουμε τα πάντα, με πόρους που θα εισ-
ρεύσουν από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανά-
καμψης» δήλωσε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών 
Μωυσής Ελισάφ 

Μία μοναδική ευκαιρία για τον οριστικό 
μετασχηματισμό της πόλης των Ιωαννίνων 
αποτελεί η ένταξή της στις 100 κλιματικά 
ουδέτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Τα Γιάννε-
να επιλέχθηκαν μεταξύ 377 συνολικά υπο-
ψηφίων πόλεων από όλες τις χώρες- μέλη 
της Κοινότητας.

Μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων 
της ΕΕ οι πόλεις θα μπορούν να αξιοποιή-
σουν επενδύσεις που θα επιταχύνουν τη 
μετάβαση τους στην κλιματική ουδετερότητα 
και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να 
προωθήσουν ολιστικές λύσεις στον πολεο-
δομικό τους σχεδιασμό, να εφαρμόσουν έξυ-
πνες τεχνολογίες και ευέλικτα συστήματα 
διαχείρισης ενέργειας και να υιοθετήσουν 
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνη-
σης και μεταφοράς.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Η καθεμία 
από τις 100 πόλεις θα συντάξει και θα υλο-
ποιήσει ένα «Συμβόλαιο Κλιματικής Πόλης» 
(Climate City Contract), που θα συνδιαμορφω-
θεί με όλους τους τοπικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς αλλά και τους κατοίκους της πόλης.

Σε πρώτη φάση οι 100 πόλεις θα λάβουν 
μια χρηματοδότηση 360 εκατ. ευρώ συνολι-
κά για την περίοδο 2022-2023 προκειμένου 
να ξεκινήσουν την υλοποίηση του «συμβο-
λαίου» τους.

Ολικός μετασχηματισμός για τα Ιωάννινα

Θα γίνει κλιματικά  
ουδέτερη πόλη έως το 2030
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Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (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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