
Σαρανταπόταμος 
ο εφιάλτης 

▶ ΣΕΛ. 44

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
▶ ΣΕΛ. 47
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

 

Αργος - Ναύπλιο 
προβληματικά 

νερά
▶ ΣΕΛ. 18 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Η ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ  
ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

▶ ΣΕΛ. 36

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Την ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ τοξική και καρκινογό-
να ουσία που βρίσκεται σε παιδικά έπιπλα  
μέτρησε επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
και δυστυχώς διαπίστωσε...! 

▶ ΣΕΛ. 7

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑ(Σ)ΤΡΟΦΗΣ
ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

● Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι μόνι-
μα πεινούν.
● Όταν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 παιδιά πεθαί-
νουν από την πείνα.
● Όταν μεγάλα τμήματα γης των κύριων πηγών παρα-
γωγής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των 
εποίκων του πλανήτη, μολύνονται, καταστρέφονται και 
μένουν χέρσες.
●  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομ-
βαρδίζονται με χίλιες δύο ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες.
● Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερκατανάλωση εξα-
κολουθούν να γίνονται τρόπος ζωής, με όλα τα γνωστά 
επακόλουθα: παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, δια-
βήτης, και άλλες ευκαιριακές επικίνδυνες νόσοι, όπως η 
νόσος των «τρελών αγελάδων», των πουλερικών, των 
χοιρινών, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την ημέρα επι-
σιτισμού και  διατροφής στις 16 Οκτωβρίου.
● Όταν ο κορωνοϊός πρωτοανακαλύφθηκε σε ζωντανά… 
τρόφιμα.  ▶ ΣΕΛ. 29

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 

ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ 
ΒΙΑ ΠΩΣ 

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΝΟΘΕΥΟΥΝ ΤΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ, ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  

ΑΓΑΘΟ;

30% ΤΑ 
ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
▶ ΣΕΛ. 11

Οι σταθμοί  
στο μετρό πνίγονται 

στη ρύπανση
▶ ΣΕΛ. 3
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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. 

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗedito 

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€

Όταν πήγαινα στο Πανεπιστήμιο, ο σοφός 
δάσκαλος της Βιολογίας Πανταζής μας έλεγε «ο 
εγκέφαλος των ανθρώπων έχει το ίδιο βάρος, 
1280 γραμμάρια, σε όλους τους ανθρώπους» 
και συνεχίζοντας έλεγε «μπορεί να έχει το ίδιο 
βάρος , αλλά η διαφορά είναι στην… ποιότητα».
Έτσι , λοιπόν με το πέρασμα του χρόνου- 
πέρασαν 50 χρόνια- διαπιστώνω ότι 
μεταφορικά η ρύπανση του εγκεφάλου , 
ιδιαίτερα αυτών που παίρνουν αποφάσεις για 
την πορεία των λαών, παίζει σημαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη της ζωής πάσης μορφής στον 
πλανήτη.
Έτσι διαπιστώνεται δυστυχώς καθημερινά, ότι 
όλες οι πολιτικές εξουσίες με την καραμέλα 
της κλιματικής κρίσης, συντονισμένες με τα 
μεγάλα “lobys” αποπροσανατολίζουν τους 
απλούς πολίτες από τα προβλήματα της 
καθημερινότητας και της φύσης.
Δεν μπορούμε να συζητάμε για κλιματική 

κρίση και να αφήνουμε ανεξέλεγκτους του 
μεγάλους παραγωγούς CO₂ και σκόνης 
(πετρελαϊκοί και λιγνιτικοί σταθμοί, 
τσιμεντάδικα και άλλες μεγάλες βιομηχανίες) να 
ρυπαίνουν χωρίς κανένα  ίχνος «οίκτου» προς 
την φύση.
Δεν μπορούμε να συζητάμε για σπατάλη 
νερού όταν τα ¾ αυτού καταναλώνεται στην 
βιομηχανία.
Δεν μπορούμε να συζητάμε για υποσιτισμό 
όταν το 30% των τροφών μας το κάνουμε 
δυστυχώς άχρηστα σκουπίδια.
Τέλος πρέπει να καταλάβουν  
οι πολίτες ότι πρέπει να αλλάξουμε το δίπτυχο 
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» με το αντίστοιχο 
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ»  
και κάποτε πριν είναι αργά να βρεθούν- 
άλλωστε είναι εύκολο αυτό-οι υπεύθυνοι 
και να πληρώσουν όχι μόνο υλικά, αλλά και 
ουσιαστικά
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ΘΕΩΡΙΑ
Η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περί-

βλημα της Γης, στο οποίο οφείλεται η 
ύπαρξη ζωής, αφού απορροφά μεγάλο 
τμήμα της υπεριώδους ακτινοβολίας και 
μειώνει την διαφορά των ακραίων θερ-
μοκρασιών που θα υπήρχαν μεταξύ ημέ-
ρας και νύχτας χωρίς αυτήν. Οι σημαντι-
κότεροι δείκτες της ποιότητας αέρα, από 
ανθρώπινες και μη δραστηριότητες είναι 
τα αιωρούμενα σωματιδία (ΡΜ1, ΡΜ2,5, 
ΡΜ10), οι VOC (πτητικές υδρογονάνθρα-
κικές ενώσεις), η φορμαλδεΰδη (HCHO) 
και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ1, 
ΡΜ2,5 και ΡΜ10

Τα αιωρούμενα σχηματίζονται στην 
ατμόσφαιρα από μετατροπή αερίων άμε-
σα εκπεμπόμενων από διάφορες πηγές. 

Αιωρούνται είτε λόγω των δυνάμεων της 
φύσης (διάβρωση λόγω αέρα ή νερού, 
εκρήξεις ηφαιστείων, καιρικά φαινόμενα 
κ.α.) είτε λόγω ανθρώπινης δραστηριότη-
τας (γεωργικές εργασίες, εξόρυξη, καύση 
διαφόρων και χημικών ενώσεων, βιομη-
χανικές δραστηριότητες κ.α.).

Συνήθως χωρίζονται στις κατηγορί-
ες ΡΜ1, ΡΜ2.5, PM5, PM10 , δηλαδή 
σε σωματίδια με διάμετρο 1 μm, 2,5μm, 
5μm και 10μm αντίστοιχα. Τα σωματίδια 
αυτά λόγω του μεγέθους τους αποτελούν 
υγειονομικό κίνδυνο για τον άνθρωπο και 
περιβαλλοντικό κίνδυνο καθώς δημιουρ-
γούν αλλαγές κλίματος στις περιοχές που 
απαντάται μεγάλη συγκέντρωση τους. Γι 
αυτούς τους λόγους αποτελούν δείκτη 
ποιότητας του αέρα.

Είναι δυνατό να ερεθίσουν τη μύτη 
και το φάρυγγα, να προκαλέσουν άσθμα, 

εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος, αύξηση ευαισθησίας σε λοιμώξεις, 
φλεγμονές των αναπνευστικών οδών, 
οξεία βρογχίτιδα ή πνευμονία, καρκί-
νο του πνεύμονα, αρρυθμίες, ισχαιμικά 
συμπτώματα και καρδιακή ανεπάρκεια. 
Σύμφωνα με μελέτη που διεξάχθηκε στην 
Ελλάδα, λόγω μακροχρόνιας έκθεσης στα 
αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ2.5 αποδίδο-
νται 8.602 θάνατοι και στα ΡΜ10 7.588 
θάνατοι ετησίως (Ζωή Βροντίση, Μάι-
ος 2020, ‘Περιβάλλον και Υγεία 2019’, 
ΕΚΠΑΑ).

VOC (Volatile Organic Compounds) 
και φορμαλδεΰδη (ΗCHO)

Τα VOC (Volatile Organic Compounds) 
αποτελούν μια ακόμη πηγή ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, η οποία και παράγονται 
κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριό-

Επικίνδυνοι τοξικοί ρύποι  
στους σταθμούς του μετρό

Μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία της ποιότηττας  
του αέρα στους σταθμούς του μετρό

Επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει αυτά που ακολουθούν στο κείμενο,  
αλλά δυστυχώς δεν «ιδρώνει» το αυτί ούτε…εισαγγελέα
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τητες , όπως καύση υδρογονανθράκων, 
βιομηχανικές δραστηριότητες, χρήση δια-
λυτών, όμως μπορεί να έχουν και βιογε-
νή προέλευση. Πρόκειται για πτητικούς 
αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογο-
νάνθρακες. Αποτελούν ενεργά συστατι-
κά σε πολλά είδη καθημερινής χρήσης. 

Οι πτητικές αυτές ενώσεις εκπέμπο-
νται ως αέρια από ορισμένα ή στερεά. 
Τα VOC εκπέμπονται κυρίως από βιο-
μηχανίες (χαλυβουργεία, διυλιστήρια), 
οχήματα, φυτά , αλλά και από εξάτμιση 
διαλυτών που προέρχονται από οικια-
κή χρήση, βαφές, καθαριστικά, κόλλες , 
απολυμαντικά, υλικά κατασκευής κτηρί-
ων και επίπλων, κάπνισμα κ.α. Λόγω της 
πληθώρας των προϊόντων καθημερινής 
χρήσης που εκπέμπουν VOC οι συγκε-
ντρώσεις τους είναι έως και δέκα φορές 
υψηλότερες σε εσωτερικούς απ’ ότι σε 
εξωτερικούς χώρους.

Τα συνήθη συμπτώματα μετά από 
έκθεση στα VOC είναι πονοκέφαλος, δερ-
ματικοί ερεθισμοί, δύσπνοια, αλλά και 
ηπατικές παθήσεις, πολυνευρίτιδα ακό-
μα και καρκίνος. Σύμφωνα με την οδη-
γία 2004/42/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
VOC είναι κάθε οργανική ένωση της οποί-
ας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμε-
νο σε σταθερή πίεση 1 atm είναι μικρό-
τερο ή ίσο των 250°C.

Πιο συγκεκριμένα η φορμαλδεΰδη 
είναι το προϊόν ατελούς καύσης των υλι-
κών που περιέχουν άνθρακα και γι αυτό 
τον λόγο υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί 
να βρεθούν σε πυρκαγιές, εργοστάσια κλπ..
Χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγω-
γή βιομηχανικών ρητινών, που με τη σειρά 
τους χρησιμοποιήθηκαν για συγκολλημένα 
προϊόντα ξύλου π.χ. μοριοσανίδες, ινοσα-
νίδες, κόντρα-πλακέ, και για επικαλύψεις.

Εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης, της 
σημαντικής τοξικότητας και ευφλεκτότη-
τας, η έκθεση στη φορμαλδεΰδη αποτελεί 
ένα σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώ-
πινη υγεία. Κατατάσσεται στις εξαιρετι-
κά τοξικές χημικές ενώσεις είναι καρκι-
νογόνος και μεταλλαξιογόνος ουσία και 
είναι άκρως ερεθιστική για το αναπνευ-
στικό σύστημα, το δέρμα και τα μάτια.

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Η εκπομπή στον χώρο ηλεκτρομαγνη-

τικής ενέργειας υπό μορφή ηλεκτρομα-
γνητικών κυμάτων τα οποία παράγονται 
από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία. 
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι συγ-
χρονισμένα ταλαντούμενα ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία τα οποία ταλαντώνονται 
σε κάθετα επίπεδα μεταξύ τους και κάθετα 
προς την διεύθυνση διάδοσης του κύμα-
τος. Τεκμηριωμένα, η ιονίζουσα ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία, η οποία χαρακτη-
ρίζεται από πάρα πολύ υψηλές συχνότητες 
και ενέργειες ανά φωτόνιο, είναι επικίν-
δυνη. Από άποψη, λοιπόν, επικινδυνότη-

τας η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι περισ-
σότερη κρίσιμη, όπως π.χ η ραδιενέργεια. 
Όταν η έκθεση ενός οργανισμού σ’ αυτή 
υπερβεί κάποιο όριο, μπορεί να προκλη-
θούν αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα 
του DNA, καρκίνο - γενετικά φαινόμε-
να στα βιολογικά συστήματα και άλλες 
σοβαρές ασθένειες.

Οι βιολογικές επιδράσεις που είναι 
γνωστές για τις μη ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες είναι αυτές που προκύπτουν κατά 
την διάρκεια ή σε σύντομο χρονικό διά-
στημα μετά το πέρας της έκθεσης. Οι επι-
δράσεις αυτές είναι ντετερμινιστικές και 
υπάρχουν κατώφλια, που όταν υπερβαίνο-
νται προκύπτουν οι βιολογικές επιδράσεις.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί σχεδόν κάθε 

τρεις μήνες μια σειρά από μετρήσεις σε 
έξι σταθμούς του μετρό για να καθορίσει 
την ποιότητα του αέρα προς ενημέρωση 
του επιβατικού κοινού και των εργαζό-
μενων στο μετρό. Οι μετρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στις 14/10/22 στους σταθ-
μούς Πανόρμου, Μέγαρο Μουσικής, 
Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Ομόνοια και 
Μοναστηράκι. Σε κάθε σταθμό δείγματα 
αέρα λήφθηκαν στην έξοδο, στα εκδοτή-
ρια και στις αποβάθρες, ανά λεπτό για 
δέκα λεπτά σε κάθε σημείο δειγματολη-
ψίας. Τα δεδομένα παρατίθενται στους 
παρακάτω πίνακες.

Η συνολική εικόνα των μετρήσεων δεί-
χνει επικίνδυνα επίπεδα σε αιωρούμενα 
σωματίδια ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλ-

δεΰδη και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
Πιο συγκεκριμένα ως προς τα αιωρού-

μενα σωματίδια παρατηρείται η τάση να 
εμφανίζονται υψηλότερα επίπεδα συγκέ-
ντρωσης όλων των σωματιδίων στις απο-
βάθρες, σε έως και τετραπλάσια από το 
ανώτερο επιτρεπτό όριο επίπεδα. 

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ΡΜ1, 
39 μg/m³, ΡΜ2,5 ,106 μg/m³ και PM10, 
240 μg/m³, συναντώνται όλες στον σταθμό 
Πανόρμου στις αποβάθρες προς Νίκαια. 
Γενικά οι μέσοι όροι των συγκεντρώσε-
ων των σωματιδίων κοντά στις εξόδους 
των σταθμών κυμαίνονταν γύρω από 
το ανώτερο επιτρεπτό όριο και κάποιες 
φορές το υπερβαίνουν, και όσο προχωρά 
κανείς προς τις αποβάθρες οι τιμές αυξά-
νονται ανάλογα.

Για τις τιμές των VOC, ευτυχώς παρα-
τηρήθηκαν χαμηλές τιμές και σε μόνο στην 
έξοδο του σταθμού Πανόρμου παρατηρού-
νται υψηλές τιμές με μέγιστη συγκέντρω-
ση στα 0,53mg/m³. Αντίθετα οι τιμές της 
φορμαλδεΰδης σπάνια έπεφταν κάτω από 
το ανώτερο επιτρεπτό όριο και η μέγιστη 
συγκέντρωση βρέθηκε στους σταθμούς 
Σύνταγμα και Ομόνοια στα 18 mg/m³.

Οι τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας είναι τρομακτικές καθώς οι τιμές 
κινόυνται σε δεκαπλάσια από το όριο επί-
πεδα. Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε 
στον σταθμό Πανόρμου στα 1049 nTesla.

Παρακάτω παραθέτουμε τα διαγράμμα-
τα των μέσων όρων των μετρήσεων. Όπως 
σαφώς διαπιστώνεται ότι ακόμα και οι 
μέσες τιμές είναι υψηλότερες των ορίων
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**Ανώτατο επιτρεπτό όριο για HCHO 0,02 mg/m³* και για TVOC 0,31 mg/m³ 
( ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι η τιμή, η οποία δεν επιτρέπεται να η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου σε 

έναν χημικό παράγοντα , μετρημένη στον αέρα ζώνης αναπνοής του , κατά την διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιό-
δου μέσα στον χρόνο εργασίας του(ΠΔ 338/2001, ΠΔ 339/2001).)

*(0,02 mg/m³ σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο για την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία- National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH, CDC, HHS))

(0,31 mg/m³ Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 488, 30/03/2011)
**Ανώτατο επιτρεπτό όριο για ΡΜ1 μg/m³ 15 ΡΜ2,5 25 μg/m³ και για ΡΜ10 50μg/m³
( ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι η τιμή η οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 70% της οριακής τιμής περισσότερο από 35 

φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.)
 (15 μg/m³, 25 μg/m³ και 50 μg/m³ ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 1311Β/13.4.17)
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ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Αθήνα, 20/7/2022
Αθήνα, 20/7/2022
Προς τον Κύριο  Παναγιώτη Κατηφόρη
 Διευθύνοντα Σύμβουλο
Αθήνα, 20/7/2022
HOUSEMARKET A.E. (IKEA).
Κύριε Κατηφόρη
Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 43 χρόνια που λειτουργεί (www.pakoe.

gr) ως ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, έχει πραγματο-
ποιήσει χιλιάδες έρευνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση και 
τη ρύπανση των νερών στον Ελλαδικό χώρο.

Διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιημένα και διαπιστευμένα μικρο-

βιολογικά και χημικά εργαστήρια, εκδίδει μηνιαίο περιοδικό με 
τίτλο «Οικονομία Για Το Περιβάλλον». 

 Την ιστοσελίδα του επισκέπτονται 50 με 60 χιλιάδες άτο-
μα την εβδομάδα.

Μετά από επώνυμες καταγγελίες πραγματοποίησε έρευνα 
σε ένα από τα καταστήματά σας και συγκεκριμένα στην Ανδρέα 
Παπανδρέου 35 στο Μαρούσι και διαπίστωσε όπως θα δείτε και 
στη συνημμένη έκθεση, τεράστιο πρόβλημα στις εκπεμπόμενες 
συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης από έπιπλα (παιδικά και μη).

Επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο θα θέλαμε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας, ούτως ώστε να σας προτείνουμε λύσεις. Οι 
μετρήσεις αυτές θα επαναληφθούν τον επόμενο μήνα  

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ 
ΚΑΙ VOC  
ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ

Στοιχεία μελέτης αποτελούν συχνά οι 
εκπομπές των αέριων ρύπων από ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες όπως βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες κλπ που ως αναμένε-
ται ρυπαίνουν το περιβάλλον. Κατά την 
διάρκεια της ημέρας σε συνήθεις ασχο-
λίες, όπως τα ψώνια ο άνθρωπος εκτίθε-
ται σε πληθώρα ρύπων χωρίς να το αντι-
λαμβάνεται. Κρίθηκε σκόπιμο, λοιπόν στο 
ΠΑΚΟΕ να πραγματοποιηθούν μετρή-
σεις της φορμαλδεΰδης και των πτητι-
κών οργανικών ενώσεων (VOC), δηλα-
δή ορισμένων εξαιρετικά διαδεδομένων 
και επικινδύνων για την υγεία ρύπων.

VOC (Volatile Organic Compounds)
Τα  VOC (Volatile Organic Compounds) 

αποτελούν μια ακόμη πηγή ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, η οποία πρόσφατα άρχι-
σε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Τα 
VOC παράγονται κυρίως από ανθρωπογε-
νείς δραστηριότητες , όπως καύση υδρο-
γονανθράκων, βιομηχανικές δραστηριό-
τητες, χρήση διαλυτών, όμως μπορεί να 
έχουν και βιογενή προέλευση. Πρόκει-
ται για πτητικούς αλειφατικούς  και αρω-
ματικούς υδρογονάνθρακες. Αποτελούν  
ενεργά συστατικά σε πολλά είδη καθημε-
ρινής χρήσης. Ορισμένες χαρακτηριστι-
κές ενώσεις είναι: Φορμαλδεΰδη, Τετρα-
χλωροφθορένιο, Βενζοπυρένιο, Διοξίνες, 
Χλωροφόρμιο κ.α.

Οι πτητικές αυτές ενώσεις εκπέμπο-
νται ως αέρια από ορισμένα ή στερεά. 
Τα VOC εκπέμπονται κυρίως από βιο-
μηχανίες (χαλυβουργεία, διυλιστήρια), 
οχήματα, φυτά , αλλά και από εξάτμιση 
διαλυτών που προέρχονται από οικια-
κή χρήση, βαφές, καθαριστικά, κόλλες , 
απολυμαντικά, υλικά κατασκευής κτηρί-
ων και επίπλων, κάπνισμα κ.α. Λόγω της 

πληθώρας των προϊόντων καθημερινής 
χρήσης  που εκπέμπουν VOC οι συγκε-
ντρώσεις τους είναι έως και δέκα φορές 
υψηλότερες  σε εσωτερικούς απ’ ότι σε 
εξωτερικούς χώρους.

Τα συνήθη συμπτώματα μετά από 
έκθεση στα VOC  είναι πονοκέφαλος, δερ-
ματικοί ερεθισμοί, δύσπνοια, αλλά και 
ηπατικές παθήσεις, πολυνευρίτιδα ακό-
μα και καρκίνος. Σύμφωνα με την οδη-
γία 2004/42/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
VOC είναι κάθε οργανική ένωση της οποί-
ας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμε-
νο σε σταθερή πίεση 1 atm είναι μικρό-
τερο ή ίσο των 250°C.

ΦΟΕΜΑΛΔΕΫΔΗ
Η φορμαλδεΰδη είναι το προϊόν ατε-

λούς καύσης των υλικών που περιέχουν 
άνθρακα και γι αυτό τον λόγο υψηλές 
συγκεντρώσεις μπορεί να βρεθούν σε 
πυρκαγιές, εργοστάσια κλπ. Είναι πρό-
δρομη ένωση πολλών άλλων ενώσεων, 
κυρίως διαφόρων ρητινών για προϊό-
ντα ξύλου και για επικαλύψεις, και είναι 
ένωση που, μαζί με την ουρία, την μελα-
μίνη ή/και τη φαινόλη, χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή τους. Σήμερα, για τη 
βιομηχανική παραγωγή της φορμαλδεΰ-
δη χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστι-
κά η μέθοδος Wacker, η οποία βασίζε-
ται στην οξείδωση του αιθυλενίου από 
το ατμοσφαιρικό οξυγόνο σε διυλιστή-
ρια. Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή της 
φορμαλδεΰδης εκτιμάται σε 20,8 εκατομ-
μύρια κυβικούς τόνους. (Luoping Zhang , 
CHAPTER 1:Introduction to Formaldehyde, 
in Formaldehyde: Exposure, Toxicity and 
Health Effects, 2018, pp. 1-19).  Χρησιμο-
ποιείται κυρίως για την παραγωγή βιο-
μηχανικών ρητινών, που με τη σειρά τους 
χρησιμοποιούνται για συγκολλημένα προ-
ϊόντα ξύλου π.χ. μοριοσανίδες, ινοσανί-
δες, κόντρα-πλακέ, και για επικαλύψεις.

Εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης, της 
σημαντικής τοξικότητας και ευφλεκτότη-
τας, η έκθεση στη φορμαλδεΰδη αποτελεί 
ένα σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώ-

πινη υγεία. Το 2011, το Εθνικό Τοξικολο-
γικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ (US National 
Toxicology Program), περιέγραψε τη φορ-
μαλδεΰδη, ως ένα «...γνωστό ανθρώπινο 
καρκινογόνο...» («...known to be a human 
carcinogen...»). Κατατάσσεται στις εξαιρε-
τικά τοξικές χημικές ενώσεις είναι  καρ-
κινογόνος και μεταλλαξιογόνος ουσία και 
είναι άκρως ερεθιστική για το αναπνευ-
στικό σύστημα, το δέρμα και τα μάτια.

Το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε, την 18/10/2022, μετρή-
σεις της ποιότητας του αέρα στο κατά-
στημα  ΙΚΕΑ. Ειδικότερα μετρήθηκαν οι 
συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης και VOC 
στο κατάστημα  ΙΚΕΑ στο Athens Mall, 
Ανδρέα Παπανδρέου 35 στο Μαρούσι.

Αν και τα επίπεδα των VOC παρέμει-
ναν κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, 
είναι αξιοσημείωτο ότι τα επίπεδα φορ-
μαλδεΰδης ήταν σε εξαιρετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την 
υγεία εργαζόμενων, πρωτίστως και δευ-
τερευόντως των καταναλωτών (συνημ-
μένοι πίνακες διαγραμμάτων).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν στο κατάστημα ΙΚΕΑ   στο 
τμήμα υπνοδωματίου (0,03-0,05 mg/m³). 
Επίσης άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγο-
νός ότι στο Athens Μall οι τιμές της φορ-
μαλδεΰδης στον τέταρτο όροφο στον εξω-
τερικό χώρο (Swedish Deli) κυμαίνονταν 
επίσης σε υψηλές τιμές (0,06-0,09 mg/
m³) (συνημμένοι πίνακες διαγραμμάτων).

Έχοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που 
εκτίθενται στα συγκεκριμένα καταστήμα-
τα, διατηρούνται καθαρά από τους εργα-
ζόμενους, αραιώνοντας έτσι τις εκπο-
μπές, από τα έπιπλα και τα υφάσματα, 
της φορμαλδεΰδης αποτελεί αναγκαιό-
τητα η ενημέρωση του κοινού. Οι επι-
πτώσεις για την υγεία εργαζόμενων και 
καταναλωτών είναι ανυπολόγιστες, αφού 
κατά τις συνεχείς οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει το σύνολο του ελληνι-
κού λαού ο συγκεκριμένος τύπος κατα-
στημάτων αποτελεί  τεράστιο πόλο έλξης 
για αγορές, αλλά και προσφορά εργασίας.
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Πίνακας 1
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμο-

σφαιρικών ρύπων (τμημα παδικού δωμα-
τίου και σχεδιασμού,IKEA ,Ανδρέα 
Παπανδρέου 35, Μαρούσι), Συντεταγ-
μένες 38.045475, 23.789669, Ημερομη-
νία 18/10/2022

Α/Α Ώρα TVOC
mg/m3

HCHO
mg/m3

1 10:42 0,24 0,05
2 10:42 0,25 0,04
3 10:42 0,23 0,04
4 10:43 0,21 0,03
5 10:43 0,18 0,04
6 10:44 0,17 0,04
7 10:44 0,18 0,03
8 10:44 0,17 0,03
9 10:45 0,16 0,03

10 10:45 0,15 0,03
11 10:45 0,14 0,03
12 10:46 0,09 0,02
13 10:46 0,1 0,04
14 10:46 0,1 0,03
15 10:46 0,12 0,04

0,31 0,02

Πίνακας 2
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμο-

σφαιρικών ρύπων (τμήμα υπνοδωματίου  
IKEA, Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρού-
σι), Συντεταγμένες 38.045475, 23.789669, 
Ημερομηνία 18/10/2022

Α/Α Ώρα TVOC
mg/m3

HCHO
mg/m3

 1 10:47 0,08 0,03
 2 10:47 0,12 0,04
3 10:47 0,09 0,05
4 10:48 0,11 0,03
5 10:48 0,11 0,04
6 10:49 0,11 0,04
7 10:49 0,08 0,04
8 10:50 0,1 0,03
9 10:50 0,09 0,04

10 10:51 0,09 0,04
11 10:51 0,09 0,04
12 10:52 0,09 0,04
13 10:52 0,07 0,05
14 10:52 0,07 0,05
15 10:53 0,09 0,05

0,31 0,02

Πίνακας 3
 Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμο-

σφαιρικών ρύπων (εξωτερικός χώρος 
Swedish Deli ,Ανδρέα Παπανδρέου 35, 
Μαρούσι), Συντεταγμένες 38.045475, 
23.789669, Ημερομηνία 18/10/2022

Α/Α Ώρα TVOC
mg/m3

HCHO
mg/m3

1 10:53 0,11 0,07
2 10:53 0,11 0,07

3 10:54 0,11 0,06
4 10:54 0,11 0,07
7 10:55 0,1 0,08
8 10:56 0,1 0,07
9 10:57 0,1 0,09

10 10:57 0,11 0,08
11 10:58 0,1 0,09
12 10:58 0,08 0,08
13 10:59 0,09 0,09
14 10:59 0,08 0,09
15 11:00 0,08 0,08
16 11:00 0,07 0,08
17 11:01 0,08 0,09
18 11:01 0,1 0,07

0,31 0,02
**Ανώτατο επιτρεπτό όριο για HCHO 
0,02 mg/m³* και για TVOC 0,31 mg/m³  
(ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι η τιμή, η 
οποία δεν επιτρέπεται να η μέση χρονι-
κά σταθμισμένη έκθεση  του εργαζόμε-
νου σε έναν χημικό παράγοντα , μετρημέ-
νη στον αέρα ζώνης αναπνοής του , κατά 
την διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντά-
λεπτης περιόδου μέσα στον χρόνο εργα-
σίας του(ΠΔ 338/2001, ΠΔ 339/2001).)

*(0,02 mg/m³ σύμφωνα με το Αμε-
ρικάνικο Ινστιτούτο για την Εργασιακή 
Ασφάλεια και Υγεία- National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH, 
CDC, HHS))

(0,31 mg/m³ Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως αρ. φύλλου 488, 30/03/2011)
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ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Αθήνα, 20/7/2022
Αρ. Πρωτ.: 1681
Προς τον Κύριο  Δημήτριο Γαλάνη
Διευθύνοντα Σύμβουλο
Κύριε Κατηφόρη
Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 43 χρόνια που λειτουργεί (www.pakoe.

gr) ως ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, έχει πραγματο-
ποιήσει χιλιάδες έρευνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση και 
τη ρύπανση των νερών στον Ελλαδικό χώρο.

Διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιημένα και διαπιστευμένα μικρο-
βιολογικά και χημικά εργαστήρια, εκδίδει μηνιαίο περιοδικό με 
τίτλο “Οικονομία Για Το Περιβάλλον”. 

Την ιστοσελίδα του επισκέπτονται 50 με 60 χιλιάδες άτο-
μα την εβδομάδα.

Μετά από επώνυμες καταγγελίες πραγματοποίησε έρευνα 
σε ένα από τα καταστήματά σας και συγκεκριμένα στην Τατο-
ΐου  14 Μεταμόρφωση  και διαπίστωσε όπως θα δείτε και στη 
συνημμένη έκθεση, τεράστιο πρόβλημα στις εκπεμπόμενες 
συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης από έπιπλα (παιδικά και μη).

 Επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο θα θέλαμε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας, ούτως ώστε να σας προτείνουμε λύσεις. Οι 
μετρήσεις αυτές θα επαναληφθούν τον επόμενο μήνα  

*Συνημμένα σας στέλνουμε ηλεκτρονικά τα τρία (3) τελευ-
ταία τεύχη του περιοδικού μας.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ 
ΚΑΙ VOC  
ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ

Στοιχεία μελέτης αποτελούν συχνά οι 
εκπομπές των αέριων ρύπων από ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες όπως βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες κλπ που ως αναμένε-
ται ρυπαίνουν το περιβάλλον. Κατά την 
διάρκεια της ημέρας σε συνήθεις ασχο-
λίες, όπως τα ψώνια ο άνθρωπος εκτίθε-
ται σε πληθώρα ρύπων χωρίς να το αντι-
λαμβάνεται. Κρίθηκε σκόπιμο, λοιπόν στο 
ΠΑΚΟΕ να πραγματοποιηθούν μετρή-
σεις της φορμαλδεΰδης και των πτητι-
κών οργανικών ενώσεων (VOC), δηλα-
δή ορισμένων εξαιρετικά διαδεδομένων 
και επικινδύνων για την υγεία ρύπων.

VOC (Volatile Organic Compounds)
Τα  VOC (Volatile Organic Compounds) 

αποτελούν μια ακόμη πηγή ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, η οποία πρόσφατα άρχι-
σε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Τα 
VOC παράγονται κυρίως από ανθρωπογε-
νείς δραστηριότητες, όπως καύση υδρο-
γονανθράκων, βιομηχανικές δραστηριό-
τητες, χρήση διαλυτών, όμως μπορεί να 
έχουν και βιογενή προέλευση. Πρόκειται 
για πτητικούς αλειφατικούς  και αρωματι-
κούς υδρογονάνθρακες. Αποτελούν  ενερ-
γά συστατικά σε πολλά είδη καθημερινής 
χρήσης. Ορισμένες χαρακτηριστικές ενώ-
σεις είναι: Φορμαλδεΰδη, Ταετραχλωρο-
φθορένιο, Βενζοπυρένιο, Διοξίνες, Χλω-
ροφόρμιο κ.α.

Οι πτητικές αυτές ενώσεις εκπέμπο-
νται ως αέρια από ορισμένα ή στερεά. 
Τα VOC εκπέμπονται κυρίως από βιο-
μηχανίες (χαλυβουργεία, διυλιστήρια), 
οχήματα, φυτά, αλλά και από εξάτμιση 
διαλυτών που προέρχονται από οικια-
κή χρήση, βαφές, καθαριστικά, κόλλες, 
απολυμαντικά, υλικά κατασκευής κτηρί-
ων και επίπλων, κάπνισμα κ.α. Λόγω της 

πληθώρας των προϊόντων καθημερινής 
χρήσης  που εκπέμπουν VOC οι συγκε-
ντρώσεις τους είναι έως και δέκα φορές 
υψηλότερες  σε εσωτερικούς απ’ ότι σε 
εξωτερικούς χώρους.

Τα συνήθη συμπτώματα μετά από 
έκθεση στα VOC  είναι πονοκέφαλος, δερ-
ματικοί ερεθισμοί, δύσπνοια, αλλά και 
ηπατικές παθήσεις, πολυνευρίτιδα ακό-
μα και καρκίνος. Σύμφωνα με την οδη-
γία 2004/42/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
VOC είναι κάθε οργανική ένωση της οποί-
ας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμε-
νο σε σταθερή πίεση 1 atm είναι μικρό-
τερο ή ίσο των 250°C.

ΦΟΕΜΑΛΔΕΫΔΗ
Η φορμαλδεΰδη είναι το προϊόν ατε-

λούς καύσης των υλικών που περιέχουν 
άνθρακα και γι αυτό τον λόγο υψηλές 
συγκεντρώσεις μπορεί να βρεθούν σε 
πυρκαγιές, εργοστάσια κλπ. Είναι πρό-
δρομη ένωση πολλών άλλων ενώσεων, 
κυρίως διαφόρων ρητινών για προϊό-
ντα ξύλου και για επικαλύψεις, και είναι 
ένωση που, μαζί με την ουρία, την μελα-
μίνη ή/και τη φαινόλη, χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή τους. 

Σήμερα, για τη βιομηχανική παραγωγή 
της φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά η μέθοδος Wacker, η οποία 
βασίζεται στην οξείδωση του αιθυλενίου 
από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο σε διυλιστή-
ρια. Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή της 
φορμαλδεΰδης εκτιμάται σε 20,8 εκατομ-
μύρια κυβικούς τόννους. (Luoping Zhang, 
CHAPTER 1:Introduction to Formaldehyde, 
in Formaldehyde: Exposure, Toxicity and 
Health Effects, 2018, pp. 1-19).  Χρησιμο-
ποιείται κυρίως για την παραγωγή βιο-
μηχανικών ρητινών, που με τη σειρά τους 
χρησιμοποιούνται για συγκολλημένα προ-
ϊόντα ξύλου π.χ. μοριοσανίδες, ινοσανί-
δες, κόντρα-πλακέ, και για επικαλύψεις.

Εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης, της 
σημαντικής τοξικότητας και ευφλεκτότη-
τας, η έκθεση στη φορμαλδεΰδη αποτελεί 
ένα σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώ-

πινη υγεία. Το 2011, το Εθνικό Τοξικολο-
γικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ (US National 
Toxicology Program), περιέγραψε τη φορ-
μαλδεΰδη, ως ένα «...γνωστό ανθρώπι-
νο καρκινογόνο...» («...known to be a human 
carcinogen...»). Κατατάσσεται στις εξαιρε-
τικά τοξικές χημικές ενώσεις είναι  καρ-
κινογόνος και μεταλλαξιογόνος ουσία και 
είναι άκρως ερεθιστική για το αναπνευ-
στικό σύστημα, το δέρμα και τα μάτια.

Το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε, την 18/10/2022, μετρή-
σεις της ποιότητας του αέρα σε κατά-
στημα του Praktiker. Ειδικότερα μετρή-
θηκαν οι συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης 
και VOC στο Praktiker Τατοΐου 14 στην 
Μεταμόρφωση.

Αν και τα επίπεδα των VOC παρέμει-
ναν κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, 
είναι αξιοσημείωτο ότι τα επίπεδα φορ-
μαλδεΰδης ήταν σε εξαιρετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την 
υγεία εργαζόμενων, πρωτίστως και δευ-
τερευόντως των καταναλωτών (συνημ-
μένοι πίνακες διαγραμμάτων).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις που 
παρατηρήθηκαν στο κατάστημα Praktiker  
στον άνω όροφο στο τμήμα επίπλων-δια-
κόσμησης- παιδικού δωματίου (0,12-0,14 
mg/m³), ενώ στο ισόγειο στο τμήμα ξυλεί-
ας οι τιμές ήταν σε επικίνδυνα επίπεδα 
(0,04-0,08mg/m³) (συνημμένοι πίνακες 
διαγραμμάτων).

Έχοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που 
εκτίθενται στο συγκεκριμένο καταστήμα, 
διατηρούνται καθαρά από τους εργαζό-
μενους, αραιώνοντας έτσι τις εκπομπές, 
από τα έπιπλα και τα υφάσματα, της φορ-
μαλδεΰδης αποτελεί αναγκαιότητα η ενη-
μέρωση του κοινού. 

Οι επιπτώσεις για την υγεία εργαζό-
μενων και καταναλωτών είναι ανυπο-
λόγιστες, αφού κατά τις συνεχείς οικο-
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
το σύνολο του ελληνικού λαού ο συγκε-
κριμένος τύπος καταστημάτων αποτελεί  
τεράστιο πόλο έλξης για αγορές, αλλά και 
προσφορά εργασίας.
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Συγκεντρώσεις Φορμαλδεϋδης Σημείο 1

HCHO mg/m3

AΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ 
HCHO mg/m3
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Συγκεντρώσεις Φορμαλδεϋδης Σημείο 2

HCHO mg/m3

AΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ 
HCHO mg/m3

Πίνακας 1
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων 

ατμοσφαιρικών ρύπων (τμήμα ξυλείας, 
Praktiker,Τατοΐου 14, Μεταμόρφωση), 
Συντεταγμένες 38.052667, 23.752611, 
Ημερομηνία 18/10/2022

Α/Α Ώρα TVOC
mg/m3

HCHO
mg/m3

1 11:45 0,07 0,04
2 11:45 0,08 0,05
3 11:46 0,08 0,05
4 11:47 0,02 0,06
7 11:47 0,05 0,07
8 11:48 0,07 0,07
9 11:49 0,08 0,05

10 11:49 0,07 0,07
11 11:50 0,04 0,08
12 11:50 0,07 0,07
13 11:51 0,07 0,06
14 11:51 0,05 0,06
15 11:52 0,07 0,05
16 11:52 0,05 0,07
17 11:53 0,06 0,08

0,31 0,02

Πίνακας 2
Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμο-

σφαιρικών ρύπων (τμήμα επίπλων-
διακόσμησης και παιδικού δωματίου, 
Praktiker,Τατοΐου 14, Μεταμόρφωση), 
Συντεταγμένες 38.052667, 23.752611, 
Ημερομηνία 18/10/2022

Α/Α Ώρα TVOC
mg/m3

HCHO
mg/m3

1 11:54 0,05 0,12
2 11:54 0,07 0,12
3 11:55 0,07 0,12
4 11:55 0,06 0,13
7 11:55 0,07 0,13
8 11:56 0,07 0,13
9 11:56 0,05 0,13

10 11:57 0,02 0,13
11 11:57 0,04 0,13
12 11:58 0,05 0,13
13 11:58 0,08 0,14
14 11:59 0,02 0,12
15 11:59 0,08 0,13
16 12:00 0,05 0,13
17 12:00 0,05 0,14

0,31 0,02

**Ανώτατο επιτρεπτό όριο για HCHO 
0,02 mg/m³* και για TVOC 0,31 mg/m³ 

( ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι η τιμή, 
η οποία δεν επιτρέπεται να η μέση χρο-
νικά σταθμισμένη έκθεση  του εργαζόμε-
νου σε έναν χημικό παράγοντα , μετρημέ-
νη στον αέρα ζώνης αναπνοής του , κατά 
την διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντά-
λεπτης περιόδου μέσα στον χρόνο εργα-
σίας του(ΠΔ 338/2001, ΠΔ 339/2001).)

*(0,02 mg/m³  σύμφωνα με το Αμε-
ρικάνικο Ινστιτούτο για την Εργασιακή 
Ασφάλεια και Υγεία- National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH, 
CDC, HHS)) (0,31 mg/m³ Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 488, 30/03/2011
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Επικίνδυνο το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης στο 30% των δειγμάτων 

σε Αχαΐα και Κορινθία

Επιστημονικό συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την 
06/10/2022, στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λει-
τουργία του, ενδεικτικές δειγματολη-
ψίες και μετρήσεις νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης στους νομούς Κορινθίας 
και Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα λήφθη-
καν δείγματα από τον Άσσο, το Βρα-
χάτι, το Κοκκώνι, το Κιάτο, το Άνω 
Διμηνιό, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένι 
στην Κορινθία και από την Αιγείρα, 
το Διακοπτό, το Αίγιο, τα Σελιανίτι-
κα, τον Ψαθόπυργο, το Ρίο και την 
Πάτρα στην Αχαΐα.

Από τα αποτελέσματα των επιτόπι-
ων μετρήσεων και μικροβιολογικών και 
χημικών αναλύσεων, παρατηρήθηκαν 
τα παρακάτω

Όσον αφορά την μικροβιακή ανάλυση 
στις περιοχές της Κορινθίας, σε (7)επτά  
από τα είκοσι εννέα (29)  σημεία εμφα-
νίζονται  E.coli, εντερόκοκκος και κολο-
βακτηρίδια (συνημμένοι πίνακες αποτε-
λεσμάτων). Τα σημεία δειγματοληψίας 
αυτά είναι είτε από σχολεία ,είτε από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, οπότε προκύπτει ζήτημα υγειονο-
μικού κινδύνου. 

Στην Αχαΐα η αντίστοιχη ανάλυση 
ανέδειξε (9) εννέα από τα είκοσιεπτα (27) 
σημεία, όπου εμφανίζονται οι μικροοργα-
νισμοί  E.coli, εντερόκοκκος και κολοβα-
κτηρίδια και ως επί το πλείστον αφορούν 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος. Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι 
δεν ευθύνονται οι επαγγελματίες της εστί-
ασης για την υποβαθμισμένη ποιότητα 
του νερού στα καταστήματα τους, αλλά ο 
φορέας ύδρευσης και αποχέτευσης κάθε 
περιοχής, όπου είναι ο Δήμος.

Στην χημική ανάλυση, ευτυχώς στο 
σύνολο των δειγμάτων δεν παρατηρήθηκε 
το καρκινογόνο Χρώμιο(VI) και σε ελάχι-
στες περιπτώσεις εντοπίστηκαν φωσφορι-
κά ιόντα , σε συγκεντρώσεις βέβαια κάτω 
του ορίου (συνημμένοι πίνακες διαγραμ-
μάτων).

Από την ανάλυση των φυσικοχημι-
κών παραμέτρων του νερού στις παρα-
πάνω περιοχές, σε 2 σημεία του νομού 
Κορινθίας παρατηρήθηκαν αιωρούμενα 
σωματίδια και υπόλευκο χρώμα, ενώ οι 
μετρήσεις αγωγιμότητας έδειξαν ότι το 
νερό στην πλειοψηφία των δειγμάτων και 

των δύο νομών χαρακτηρίζεται από υψη-
λές τιμές αγωγιμότητας (συνημμένοι πίνα-
κες διαγραμμάτων). Η παρατήρηση αυτή 
είναι ανησυχητική, καθώς οι υψηλές τιμές 
αγωγιμότητας δηλώνουν υψηλό ποσοστό 
διαλυμένων αλάτων, ανιόντων, κατιόντων, 
μετάλλων και οργανικής ύλης. Ακόμη οι 
τιμές της αγωγιμότητας δηλώνουν πως 
τα δείγματα είναι από αρκετά σκληρά έως 

πολύ σκληρά ύδατα (πίνακας 4).
Στους νομούς Κορινθίας και Αχαΐας 

κατοικούν περισσότεροι από τετρακόσιες 
χιλιάδες συμπολίτες μας και γι’ αυτό τον 
λόγο αποτελεί αναγκαιότητα η διερεύ-
νηση του ζητήματος , το οποίο  προέ-
κυψε από την ενδεικτική δειγματοληψία 
του ΠΑΚΟΕ και η κινητοποίηση τοπικών 
φορέων και πολιτών.
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Πίνακας 1: Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από 
Άσσος -  Πάτρα, στις  6 / 10 / 2022.

Ση
με

ία Συντε-
ταγμέ-

νες
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια E. coli Εντερόκοκκοι

1 37.936879 
22.823797 Άσσος.  Νηπιαγωγείο 10:10 0 1 0

2 37.937114 
22.823652 Άσσος . Οδός  Παπαληγούρα. Οικία.   10:12 0 0 0

3 37.941372 
22.825184 Κάτω Άσσος.  Ε. Ο. Κορίνθου – Πατρών.  Φούρνος. 10:57 0 0 0

4 37.942845 
22.823137 Άσσος . Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών.  Βενζινάδικο. 11:05 0 0 0

5 37.953545 
22.808069 Βραχάτι. Οδός Κολοκοτρώνη.  Σχολείο. 11:20 0 0 1

6 37.953658, 
22.805652 Βραχάτι.  Οδός Π. Τσαλδάρη.  Φούρνος . 11:45 0

7 37.928336 
23.143526 Βραχάτι.  Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου. Κατάστημα. 11:50 0

8 37.953892 
22.805256 Βραχάτι.  Οδός  Π. Τσαλδάρη. Ταβέρνα.   11:53 0

9 37.969305 
22.777956 Κοκκώνι . Οδός 25η Μαρτίου και Μακεδονίας. 12:08 2 0 0

10 37.969441 
22.779004 Κοκκώνι . Οδός Μακεδονίας. Market. 12:10 3 0 0

11 37.970816 
22.779985 Κοκκώνι . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου Πατρών.  Cafe 12:30 5 0 0

12 38.01155 
22.75209 Κιάτο. οδός  Καλογεροπούλου και Αράτου.  Cafe . 13:00 0 0 0

13 38.013413 
22.749968 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια. Cafe.  13:20 0 0 0

14 38.013395 
22.749938 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια . Cafe.   13:25 2 1 0

15 38.013029 
22.749337 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια  και Κλεισθένους.  Ζαχαροπλαστείο. 13:45 0 0 0

16 38.009967 
22.740784 Κιάτο. Επ. Οδός Κιάτου- Βυτίας.  Βενζινάδικο. 13:56 0 0 0

17 38.030624  
22.711652

Άνω Διμηνιό.  Από Επαρ. Οδ. Κιάτου – Μάννας στην οδό 
Μερτικοπούλου.  Καφετέρια.  14:40 0 0 0

18 38.031666 
22.713784 Άνω Διμηνιό.  Μορφωτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος . 15:10 0 0 0

19 38.031517 
22.713713

Άνω Διμηνιό.  Επαρ. Οδ. Κιάτου – Μάννας.  Εκκλησία Άγιος 
Γεώργιος, 15:15 0 0 0

20 38.07871 
22.62824 Ξυλόκαστρο.  Οδός Σπύρου Παπαγεωργίου και Δαμασκηνού.  Café. 15: 45 0 0 0

21 38.07889 
22.62739 Ξυλόκαστρο.  Οδός Παπαγεωργίου . Καφετέρια. 15:50 0 0 0

22 38.080009 
22.624798 Ξυλόκαστρο.  Οδός Παπαγεωργίου. Σούπερ μάρκετ. 16:00 0 0 0

23 38.08113 
22.62218 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Καφετέρια. 16:10 2 1 0

24 38.079483 
22.624698 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Κατάστημα.  16:15 0

25 38.081479 
22.619843 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Εξωτερική βρύση οικείας. 16:25 0 0 0

26 38.081602 
22.619545

Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν και Αθανασόπουλου  Εξωτερική 
βρύση οικείας. 16:35 0 0 0

27 38.13545 
22.42639 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Ζαχαροπλαστείο . 17:18 0 0 0

28 38.134829 
22.425878 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Καφετέρια. 17:30 0 0 0

29 38.134856 
22.425741 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Αρτοζαχαροπλαστείο . 17:40 0 0 0

30 38.147768 
22.357383 Αιγείρα . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Καφετέρια.  17:50 0 0 0

31 38.148221 
22.356141 Αιγείρα . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονος.  18:14 0 0 0

32 38.148814 
22.354285

Αιγείρα . Οδός Κρατίνου και Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. 
Σουπερμάρκετ.  18:20 0 0 0

33 38.188244 
22.196589 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.  Κρεοπωλείο. 18:50 3 0 0

34 38.188924 
22.195736 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.  Φούρνος. 18:55 0 0 0

35 38.19149 
22.19638 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.   Αρτοζαχαροπλαστείο. 19:05 1 0 0

36 38.244872, 
22.091752 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια.  19:45 0 0 0

37 38.245674 
22.091438 Αίγιο  Οδός Κορίνθου.  Καφέ ζαχαροπλαστείο . 19:50 0 0 0

38 38.24446 
22.09192 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου.  Καφετέρια. 19:53 0 0 0

39 38.24460 
22.09185 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια.   19:55 1 1 0

40 38.24432 
22.09204 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια. 20:00 0 0 0



#145• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022 ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΚΟΕ / 13

Πίνακας 2: Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Άσσος  -  
Πάτρα, στις  6 / 10 / 2022.

Ση
με

ία Συντε-
ταγμέ-

νες
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα

Συγκέντρωση

Χρώμιο (VI) 
(μg/L)

Φωσφορι-
κών (Ρ2O5) 

(mg/L)

Ση
με

ία Συντε-
ταγμέ-

νες
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια E. coli Εντερόκοκκοι

41 38.282718 
22.027588 Σελιανίτικα.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Καφετέρια. 20:27 0 0 0

42 38.282980 
22.027152 Σελιανίτικα. Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου  - Πατρών. Καφενείο. 20:28 0 0 0

43 38.283444 
22.026302 Σελιανίτικα. Οδός Αιγίου.  Κατάστημα.  20:30 0 0 0

44 38.327292 
21.876419  Ψαθόπυργος. Οδός Φαλήρου.  Ταβέρνα. 21:15 0 0 0

45 38.327423 
21.876405 Ψαθόπυργος.  Οδός Φαλήρου. Ταβέρνα. 21:16 0 0 0

46 38.326993 
21.876226 Ψαθόπυργος.  Οδός Φαλήρου. Παραλία. Οικία. 21:20 0 0 0

47 38.306399 
21.788608 Ρίο.  Οδός Εγνατίας .  Βενζινάδικο. 22:00 0 0 0

48 38.308577 
21.786630 Ρίο.  Οδός Ελευθερίας . Ταβέρνα. 22:10 0 0 0

49 38.309158 
21.781761 Ρίο.  Οδός Σώμερσετ . Βενζινάδικο.  20:17 0 0 0

50 38.256464 
21.741178 Πάτρα.  Οδός Έλληνος  Στρατιώτου. Ι. Ν. Αγ. Αλεξίου.   22:35 0 0 1

51 38.25687 
21.74156 Πάτρα.  Οδός Έλληνος  Στρατιώτου. Καφενείο. 22:40 0 0 0

52 38.255702 
21.740757 Πάτρα.  Οδός Έλληνος Στρατιώτου . Βενζινάδικο . 22:45 3 2 0

53 38.25564 
21.73954 Πάτρα.  Οδός Γιαννιτσών. Καφενείο.  22:50 0 0 1

54 38.246800 
21.734510 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Καφενείο.   23:00 0 0 1

55 38.246872 
21.734921 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Ζαχαροπλαστείο. 23:05 0 0 1

56 38.245599 
21.735570 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Ψησταριά. 23:07 0 0 0

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

1 37.936879 
22.823797 Άσσος.  Νηπιαγωγείο 10:10 LO* LO*

2 37.937114 
22.823652 Άσσος . Οδός  Παπαληγούρα. Οικία.   10:12 LO* 0,6

3 37.941372 
22.825184 Κάτω Άσσος.  Ε. Ο. Κορίνθου – Πατρών.  Φούρνος. 10:57 LO* LO*

4 37.942845 
22.823137 Άσσος . Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών.  Βενζινάδικο. 11:05 LO* LO*

5 37.953545 
22.808069 Βραχάτι. Οδός Κολοκοτρώνη.  Σχολείο. 11:20 LO* LO*

6 37.953658, 
22.805652 Βραχάτι.  Οδός Π. Τσαλδάρη.  Φούρνος . 11:45 LO* LO*

7 37.928336 
23.143526 Βραχάτι.  Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου. Κατάστημα. 11:50 LO* 0,1

8 37.953892 
22.805256 Βραχάτι.  Οδός  Π. Τσαλδάρη. Ταβέρνα.   11:53 LO* LO*

9 37.969305 
22.777956 Κοκκώνι . Οδός 25η Μαρτίου και Μακεδονίας. 12:08 LO* LO*

10 37.969441 
22.779004 Κοκκώνι . Οδός Μακεδονίας. Market. 12:10 LO* LO*

11 37.970816 
22.779985 Κοκκώνι . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου Πατρών.  Cafe 12:30 LO* 0,4

12 38.01155 
22.75209 Κιάτο. οδός  Καλογεροπούλου και Αράτου.  Cafe . 13:00 LO* LO*

13 38.013413 
22.749968 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια. Cafe.  13:20 LO* LO*

14 38.013395 
22.749938 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια . Cafe.   13:25 LO* LO*

15 38.013029 
22.749337 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια  και Κλεισθένους.  Ζαχαροπλαστείο. 13:45 LO* LO*

16 38.009967 
22.740784 Κιάτο. Επ. Οδός Κιάτου- Βυτίας.  Βενζινάδικο. 13:56 LO* LO*

17 38.030624 
22.711652

Άνω Διμηνιό.  Από Επαρ. Οδ. Κιάτου – Μάννας στην οδό Μερτικοπούλου.  
Καφετέρια.  14:40 LO* LO*

18 38.031666 
22.713784 Άνω Διμηνιό.  Μορφωτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος . 15:10 LO* LO*

19 38.031517 
22.713713 Άνω Διμηνιό.  Επαρ. Οδ. Κιάτου – Μάννας.  Εκκλησία Άγιος Γεώργιος, 15:15 LO* LO*
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Ση

με
ία Συντε-

ταγμέ-
νες

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα

Συγκέντρωση

Χρώμιο (VI) 
(μg/L)

Φωσφορι-
κών (Ρ2O5) 

(mg/L)

20 38.07871 
22.62824 Ξυλόκαστρο.  Οδός Σπύρου Παπαγεωργίου και Δαμασκηνού.  Café. 15:45 LO* LO*

21 38.07889 
22.62739 Ξυλόκαστρο.  Οδός Παπαγεωργίου . Καφετέρια. 15:50 LO* LO*

22 38.080009 
22.624798 Ξυλόκαστρο.  Οδός Παπαγεωργίου. Σούπερ μάρκετ. 16:00 LO* LO*

23 38.08113 
22.62218 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Καφετέρια. 16:10 LO* LO*

24 38.079483 
22.624698 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Κατάστημα.  16:15 LO* LO*

25 38.081479 
22.619843 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Εξωτερική βρύση οικείας. 16:25 LO* LO*

26 38.081602 
22.619545 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν και Αθανασόπουλου  Εξωτερική βρύση οικείας. 16:35 LO* LO*

27 38.13545  
22.42639 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Ζαχαροπλαστείο . 17:18 LO* LO*

28 38.134829 
22.425878 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Καφετέρια. 17:30 LO* LO*

29 38.134856 
22.425741 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Αρτοζαχαροπλαστείο . 17:40 LO* LO*

30 38.147768 
22.357383 Αιγείρα . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Καφετέρια.  17:50 LO* LO*

31 38.148221 
22.356141 Αιγείρα . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονος.  18:14 LO* LO*

32 38.148814 
22.354285 Αιγείρα . Οδός Κρατίνου και Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Σουπερμάρκετ.  18:20 LO* 0,4

33 38.188244 
22.196589 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.  Κρεοπωλείο. 18:50 LO* LO*

34 38.188924 
22.195736 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.  Φούρνος. 18:55 LO* LO*

35 38.19149  
22.19638 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.   Αρτοζαχαροπλαστείο. 19:05 LO* 0,2

36 38.244872, 
22.091752 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια.  19:45 LO* LO*

37 38.245674 
22.091438 Αίγιο  Οδός Κορίνθου.  Καφέ ζαχαροπλαστείο . 19:50 LO* LO*

38 38.24446  
22.09192 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου.  Καφετέρια. 19:53 LO* LO*

39 38.24460  
22.09185 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια.   19:55 LO* LO*

40 38.24432  
22.09204 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια. 20:00 LO* LO*

41 38.282718 
22.027588 Σελιανίτικα.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Καφετέρια. 20:27 LO* LO*

42 38.282980 
22.027152 Σελιανίτικα. Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου  - Πατρών. Καφενείο. 20:28 LO* LO*

43 38.283444 
22.026302 Σελιανίτικα. Οδός Αιγίου.  Κατάστημα.  20:30 LO* LO*

44 38.327292 
21.876419  Ψαθόπυργος. Οδός Φαλήρου.  Ταβέρνα. 21:15 LO* LO*

45 38.327423 
21.876405 Ψαθόπυργος.  Οδός Φαλήρου. Ταβέρνα. 21:16 LO* LO*

46 38.326993 
21.876226 Ψαθόπυργος.  Οδός Φαλήρου. Παραλία. Οικία. 21:20 LO* LO*

47 38.306399 
21.788608 Ρίο.  Οδός Εγνατίας .  Βενζινάδικο. 22:00 LO* LO*

48 38.308577 
21.786630 Ρίο.  Οδός Ελευθερίας . Ταβέρνα. 22:10 LO*

49 38.309158 
21.781761 Ρίο.  Οδός Σώμερσετ . Βενζινάδικο.  20:17 LO* LO*

50 38.256464 
21.741178 Πάτρα.  Οδός Έλληνος  Στρατιώτου. Ι. Ν. Αγ. Αλεξίου.   22:35 LO* LO*

51 38.25687  
21.74156 Πάτρα.  Οδός Έλληνος  Στρατιώτου. Καφενείο. 22:40 LO* LO*

52 38.255702 
21.740757 Πάτρα.  Οδός Έλληνος Στρατιώτου . Βενζινάδικο . 22:45 LO* LO*

53 38.25564  
21.73954 Πάτρα.  Οδός Γιαννιτσών. Καφενείο.  22:50 LO* LO*

54 38.246800 
21.734510 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Καφενείο.   23:00 LO* LO*

55 38.246872 
21.734921 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Ζαχαροπλαστείο. 23:05 LO* 0,2

56 38.245599 
21.735570 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Ψησταριά. 23:07 LO* LO*

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 5

LO* - Κάτω του ορίου ανίχνευσης οργάνου
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Πίνακας 3: Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης, περιοχών από Άσσος -  Πάτρα, στις  6 / 10 / 2022

Α
ρ.

 
δε

ίγ
μα

το
ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγ-
μένες Ώρα pH

Συγκέντρωση
Αγωγιμό-

τητα Θολερότητα Οσμή / 
χρώμα

1 Άσσος.  Νηπιαγωγείο 37.936879 
22.823797 10:10 6,64 2936 0,14

2 Άσσος . Οδός  Παπαληγούρα. Οικία.   37.937114 
22.823652 10:12 6,85 2675 -

3 Κάτω Άσσος.  Ε. Ο. Κορίνθου – Πατρών.  Φούρνος. 37.941372, 
22.825184 10:57 6,85 2255 0,12

4 Άσσος . Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών.  Βενζινάδικο. 37.942845, 
22.823137 11:05 6,68 2580 0,05

5 Βραχάτι. Οδός Κολοκοτρώνη.  Σχολείο. 37.953545, 
22.808069 11:20 6,81 1680 0,26 Υπόλευκο, 

Αιωρούμενα
6 Βραχάτι.  Οδός Π. Τσαλδάρη.  Φούρνος . 37.953658, 

22.805652 11:45 6,89 1660 -

7 Βραχάτι.  Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου. Κατάστημα. 37.928336, 
23.143526 11:50 6,95 1235 0,15

8 Βραχάτι.  Οδός  Π. Τσαλδάρη. Ταβέρνα.   37.953892, 
22.805256 11:53 6,95 1387 -

9 Κοκκώνι . Οδός 25η Μαρτίου και Μακεδονίας. 37.969305, 
22.777956 12:08 6,76 1384 0

10 Κοκκώνι . Οδός Μακεδονίας. Market. 37.969441, 
22.779004 12:10 - 1335 0

11 Κοκκώνι . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου Πατρών.  Cafe 37.970816, 
22.779985 12:30 6,82 1425 0

12 Κιάτο. οδός  Καλογεροπούλου και Αράτου.  Cafe . 38.01155 
22.75209 13:00 7,0 553 0,04

13 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια. Cafe.  38.013413, 
22.749968 13:20 7,1 605 0

14 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια . Cafe.   38.013395, 
22.749938 13:25 - 545 0

15 Κιάτο. Οδός Μαυρούλια  και Κλεισθένους.  Ζαχαροπλαστείο. 38.013029, 
22.749337 13:45 7,2 559 0

16 Κιάτο. Επ. Οδός Κιάτου- Βυτίας.  Βενζινάδικο. 38.009967, 
22.740784 13:56 - 603 0

17 Άνω Διμηνιό.  Από Επαρ. Οδ. Κιάτου – Μάννας στην οδό 
Μερτικοπούλου.  Καφετέρια.  

38.030624, 
22.711652 14:40 6,91 555 0,18 Αιωρούμενα

18 Άνω Διμηνιό.  Μορφωτικός Αθλητικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος. 

38.031666, 
22.713784 15:10 - 551 0,15

19 Άνω Διμηνιό.  Επαρ. Οδ. Κιάτου – Μάννας.  Εκκλησία Άγιος 
Γεώργιος, 

38.031517, 
22.713713 15:15 - 485 -

20 Ξυλόκαστρο.  Οδός Σπύρου Παπαγεωργίου και Δαμασκηνού.  
Café.

38.07871 
22.62824 15:45 - 1205 -

21 Ξυλόκαστρο.  Οδός Παπαγεωργίου . Καφετέρια. 38.07889 
22.62739 15:50 6,83 1174 0,42

22 Ξυλόκαστρο.  Οδός Παπαγεωργίου. Σούπερ μάρκετ. 38.080009, 
22.624798 16:00 6,95 1205 -

23 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Καφετέρια. 38.08113 
22.62218 16:10 - 1105 -

24 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Κατάστημα.  38.079483, 
22.624698 16:15 6,99 1225 0,2

25 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν. Εξωτερική βρύση οικείας. 38.081479, 
22.619843 16:25 - 1175 -

26 Ξυλόκαστρο.  Οδός Αριστοναυτόν και Αθανασόπουλου  
Εξωτερική βρύση οικείας.

38.081602, 
22.619545 16:35 7,0 1235 -

27 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Ζαχαροπλαστείο . 38.13545, 
22.42639 17:18 6,9 410 0,06

28 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Καφετέρια. 38.134829, 
22.425878 17:30 - 470 -

29 Δερβένι.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  
Αρτοζαχαροπλαστείο .

38.134856, 
22.425741 17:40 - 431 -

30 Αιγείρα . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Καφετέρια.  38.147768, 
22.357383 17:50 6,89 725 0,19

31 Αιγείρα . Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. Ι. Ν. Αγ. 
Παντελεήμονος.  

38.148221, 
22.356141 18:14 7,1 703 0,05

32 Αιγείρα . Οδός Κρατίνου και Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών. 
Σουπερμάρκετ.  

38.148814, 
22.354285 18:20 - 725 -

33 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.  Κρεοπωλείο. 38.188244, 
22.196589 18:50 6,89 566 0,08

34 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.  Φούρνος. 38.188924, 
22.195736 18:55 - 603 -

35 Διακοπτό.  Οδός Βούρων.   Αρτοζαχαροπλαστείο. 38.19149 
22.19638 19:05 - 523 0,02

36 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια.  38.244872, 
22.091752 19:45 6,75 593 -

37 Αίγιο  Οδός Κορίνθου.  Καφέ ζαχαροπλαστείο . 38.245674, 
22.091438 19:50 7,0 609 -
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38 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου.  Καφετέρια. 38.24446 
22.09192 19:53 6,85 625 -

39 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια.   38.24460 
22.09185 19:55 6,85 675 -

40 Αίγιο.  Οδός Κορίνθου. Καφετέρια. 38.24432 
22.09204 20:00 - 650 -

41 Σελιανίτικα.  Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου - Πατρών.  Καφετέρια. 38.282718, 
22.027588 20:27 6,96 471 0,04

42 Σελιανίτικα. Παλαιά Ε. Ο. Κορίνθου  - Πατρών. Καφενείο. 38.282980, 
22.027152 20:28 7,3 490 -

43 Σελιανίτικα. Οδός Αιγίου.  Κατάστημα.  38.283444, 
22.026302 20:30 - 455 -

44  Ψαθόπυργος. Οδός Φαλήρου.  Ταβέρνα. 38.327292, 
21.876419 21:15 6,92 460 0,05

45 Ψαθόπυργος.  Οδός Φαλήρου. Ταβέρνα. 38.327423, 
21.876405 21:16 7,0 445 0

46 Ψαθόπυργος.  Οδός Φαλήρου. Παραλία. Οικία. 38.326993, 
21.876226 21:20 7,1 470 0

47 Ρίο.  Οδός Εγνατίας .  Βενζινάδικο. 38.306399, 
21.788608 22:00 6,93 657 0,02

48 Ρίο.  Οδός Ελευθερίας . Ταβέρνα. 38.308577, 
21.786630 22:10 7 632 -

49 Ρίο.  Οδός Σώμερσετ . Βενζινάδικο.  38.309158, 
21.781761 20:17 7 662 -

50 Πάτρα.  Οδός Έλληνος  Στρατιώτου. Ι. Ν. Αγ. Αλεξίου.   38.256464, 
21.741178 22:35 6,88 620 0,07

51 Πάτρα.  Οδός Έλληνος  Στρατιώτου. Καφενείο. 38.25687 
21.74156 22:40 7,2 675 0

52 Πάτρα.  Οδός Έλληνος Στρατιώτου . Βενζινάδικο . 38.255702, 
21.740757 22:45 7,0 594 0

53 Πάτρα.  Οδός Γιαννιτσών. Καφενείο.  38.25564 
21.73954 22:50 6,81 670 0

54 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Καφενείο.   38.246800, 
21.734510 23:00 - 682 0

55 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Ζαχαροπλαστείο. 38.246872, 
21.734921 23:05 6,89 655 0

56 Πάτρα.  Πλατεία Βασιλείου Γεωργίου Α. Ψησταριά. 38.245599, 
21.735570 23:07 - 690 0

Επιτρεπόμενα όρια : 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) 6,5 – 9,5 2500 μ S/

cm 1 NTU *

 * Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής. 

Α
ρ.

 
δε

ίγ
μα

το
ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα pH

Συγκέντρωση
Αγωγιμό-

τητα Θολερότητα Οσμή / 
χρώμα

Πίνακας 4 
Σκληρότητα νερού ως προς την 

αγωγιμότητα

μS/cm Χαρακτηρισμός νερού

0-140 Πολύ μαλακό νερό

140-300 Μαλακό νερό

300-500 Κάπως σκληρό νερό

500-640 Αρκετά σκληρό νερό

640-840 Σκληρό νερό

>840 Πολύ σκληρό νερό

ΑΧΑΪΑ… 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ένα έγγραφο (συνημμέ-
νο) μας εστάλη από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Πελο-
ποννήσου κλπ., με το οποίο 
διαβιβάζεται προς την διεύ-
θυνση υδάτων Δυτικής Ελλά-
δας το δελτίο τύπου 652/18-10-
2022, που αναρτήσαμε για την 
διαδρομή της ποιότητας του 
νερού ανθρωπι9νης κατανάλω-
σης στην Κορίνθια και Αχαΐα

Τέτοια διαβιβαστικά μας 
έχουν στείλει πολλές φορές 
στα 43 χρόνια λειτουργίας 
του ΠΑΚΟΕ

Όμως… δυστυχώς δεν έχου-
με ζήσει ουδέποτε το αποτέλε-
σμα των περαιτέρω ενεργειών.

Ευχόμαστε κάποια στιγ-
μή να πάρουμε κάποια γεύ-
ση των συγκεκριμένων ενερ-
γειών για τα πόσιμα νερά της 
Κορινθίας και Αχαΐας.

Σας στέλνουμε συνημμένο 
το έγγραφο που λάβαμε από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Πελοποννήσου
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Άραγε όλες αυτές οι έρευνες και 
μελέτες που γίνονται, τις οποίες 
ο Έλληνας πολίτης πληρώνει, 

αναρωτιόμαστε κατά πόσο τα συμπε-
ράσματα που βγαίνουν πηγαίνουν σε 
αυτιά ανθρώπων που θα πραγματο-
ποιήσουν τα έργα που χρειάζονται. 

Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε 
σαν ΠΑΚΟΕ, ότι τα συμπεράσμα-
τα και οι προτάσεις είναι αντιστρό-
φως ανάλογα του χρόνου, δηλαδή 
τα έργα γίνονται με καθυστερήσεις 
10-20 χρόνων.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) στο 
πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Παρακολού-
θησης Υπόγειων Νερών» (ΔΙΠΥΝ) παρέ-
δωσε την έκθεση αποτελεσμάτων για το 
έτος 2021 στη Δ/νση Προστασίας & Δια-
χείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας (ΥΠΕΝ).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 
πραγματοποιήθηκαν τρεις περίοδοι δειγ-
ματοληψιών και μετρήσεων πεδίου κατά 
τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώ-
βριο. Υλοποιήθηκαν συνολικά 7.276 δειγ-
ματοληψίες για κύρια ιόντα, αζωτούχες 
ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και ιχνο-
στοιχεία, στα 1.896 υδροσημεία παρακο-
λούθησης που κατανέμονται σε ολόκλη-
ρη την επικράτεια.

Οι μετρήσεις πεδίου αφορούν σε:
• μετρήσεις στάθμης γεωτρήσεων/

πηγαδιών και παροχής πηγών και
• μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέ-

τρων (pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυ-
γόνο, θερμοκρασία νερού & αέρα).

Οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού 
περιλαμβάνουν:

• κύρια ιόντα (Ca, Mg, Na, K, HCO3, 
Cl, SO4)

• αζωτούχες (NO3, NO2, NH4) και 
φωσφορικές (PO4-P) ενώσεις

• σκληρότητα (ολική, παροδική και 
μόνιμη) και

• βαρέα μέταλλα/ιχνοστοιχεία (Fe, 
Mn, Cu, Crtotal, Cr6+, Ni, Pb, Cd, Al, As, Hg).

Με βάση τις διαθέσιμες χημικές ανα-

λύσεις και μετρήσεις πεδίου πραγματο-
ποιήθηκε ο χαρακτηρισμός αναφορικά 
με την ποσοτική και ποιοτική κατάστα-
ση των σταθμών παρακολούθησης των 
υπόγειων υδάτων της χώρας.

Τα προβλήματα υποβάθμισης των 
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών των υπόγειων υδάτων εντοπίζονται 
σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση 
των υδροφορέων.

Η νιτρορύπανση και η υφαλμύρινση 
των υπόγειων υδάτων αποτελούν τους 
κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους 
που σχετίζονται αντίστοιχα, με τη χρή-
ση αζωτούχων λιπασμάτων και τη θαλάσ-
σια διείσδυση λόγω υπεραντλήσεων. Ένα 
μικρό ποσοστό υπερβάσεων στις συγκε-
ντρώσεις βαρέων μετάλλων/ιχνοστοι-

χείων και ιόντων χλωρίου οφείλεται σε 
φυσικά αίτια.

Τα αποτελέσματα των ετήσιων εκθέ-
σεων αξιολόγησης του έργου ΔΙΠΥΝ αξι-
οποιούνται περαιτέρω κατά τη σύνταξη 
των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρι-
σης ανά λεκάνη απορροής ποταμού, με 
τελικό στόχο την άσκηση πολιτικών δια-
χείρισης και την διασφάλιση της βιώσι-
μης χρήσης των υπόγειων υδάτων.

Το έργο ΔΙΠΥΝ χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).

Σύμφωνα με τους χάρτες που δημο-
σιοποιήθηκαν η κατάσταση σε περιοχές 
της Αχαίας, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσο-
τικά, είναι κακή.

Στο «κόκκινο» τα υπόγεια νερά  
στην Αχαΐα-Μετρήσεις της ΕΑΓΜΕ

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Η διαδρομή της ρύπανσης  
στο Άργος και στο Ναύπλιο

Επιστημονικό συνερ-
γείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε την 

28/09/2022, στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων του 
στην 43χρονη λειτουργία 
του, ενδεικτικές δειγματο-
ληψίες και μετρήσεις νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, 
νερού βιολογικού καθαρι-
σμού καθώς και ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης στην περι-
οχή της Αργολίδας και ειδι-
κότερα από το Άργος μέχρι 
το Ναύπλιο.

Οι διαπιστώσεις από τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων 
στο παραλιακό αυτό μέτωπο 
είναι απογοητευτικά, καθώς 
τα δείγματα στην πλειοψη-
φία τους βοούν ότι τόσο η 
ατμόσφαιρα όσο και ο υδρο-
φόρος ορίζοντας είναι μολυ-
σμένα και συνεπώς επικίν-
δυνα για τη δημόσια υγεία, 
αφού είναι πάνω από τα επι-
τρεπτά όρια που έχουν τεθεί 
από την Ευρωπαική Ένωση.

Ειδικότερα από τα 8 σημεία 
στις πόλεις του Άργους και του 
Ναυπλίου (Άργος: Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου, Ι.Ν. Αγ. Πέτρου, 
Πλατεία Δικαστηρίων, Πάρ-
κο του Μπόνη, διασταύρωση 
Εθν. Αντιστάσεως και Λεωφό-
ρου Παραλίας, Ναύπλιο: ΚΤΕΟ, 
Ακτή Μιαούλη αρ. 37, Πλατεία 

Συντάγματος) που έγιναν επι-
τόπιες μετρήσεις ατμοσφαιρι-
κών ρύπων, τα 6 βρέθηκαν να 
ξεπερνούν τα ανώτερα όρια, 
κατά το διπλάσιο τουλάχιστον, 
όσον αφορά το ποσοστό της 
φορμαλδεύδης, των πτητικών 
οργανικών ενώσεων αλλά και 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας (συνημμένοι πίνα-
κες διαγραμμάτων).

Από τα 18 (σε κεντρικά 
σημεία του Άργους και του 

Ναυπλίου) δείγματα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, 
η τιμή των ολικών αιωρού-
μενων σωματιδίων (TSS) στο 
σύνολό τους ήταν υπερδιπλά-
σια των ορίων ασφαλείας, σε 
3 δείγματα βρέθηκαν εντερό-
κοκκοι και ecoli, ενώ σε 6 δια-
πιστώθηκε η ύπαρξη θειικών 
ιόντων (SO4) καθ΄ υπέρβαση 
του ανώτερου ορίου.

Τέλος από τα 13 δείγματα 
που λήφθηκαν από το Βιολο-

γικό Καθαρισμό Αργολίδας, 3 
στην έξοδό του στη θάλασ-
σα (Autovision Κτεο ΑΕ) και 
τα υπόλοιπα στην θαλάσσια 
ακτογραμμή πλησίον αυτού 
(Νέα Κίος, στη γέφυρα ποτα-
μού Ίναχου, Hotel Ignatia, 
ταβέρνα Φωλιά, Avin, Δαλα-
μανάρα) διαπιστώθηκε έντο-
νη ρύπανση. 

Σε 10 σημεία ήταν μολυ-
σμένη η θάλασσα με κωλο-
βακτηρίδια, σε 9 με ecoli, σε 
4 με εντερόκκοκους, σε 6 με 
χρώμιο, ενώ σε όλα τα θει-
ικά άλατα είχαν εκτοξευτεί 
στα ύψη! (συνημμένοι πίνα-
κες αποτελεσμάτων).

  Η περιοχή αυτή, από 
το Άργος μέχρι το Ναύπλιο, 
συγκεντρώνει όλο το χρόνο 
πληθώρα κόσμου, έχει τερά-
στια τουριστική και εμπορι-
κή κίνηση και τα ενδεικτικά 
ευρήματά μας θα έπρεπε να 
κινητοποιήσουν τους κρατι-
κούς και τοπικούς άρχοντες, 
αφού η δημόσια υγεία τίθεται 
υπό τεράστια διακινδύνευση.

Επειδή το θέμα είναι πάρα 
πολύ σοβαρό η έρευνα αυτή 
θα κοινοποιηθεί στη περιφέ-
ρεια και στο Υπουργείο Υγεί-
ας και ελπίζουμε οι αρμόδιοι 
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα 
ούτως ώστε να λυθεί αυτό το 
πρόβλημα.



#145• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022 ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΚΟΕ / 19

84

27

50
41

28
36

0 0 0 0 0 0 0 0

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ση
μείο

 1

Ση
μείο

 2

Ση
μείο

 3

Ση
μείο

 4

Ση
μείο

 5

Ση
μείο

 6

Ση
μείο

 7

Ση
μείο

 8

Ση
μείο

 9

Ση
μείο

 10

Ση
μείο

 11

Ση
μείο

 12

Ση
μείο

 13

Ση
μείο

 14

Ση
μείο

 15

Ση
μείο

 16

Έν
τα

ση
 (n

T)

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέσοι όροι μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής (Η/ Α)

Ανώτατο επιτρ. 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A
x

is
 T

it
le

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέσοι όροι μετρήσεων VOC και Φορμαλδεΰδη 

HCHO
mg/m3

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Συ
γκ

εν
τρ

ώ
,σ

ει
ς 

 P
M

1
, P

M
2

,5
 P

M
10

(μ
g/

m
3

)

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέγιστες τιμές μετρήσεων PM 1, PM2,5 & PM10 

PM 1 μg/ 
m3

Ανώτατο επιτρ. όριο PM 1 : 15 
μg/m3

Ανώτατο επιτρ. όριο PM2,5 1 : 
25 μg/m3

Ανώτατο επιτρ. όριο PM10 : 
50 μg/m3

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Έν
τα

ση
 (

nT
)

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέγιστες τιμές μετρήσεων 
Ηλεκτρομαγνητικής (Η/Α

Η/ Α n …

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Ση
με

ίο
 1

Ση
με

ίο
 2

Ση
με

ίο
 3

Ση
με

ίο
 4

Ση
με

ίο
 5

Ση
με

ίο
 6

Ση
με

ίο
 7

Ση
με

ίο
 8

Ση
με

ίο
 9

Ση
με

ίο
 10

Ση
με

ίο
 11

Ση
με

ίο
 12

Ση
με

ίο
 13

Ση
με

ίο
 14

Ση
με

ίο
 15

Ση
με

ίο
 16

Σ
υ

γ
κ

ε
ν

τρ
ώ

,σ
ε

ις
  P

M
1

, 
P

M
2

,5
 P

M
1

0
(μ

g
/m

3
)

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέσοι όροι μετρήσεωνPM1, PM2,5 & PM10 
PM 1.
PM 2,5
PM 10

0

20
40
60
80

100
120
140
160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Έ
ν

τα
σ

η
 (

n
T

)

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέσοι όροι μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής (Η/ Α

Ανώτατο επιτρ. όριο Η/ Α
: 20 nT

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Συ
γκ

εν
τρ

ώ
σ

ει
ς 

V
O

C
 &

 F
O

R
M

 (m
g/

m
3

)

Σημεία Δειγματοληψίας

Μέγιστες τιμές μετρήσεων VOC και  Φορμαλδεΰδη 

HCH
O

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Συ
γκ

εν
τρ

ώ
,σ

ει
ς 

 P
M

1
, P

M
2

,5
 P

M
1

0
(μ

g/
m

3
)

Σημεία Δειγματοληψίας

Ελάχιστες τιμές μετρήσεων PM 1,PM2,5 & PM10 

PM 1
PM2,5
PM10



#145• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  202220 / ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΚΟΕ

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Συ
γκ

εν
τρ

ώ
σ

ει
ς 

V
O

C
 &

 F
O

R
M

 
(m

g/
m

3
)

Σημεία Δειγματοληψίας

Ελάχιστες τιµές µετρήσεων TVOC και   Φορµαλδεΰδης 

TVOC

HCHO

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Έν
τα

ση
 (n

T)

Σημεία Δειγματοληψίας

Ελάχιστες τιμές μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής 
(Η/ Α)  

Η/ Α

1 Άργος.  Εκκλησία Αγίου Νικολάου. 
37.641040 

22.729747
10:35 7,58 430 1924 0,3 όχι

2 Άργος.  Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου. 
37.63525 

22.728795
11:30 7,8 401 1980 0,2 όχι

3 Άργος.  Πλατεία Δικαστηρίων. 
37.634779 

22.726334
12:05 7,8 345 1949 0,21 όχι

4 Άργος Παιδική χαρά Μπόνη. Οδός Φείδωνος
37.633669 

22.725504
12:40 7,5 355 2005 0,12 όχι

5 Άργος. Δημαρχείο Άργους Μυκηνών. 
37.634077 

22.727300
12:56 7,8 360 2022 0,14 όχι

6 Άργος. Οικία 
37.631483 

22.732410
13:40 7,4 335 1946 0,12 όχι

7 Άργος Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης –Αγίου Νεκταρίου. 
37.632514 

22.731941
13:50 7,8 468 2023 0,21 όχι

8 Άργος.  Οικία.
37.630798 

22.732433
14:05 7,6 335 1981 0,12 όχι

9 Ναύπλιο. Οδός Πλαπούτα και 25 Μαρτίου. 
37.565179 

22.800460
17:30 7,3 425 1574 0,21 όχι

10
Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση, κοντά σ 

την πυροσβεστική. Οδός 25 της Μαρτίου.
37.564835 

22.803083
17:40 7,2 824 1584 0,23 όχι

11 Ναύπλιο. Flocafé. 
37.566372 

22.800915
18:00 7,4 850 1559 0,15 όχι

12 Ναύπλιο. Οδός Κιλκίς. 
37.565597 

22.804758
18:15 7,5 633 1647 0,15 όχι

13 Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη  και  Φερραίου.  
37.567388 

22.797377
18:25 7,3 692 1692 0,13 όχι

14 Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη  
37.567375 

22.800946
19:30 7,4 670 1602 0,14 όχι

15 Ναύπλιο.  οδός Σπηλιάδου.  
37.565952 

22.795469
19:40 7,2 558 1603 0,11 όχι

16 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος. 
37.565680 

22.797088
19:45 7,2 585 1653 0,12 όχι

17 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος. 
37.566180 

22.797044
19:50 7,1 563 1652 0,12 όχι

18 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.  
37.566254 

22.796549
19:55 7,1 668 1629 0,15 όχι

Επιτρεπόμενα όρια : 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)

6,5 – 
9,5 150 2500 1 *

* Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών  παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, 
περιοχής Άργους, Ναυπλίου, στις 28 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 
δε

ίγ
μα

το
ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα pH

Συγκέντρωση
Οσμή / 
χρώμαTSS *

mg/ L
Αγωγιμό-

τητα 
μ S/c

Θολερό-
τητα
NTU
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1 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ.  Δεξιά από  Βιολογικό 
Καθαρισμό Αργολίδας

37.596019 
22.783071 14:36 7,8 1161 2079 126

2 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Στη Μέση, Αργολίδα 37.595941 
22.783020 14:40 7,1 1240 24000 128

3 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ.  Αριστερά από το Βιολογικό 
Καθαρισμό Αργολίδας

37.593446 
22.782664 14:48 7,5 1179 22300 150

4 Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου.  Γέφυρα στο ποτάμι  Ιναχος. 
Εκβολή ποταμού στην θάλασσα.  

37.585801 
22.749279 15:15 7,6 900 87700 224 Σκούρο 

πράσινο

5 Νέα Κίος. Παραλία στη Λεωφόρο  Παραλίας 37.578449 
22.734071 15:55 7,8 37600 60600 375 Γκρίζο  

6 Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλών 37.580959 
22.739022 16:05 8,1 34500 60300 376 Γκρίζο  

7 Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου – Μύλών. 
300μέτρα μακριά από το σημείο 14 προς Ναύπλιο

37.582374 
22.742273 16:12 8,1 3290 60010 934 Γκρίζο  

8 Νέα Κίος . Εκβολή ποταμού Ερασινος. Κάτω  από την 
γέφυρα,  κοντά στη λεωφορ. Παραλίας.  

37.583726 
22.744094 16:20 8,3 1230 89200 651 Σκούρο 

πράσινο  

9 Νέα Κίος.  Λεωφόρος Παραλίας. Δίπλα στη Παιδική χαρά και 
πίσω από το Hotel Ignatia.   

37.584755 
22.748051 16:30 8,3 32400 69500 341 Γκρίζο  

10 Νέα Κίος.  Οδός Ναυπλίου μετάτην ταβέρνα Φωλιά. Δίπλα  
σωλήνα αποβλήτων στη θάλασσα. 

37.587348 
22.754776 16:35 8,6 37900 64900 208 Γκρίζο  

11 Νέα Κίος.  Οδός Ναυπλίου. Περίπου 500μέτρα μακριά από το 
σημείο 18,  προς Ναύπλιο. Μπροστά από το AVIN. 

37.588796 
22.759244 16:50 8,6 39200 65100 215 Γκρίζο  

12 Άργος Δαλαμανάρα.  Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας  Π.Ε.

37.590571 
22.777497 16:45 8,6 39400 57800 236 Γκρίζο  

13
Άργος Δαλαμανάρα.  Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας  Π.Ε. περίπου 300 
μέτρα μακριά από το σημείο 20

37.590571 
22.777551 13:55 8,3 36900 57300 236 Γκρίζο  

Επιτρεπόμενα όρια : 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)

6,5 – 
9,5 150 2500 1 *

* Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερά Βιολογικού Καθαρισμού 
Αργολίδας, και παραθαλάσσιας ζώνης περιοχής Νέας Κίος, Άργους, Ναυπλίου,  στις  28 / 09 / 2022.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  σε Άργος – 
Ναύπλιο,  στις  28 / 09 / 2022.

Ση
με

ία Συντε-
ταγμέ-

νες
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα

Συγκέντρωση
Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

Pseudo-
monas 
aerugi-

nosa
1 37.641040 

22.729747 Άργος.  Εκκλησία Αγίου Νικολάου. 10:35 0 0 0

2 37.63525 
22.728795 Άργος.  Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου. 11:30 0 0 0

3 37.634779 
22.726334 Άργος.  Πλατεία Δικαστηρίων. 12:05 0 0 0 0

4 37.633669 
22.725504 Άργος Παιδική χαρά Μπόνη. Οδός Φείδωνος 12:40 0 0 0 0

5 37.634077 
22.727300 Άργος. Δημαρχείο Άργους Μυκηνών. 12:56 0 0 0 0

6 37.631483 
22.732410 Άργος.  Οικία 13:40 0 0 0 0

7 37.632514 
22.731941 Άργος Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης –Αγίου Νεκταρίου. 13:50 0 1 0 0

8 37.630798 
22.732433 Άργος.  Οικία. 14:05 1 0 0 0

9 37.565179 
22.800460 Ναύπλιο. Οδός Πλαπούτα και 25 Μαρτίου. 17:30 0 0 0 0

10 37.564835 
22.803083

Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση, κοντά στην πυροσβεστική. Οδός 25 της 
Μαρτίου. 17:40 0 0 0 0

11 37.566372 
22.800915 Ναύπλιο. Flocafé. 18:00 0 0 0 0

12 37.565597 
22.804758 Ναύπλιο. Οδός Κιλκίς. 18:15 3 0 0 0

13 37.567388 
22.797377 Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη  και  Φερραίου.  18:25 0 0 0 0

14 37.567375 
22.800946 Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη  19:30 0 0 0 0

15 37.565952 
22.795469 Ναύπλιο.  οδός Σπηλιάδου.  19:40 0 0 0 0

16 37.565680 
22.797088 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος. 19:45 0 0 0 0

17 37.566180 
22.797044 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος. 19:50 0 0 0 0

18 37.566254 
22.796549 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.  19:55 0 0 0 0

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

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό Βιολογικού Καθαρισμού Αργολίδας, και 
παραθαλάσσιας ζώνης περιοχής Νέας Κίος, Άργους, Ναυπλίου , στις  28 / 09 / 2022.

Ση
με

ία Συντε-
ταγμέ-

νες
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια E. coli Εντερόκοκκοι

1 37.596019 
22.783071

AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ.  Δεξιά από  Βιολογικό Καθαρισμό 
Αργολίδας 14:36 633 175 115

2 37.595941 
22.783020 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Στη Μέση, Αργολίδα 14:40 688 202 421

3 37.593446 
22.782664

AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ.  Αριστερά από το Βιολογικό 
Καθαρισμό Αργολίδας 14:48 972 475 322

4 37.585801 
22.749279

Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου.  Γέφυρα στο ποτάμι  Ιναχος. Εκβολή 
ποταμού στην θάλασσα.  15:15 512 345 182

5 37.578449 
22.734071 Νέα Κίος. Παραλία στη Λεωφόρο  Παραλίας 15:55 702 702 48

6 37.580959 
22.739022 Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλών 16:05 620 620 17

7 37.582374 
22.742273

Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου – Μύλών. 300μέτρα 
μακριά από το σημείο 14 προς Ναύπλιο 16:12 382 152 8

8 37.583726 
22.744094

Νέα Κίος . Εκβολή ποταμού Ερασινος. Κάτω  από την γέφυρα,  κοντά 
στη λεωφορ. Παραλίας.  16:20 755 728 28

9 37.584755 
22.748051

Νέα Κίος.  Λεωφόρος Παραλίας. Δίπλα στη Παιδική χαρά και πίσω 
από το Hotel Ignatia.   16:30 695 487 47

10 37.587348 
22.754776

Νέα Κίος.  Οδός Ναυπλίου μετάτην ταβέρνα Φωλιά. Δίπλα  σωλήνα 
αποβλήτων στη θάλασσα. 16:35 670 578 98

11 37.588796 
22.759244

Νέα Κίος.  Οδός Ναυπλίου. Περίπου 500μέτρα μακριά από το σημείο 
18,  προς Ναύπλιο. Μπροστά από το AVIN. 16:50 830 505 45

12 37.590571 
22.777497

Άργος Δαλαμανάρα.  Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας  Π.Ε. 16:45 498 335 78

13 37.590571 
22.777551

Άργος Δαλαμανάρα.  Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας  Π.Ε. περίπου 300 μέτρα 
μακριά από το σημείο 20

13:55 477 152 53

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). 
Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). 0 0 0
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1 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ.  Δεξιά από  Βιολογικό 
Καθαρισμό Αργολίδας

37.596019 
22.783071 14:36 117 Κ. Α.* 2,7 351 0,17

2 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Στη Μέση, Αργολίδα 37.595941 
22.783020 14:40 146 Κ. Α.* 2,5 390 0,08

3 AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 100μ.  Αριστερά από το Βιολογικό 
Καθαρισμό Αργολίδας

37.593446 
22.782664 14:48 351 2 2,5 451 0,30

4 Νέα Κίος. Οδός Ναυπλίου.  Γέφυρα στο ποτάμι  Ιναχος. 
Εκβολή ποταμού στην θάλασσα.  

37.585801 
22.749279 15:15 101 1 0,6 1420 0,30

5 Νέα Κίος. Παραλία στη Λεωφόρο  Παραλίας 37.578449 
22.734071 15:55 267 2 0,6 585 0,13

6 Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου - Μύλών 37.580959 
22.739022 16:05 246 6 1,2 788 0,06

7 Νέα Κίος. Από την Επαρχ. Δρόμο Ναυπλίου – Μύλών. 
300μέτρα μακριά από το σημείο 14 προς Ναύπλιο

37.582374 
22.742273 16:12 260 6 1,0 1112 0,07

8 Νέα Κίος . Εκβολή ποταμού Ερασινος. Κάτω  από την 
γέφυρα,  κοντά στη λεωφορ. Παραλίας.  

37.583726 
22.744094 16:20 299 0,5 1,1 935 0,06

9 Νέα Κίος.  Λεωφόρος Παραλίας. Δίπλα στη Παιδική χαρά και 
πίσω από το Hotel Ignatia.   

37.584755 
22.748051 16:30 38 1 1,4 1037 0,06

10 Νέα Κίος.  Οδός Ναυπλίου μετά τη ταβέρνα Φωλιά. Δίπλα  
σωλήνα αποβλήτων στη θάλασσα. 

37.587348 
22.754776 16:35 110 3 1,3 961 0,06

11 Νέα Κίος.  Οδός Ναυπλίου. Περίπου 500μέτρα μακριά από το 
σημείο 18,  προς Ναύπλιο. Μπροστά από το AVIN. 

37.588796 
22.759244 16:50 202 4 1,5 948 0,06

12 Άργος Δαλαμανάρα.  Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας  Π.Ε.

37.590571 
22.777497 16:45 211 11 1,6 878 0,08

13
Άργος Δαλαμανάρα.  Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου. Στο σημείο 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνίας  Π.Ε. περίπου 300 
μέτρα μακριά από το σημείο 20

37.590571 
22.777551 13:55 256 21 1,4 1035 0,08

Επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με: Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  
στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων , ΦΕΚ: 630, 26-04-2007 και Οδηγία  98/83/ΕΚ 3-11- 98 125 3 7 150-250 0.4 – 0.7

1 Άργος.  Εκκλησία Αγίου Νικολάου. 37.641040 
22.729747 10:35 2 10,8 286 0,10

2 Άργος.  Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου. 37.63525 
22.728795 11:30 0,5 8,8 255 0,15

3 Άργος.  Πλατεία Δικαστηρίων. 37.634779 
22.726334 12:05 Κ. Α.* 3,8 277 0,12

4 Άργος Παιδική χαρά Μπόνη. Οδός Φείδωνος 37.633669 
22.725504 12:40 Κ. Α.* 0,2 191 0,12

5 Άργος. Δημαρχείο Άργους Μυκηνών. 37.634077 
22.727300 12:56 Κ. Α.* 8,5 225 0,13

6 Άργος.  Οικία 37.631483 
22.732410 13:40 Κ. Α*. 7,9 150 0,13

7 Άργος Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης –Αγίου Νεκταρίου. 37.632514 
22.731941 13:50 Κ. Α.* 7,6 282 0,14

8 Άργος.  Οικία. 37.630798 
22.732433 14:05 Κ. Α.* 6,4 166 0,15

9 Ναύπλιο. Οδός Πλαπούτα και 25 Μαρτίου. 37.565179 
22.800460 17:30 Κ. Α.* 7,3 145 0,10

10 Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση, κοντά στην πυροσβεστική. Οδός 25 της Μαρτίου. 37.564835 
22.803083 17:40 Κ. Α.* 8,3 227 0,15

11 Ναύπλιο. Flocafé. 37.566372 
22.800915 18:00 Κ. Α.* 10,0 202 0,12

12 Ναύπλιο. Οδός Κιλκίς. 37.565597 
22.804758 18:15 Κ. Α.* 9,1 281 0,12

13 Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη  και  Φερραίου.  37.567388 
22.797377 18:25 Κ. Α.* 3,4 181 0,13

14 Ναύπλιο. Ακτή Μιαούλη  37.567375 
22.800946 19:30 Κ. Α.* 3,9 256 0,13

15 Ναύπλιο.  οδός Σπηλιάδου.  37.565952 
22.795469 19:40 Κ. Α.* 7,4 253 0,14

16 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος. 37.565680 
22.797088 19:45 Κ. Α.* 9,8 183 0,15

17 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος. 37.566180 
22.797044 19:50 Κ. Α.* 10,5 219 0,10

18 Ναύπλιο. Πλατεία Συντάγματος.  37.566254 
22.796549 19:55 Κ. Α.* 7,1 191 0,15

Επιτρεπόμενα όρια : 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). Υ2/2600/2001. 125 3 7 150-250

* Κ. Α.  - Κάτω από τα όρια  ανίχνευσης

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων σε νερά Βιολογικού Καθαρισμού Αργολίδας, και 
παραθαλάσσιας ζώνης περιοχής Νέας Κίος, Άργους, Ναυπλίου  στις  28 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

Συγκέντρωση

COD
mg/L

Χρώμιο 
(VI)
μg/L

Νιτρι-
κών
NO3- 
mg/L

Θειικών
SO4 2+ 
mg/L

Φωσφο-
ρικών   
(ΡO4 ) 
mg/L

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων χημικών  αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης περιοχής  Άργους, 
Ναυπλίου,  στις  28 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

Συγκέντρωση

Χρώμιο 
(VI). μg/L

Νιτρικών
NO3- 
mg/L

Θειικών
SO4 2+ 
mg/L

Φωσφο-
ρικών   
(Ρ2O5) 
mg/L
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Το νερό είναι δημόσιο αγαθό  
και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο
Συμφωνούμε απόλυτα με όλη αυτήν τη συλλογιστική σαν ΠΑΚΟΕ

Οι Πράσινοι χαιρετίζουν με χαρά 
και ανακούφιση την απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) με την οποία απορρί-
πτει την ιδιωτικοποίηση του νερού 
και καλούν την κυβέρνηση να σεβα-
στεί την τρίτη σε σειρά Απόφαση 
του ΣτΕ που επικυρώνει ότι όλος ο 
κύκλος του νερού πρέπει να διαχει-
ρίζεται από το Δημόσιο. 

Με την 1886/2022 ομόφωνη απόφα-
σή του, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, μετά από προσφυγή των 
εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, ακύρωσε ως 
αντισυνταγματική την ανάθεση σε ΣΔΙΤ 
της διαχείρισης του Εξωτερικού Υδρο-
δοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ, 
που αποτελεί το μεγαλύτερο υδροδοτικό 
σύστημα της χώρας.  

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια 
των Αποφάσεων του ανώτατου δικαστη-
ρίου υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του 
νερού, όπως η Απόφαση 1906/2014 με την 
οποία το ΣτΕ εμπόδισε την ιδιωτικοποίη-
ση των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ και τις Αποφάσεις 
190 και 191 του 2022 για την έξοδο της 
ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο. 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να παρακάμ-
ψει την κοινή λογική που λέει πως μόνο 
το δημόσιο μπορεί να εγγυηθεί τη δια-

χείριση του νερού προς όφελος όλης της 
κοινωνίας και όχι μόνο των ολίγων. Απα-
ξιώνει τη νομοθετική εξουσία με έναν εκ 
των υστέρων Νόμο που έχει όμως ανα-

δρομική ισχύ, επιχειρώντας να ακυρώσει 
τις Αποφάσεις του ΣτΕ. Κι όλα αυτά σε 
μια εποχή κατά την οποία η επαναφορά 
της διαχείρισης του νερού στο δημόσιο 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί 
την επικρατούσα διεθνή τάση. 

Το νερό είναι πηγή ζωής, μέσο επιβί-
ωσης, φορέας πολιτισμού και μέσο για τη 
βιώσιμη ευημερία και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημά-
των, ιδιαίτερα στην εποχή της κλιματι-
κής αλλαγής. Το νερό είναι δημόσιο και 
κοινωνικό αγαθό, διότι συνδέεται με την 
ίδια την ύπαρξη, την υγεία, τη βιώσιμη 
ευημερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώ-
που και δεν νοείται να μετατρέπεται σε 
μέσο πλουτισμού σε βάρος των πιο ευά-
λωτων στην κοινωνία.

Η ιδιωτικοποίηση του νερού και των 
υπηρεσιών του, σύμφωνα και με τις Απο-
φάσεις του ΣτΕ, παραβιάζει το Σύνταγ-
μα, παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθε-
σία και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για τις Υδάτινες Πηγές (2001) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και έρχεται σε 
αντίθεση με την ομόφωνη Απόφαση A/
HRC/15/L.14 του 2010, του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ψήφι-
σμα 64/292 του 2010, της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ. 

Είναι δυνατόν το νερό να λειτουργεί όπως η μνήμη 
RAM ενός υπολογιστή αποθηκεύοντας στον «εγκέφαλό» 
του κάθε αλληλεπίδραση που συμβαίνει στον άμεσο περί-
γυρό του. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έλεγε: «Το νερό είναι η 
κινητήριος δύναμη της φύσης».

Πράγματι, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς νερό. Ποια 
είναι όμως τα μυστικά που κρύβει αυτό το καταπληκτικό 
στοιχείο της φύσης; Πώς ήρθε στη Γη; Ποιος το έφερε και 
γιατί; Ερώτηματα που ίσως μόνο το ίδιο το … νερό θα μπο-
ρούσε να απαντήσει.

Το νερό είναι ένα από τα πρώτα γήινα δημιουργήματα 
του Θεού. Κανένας επιστήμονας δεν μπόρεσε να εξηγήσει 
ποτέ γιατί η πυκνότητα του νερού αυξάνεται κάτω από το 
σημείο ψύξης ενώ αντίθετα μειώνεται πάνω από το σημείο 
ψύξης. Πρόκειται για μία μοναδική ιδιότητα του νερού που 
απασχόλησε ιδιαίτερα τον άνθρωπο στο μακρινό παρελθόν. 
Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάθε 
ιδιότητα του νερού είναι μοναδική και δεν μπορεί να εξη-
γηθεί απόλυτα με τους νόμους της φυσικής. 

Μία σειρά από πειράματα έγιναν σε διάφορες χώρες του 

κόσμου που έδειξαν ότι το νερό «δέχεται» και «αποθηκεύει» 
κάθε εξωτερική επιρροή. «Συγκρατεί» και «θυμάται» ο,τι-
δήποτε συμβαίνει στο χώρο που το περιβάλλει και καθετί 
που έρχεται σε επαφή με το νερό αφήνει το «σημάδι» του 
σε αυτό.  Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι το νερό, όχι 
μόνο «θυμάται» αλλά η δομή του, επηρεάζεται ανάλογα με 
τα συναισθήματα των ανθρώπων. Άλλη θέση παίρνουν τα 
μόρια του νερού όταν αλληλεπιδρούν με θετικά συναισθή-
ματα και άλλη όταν αλληλεπιδρούν με αρνητικά. Η δομή 
του νερού είναι πιο σημαντική από τη σύστασή του. Οι 
επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μόρια του 
νερού λειτουργούν σαν κύτταρα μνήμης στα οποία το νερό 
καταγράφει όλο το ιστορικό της αλληλεπίδρασής του με τον 
έξω κόσμο σαν μαγνητοταινία.

Σε αυτήν προφανώς την ιδιότητα του οφείλεται το γεγο-
νός ότι πολλά από τα μέρη που θεωρούνται «στοιχειωμέ-
να», βρίσκονται κοντά σε θάλασσες και ποτάμια. Ίσως να 
είναι το νερό που παγιδεύει τις «ψυχές», «θυμάται» τις 
συνθήκες θανάτου των ανθρώπων και δεν τους αφήνει να 
φύγουν μακρυά…

ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ;



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 25#145• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022

Αν οι κάτοικοι του Βόλου και 
της ευρύτερης περιοχής περι-
μένουν ως το 2030 να τροφο-

δοτούνται με καθαρό νερό κατανά-
λωσης, τότε το ΠΑΚΟΕ προτείνει στο 
Δήμαρχο και γενικότερα στο ΔΣ της 
ΔΕΥΑΜΒ, να προχωρήσει σε τροφο-
δοσία των κατοίκων μέχρι το 2030 
με βιτύα καθαρού νερού.

Προχωρά η υλοποίηση από τη ΔΕΥ-
ΑΜΒ του μάστερ πλαν για το νερό, με 
στόχο έως το 2030 το δίκτυο της Επιχεί-
ρησης να τροφοδοτείται με πηγαίο νερό 
σε ποσοστό 100%.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοι-
κητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ εγκρί-
θηκε η ανάθεση της μελέτης των έργων 
για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων 
του ανατολικού μετώπου σε ένωση τρι-
ών οικονομικών φορέ`ων (ADT – ΩΜΕ-
ΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε., 
ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε. και ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.), η οποία κατέ-
θεσε την καλύτερη οικονομική πρόταση. 
Η ένωση κατέθεσε οικονομική προσφο-
ρά 762.194,79 ευρώ, με έκπτωση 50,50%.

Η μελέτη αφορά σε έργα που θα πρέ-
πει να γίνουν στους πρώην Δήμους Αρτέ-
μιδας και Αγριάς. Το master plan προβλέ-
πει ενίσχυση του υδραγωγείου του Βόλου 
και εξ ανατολών. Στην α’ φάση των έργων 
προβλέπεται η κατασκευή υδραγωγεί-
ου στην ανατολική πλευρά του Δήμου, 
για τους πρώην Δήμους Αρτέμιδας και 
Αγριάς. Το υδραγωγείο θα τροφοδοτεί-
ται με νερό που θα εξασφαλίζεται με την 
εκμετάλλευση των πηγών Ζάγγα και Αγί-
ου Ιωάννη που βρίσκονται στην περιο-
χή του Αγίου Βλασίου. Θα δημιουργη-
θεί ένα ενιαίο υδραγωγείο και από αυτό 
θα καλύπτονται οι υδροδοτικές ανάγκες 
όλων των χωριών από τον Αγιο Βλάσιο 
έως και την Αγριά.

Ολόκληρη η ανατολική περιοχή λαμβά-
νοντας υπόψη την οικιστική, τουριστική 
και γεωργική ανάπτυξη σε βάθος 40ετί-
ας, θα έχει ανάγκη 3,5 εκατ. κ.μ. νερού 

τον χρόνο. Μέσω της αξιοποίησης των 
πηγών δεν θα καλυφθεί απλώς ολόκλη-
ρη η περιοχή. Θα υπάρχει και περίσσευ-
μα δύο εκατ. κ.μ. νερού, με το οποίο θα 
ενισχύεται το κεντρικό υδραγωγείο του 
Βόλου. Σκέψη είναι μάλιστα η δημιουρ-
γία μιας δεξαμενής στη Γορίτσα απ’ όπου 
θα υπάρχει εναλλακτική υδροδότηση της 
πόλης η οποία θα είναι πλήρως διασφα-
λισμένη σε νερό και μάλιστα πηγαίο ακό-
μη και σε περίπτωση βλάβης.

Με την εκμετάλλευση των πηγών του 
Αγίου Βλασίου αυτόματα θα σταματήσουν 
όλες οι γεωτρήσεις.

Η παραπάνω είναι μόνο μία δέσμη 

έργων στο πλαίσιο της αξιοποίησης των 
υδατικών πόρων. Το μάστερ πλαν προ-
βλέπει αξιοποίηση των πηγών σε Μακρι-
νίτσα και Πορταριά, αλλά και παρεμβά-
σεις στην περιοχή από το Σέσκλο έως και 
τη Ν. Αγχίαλο, όπου οι διαθέσιμοι υδατι-
κοί πόροι είναι λιγοστοί και προέρχονται 
αποκλειστικά από γεωτρήσεις οι οποίες 
είναι υποβαθμισμένες.

«Συνεργάτης» των έργων εκμετάλλευ-
σης των πηγών είναι και το αντίστοιχο 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά 
στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευ-
σης σε μεγάλο τμήμα του Βόλου και της 
Ν. Ιωνίας για τη μείωση των διαρροών.

«ΖΗΣΕ ΜΑΗ ΜΟΥ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙ»

Προχωρά το μάστερ πλαν για το νερό

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Αθήνα, 14/10/2022
Αρ. Πρωτ.:1669
Προς τον Κύριο Αλέξανδρο ∆ανιηλίδη
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας    
 Κύριε ∆ανιηλίδη
Σας ενηµερώνουµε ότι σε πρόσφατη 

(11/10/2022) έρευνα που πραγµατοποιή-
σαµε σε εµφιαλωµένα νερά (εικοσιένα) 21  
διαφορετικών εταιρειών, το νερό ΙΟΛΗ βρέ-
θηκε αφενός ρυπασµένο µε το καρκινογό-
νο εξασθενές χρώµιο µε συγκέντρωση 
18µg/lt (όριο 3µg/lt) και επίσης παρου-
σιάστηκε και e.coli.

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για 
τις ενέργειες που θα κάνετε για να αποκα-
τασταθεί το πρόβληµα.

Από τη γραµµατεία του ΠΑΚΟΕ.
Αθήνα 14/10/2022
Αρ. Πρωτ. : 1670
Προς Κύριο  Νικόλαο Λιάρο
Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Πίνακας αποτελεσµάτων Φωτοµετρι-

κού προσδιορισµού εξασθενούς  χρωµίου 
Cr (VI) σε εµφιαλωµένα νερά .

Αρ. 
∆είγµατος Στοιχεία δείγµατος

Συγκέντρωση 
χρωµίου Cr 
(VI), µg/L

21 IOLI - φυσικό µεταλλικό 
νερό. 1,5L 18

LO - Κάτω από τα όρια ανίχνευσης*
Επιτρεπόµενα όρια : * * 

* * Η παγκόσµια οργάνωση (ΠΟΥ) 
έχει από το 1974, θεσπίσει όριο για το εξα-
σθενές  χρώµιο, το οποίο µάλιστα  έχει 

χαρακτηριστεί καρκινογόνο και µετα-
λαξιογόονο τα 5µg/lt   σε Νερά Ανθρώπι-
νης Κατανάλωσης,  Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι 
εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το
εξασθενές χρώµιο δεν επιτρέπεται να ανι-
χνεύεται καθόλου στα Νερά Ανθρώπινης  
Κατανάλωσης.

ΤΟ Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)  
µετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία 
του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασω-
πού Ποταµού, καθιέρωσε µε ΚΥΑ:  Αρ. Φύλ-
λου 749. Αρίθµ. 20488/31 Μαΐου 2010,  
όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάµια, πηγές, 
λίµνες) τα 3 µg/m³  .

Υπεύθυνη µικροβιολογικών αναλύσεων:
 ∆ρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος 

– Φυτοπαθολόγος.

Αθήνα, 19/10/2022
Αρ. πρωτ.: 1675
Προς τον κο Νικόλαο Λιάρο
Eπικεφαλής της αλυσίδας εφοδιασµού
συστηµάτων ποιότητας
και µικροζυθοποιίας Heineken
Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα ΑΕ
Κοινοπ: κο Αλέξανδρο ∆ανιηλίδη
Σε απάντηση του email που µας στείλατε, σας γνωρίζουµε τα 

παρακάτω:
1. Το ΠΑΚΟΕ επανειλληµένα εδώ και 30 χρόνια έχει ασχοληθεί 

αρκετά µε το τεράστιο πρόβληµα της ύπαρξης του εξασθενούς χρω-
µίου, όχι µόνο στα απόβλητα και στις εκποµπές των υγρών αποβλή-
των από τα εργοστάσια αλλά και στα νερά ανθρώπινης κατανάλω-
σης, στα εµφιαλωµένα νερά καθώς και στον αέρα.

Επειδή το εξασθενές χρώµιο έχει απασχολήσει τις διεθνείς επι-
στηµονικές και κυβερνητικές κοινότητες (ΗΠΑ, Γαλλία, Νορβηγία, 
∆ανία, Ισπανία) και έχει επιβεβαιωθεί πλέον η καρκινογόνα δράση 
του, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει θεσµοθετήσει στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης ως όριο τα 5 µg/lt (1998), ενώ µερικές 
πολιτείες των ΗΠΑ (Καλιφόρνια και Μασσαχουσέτη) αποδέχονται 
το όριο  των 3 µg/lt.

2. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε παρεξηγήσει την έννοια του ολικού 
χρωµίου µε την αντίστοιχη του εξασθενούς χρωµίου. Πρέπει να γνω-

ρίζετε ότι το εξασθενές χρώµιο αποτελεί µέρος του ολικού χρωµίου.
∆εν αντιλαµβανόµαστε πως αυτό που δείχνουν και οι δικές σας 

µετρήσεις που µας έχετε στείλει, αναφέρουν το ολικό χρώµιο και 
όχι το εξασθενές. Μόνο σε µία ανάλυση, της 15/07/2019,  αναφέρε-
ται το εξασθενές χρώµιο, χωρίς να αναγράφεται όριο από κάτω και 
συµφωνούµε, επειδή σίγουρα ο αναλυτής δε θα υπέγραφε έγγραφο 
στο οποίο το όριο του εξασθενούς χρωµίου θα ήταν 50 µg/lt, όπως 
αυτό αναφέρεται στις υπόλοιπες µετρήσεις που µας στείλατε, στις 
04/08/2020 και στις 16/09/2020. 

∆ηλαδή, όπου αναφέρεται το εξασθενές χρώµιο στους πίνακες των 
δικών σας αναλύσεων, εκεί δεν αναγράφεται όριο. Ενώ όταν αναφέ-
ρεται η λέξη χρώµιο, τότε το όριο αναγράφεται και είναι τα 50 µg/lt, 
δηλαδή το ολικό χρώµιο. Οπότε εµείς δεχόµαστε ξεκάθαρα την ύπαρ-
ξη εξασθενούς χρωµίου που είναι τα 18 µg/lt στο δικό σας εµφιαλω-
µένο νερό, σύµφωνα µε τις δικές µας αναλύσεις και για εµάς λόγω 
της επικινδυνότητας του θέµατος, το όριο είναι 0.

3. Όσον αφορά τις µικροβιολογικές αναλύσεις, όταν θα  επαναλάβου-
µε τις δειγµατοληψίες το Νοέµβριο, θα σας καλέσουµε να παραστείτε.

Καταλήγοντας, σας ευχαριστούµε για την ενηµέρωση που µας 
κάνατε, αλλά πιστεύουµε ότι πρέπει να ξεπεράσετε το θέµα του εξα-
σθενούς χρωµίου παίρνοντας άµεσα τα κατάλληλα µέτρα.

Το εξασθενές χρώµιο αποτελεί τεράστιο πρόβληµα τόσο για τη διε-
θνή επιστηµονική κοινότητα αλλά και για τους καταναλωτές, για την 
αντικειµενική ενηµέρωση των οποίων το ΠΑΚΟΕ αγωνίζεται 43 χρόνια.

Επικίνδυνο το εξασθενές χρώµιο στα εµφιαλωµένα νερά
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Πίνακας αποτελεσμάτων Φωτομετρικού προσδιορισμού 
εξασθενούς  χρωμίου Cr (VI) σε εμφιαλωμένα νερά .  στις 
11/10/2022

Αρ
. 

Δε
ίγ

μα
το

ς

Στοιχεία δείγματος
Συγκέντρω-
ση χρωμί-
ου Cr (VI), 

μg/L 

1 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

2 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

3 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

4 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

5 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό 0,33L LO

6 ΖΑΓΟΡΆΚΙ φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

7 ΑΥΡΑ - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

8 ΑΥΡΑ BLOOM - φυσικό μεταλλικό νερό. 0,5L 1

9 Βίκος  φυσικό μεταλλικό νερό. 0,5L LO

10 Αρέθουσα . Επιτραπέζιο. 0,5L LO

11 ΘΕΟΝΗ  – φυσικό μεταλλικό νερό.  0,5L LO

12 ΝΕΦΕΛΗ - φυσικό μεταλλικό νερό. 0,5L LO

13 Κορπή - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L 1

14 Κορπή - φυσικό μεταλλικό νερό 0,5L LO

15 Μαρατα. Επιτραπέζιο. Πηγή Χήτος. 0,5L LO

16 Νερά κρήτης - Επιτραπέζιο.  0,5L LO

17 A/B ΝΕΡΟ – Επιτραπέζιο. 0,5L LO

18 AQUA CARPATICA. φυσικό μεταλλικό 
νερό.  0,5L LO

19 Contrex – φυσικό μεταλλικό νερό. 0,750L LO

20 Evian – φυσικό μεταλλικό νερό, από τις 
Γαλλικές Άλπεις. 1L. LO

21 IOLI - φυσικό μεταλλικό νερό. 1,5L 18

Επιτρεπόμενα όρια : * *
LO - Κάτω από τα όρια ανίχνευσης

«Η καταστροφή της ανθρώπινης υγείας όταν το ολικό χρώ-
μιο, που προέρχεται από ανθρωπογενή ρύπανση (το 90-95% του 
οποίου είναι εξασθενές), ξεπερνά τα 10 μg είναι τεκμηριωμένη 
επιστημονικά από την Ενωση Ελλήνων Χημικών». Το εξασθε-
νές χρώμιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο για τον άνθρω-
πο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όμως οι περισσότε-
ρες 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 κατανάλω-
ση, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και παραπλανώ-
ντας τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια του νερού που 
χρησιμοποιούν.

Τα  αρμόδια υπουργεία αναγνωρίζουν τις σοβαρές επιπτώ-
σεις από το βλαβερό για την δημόσια υγεία μέταλλο, θεσπίζο-
ντας ανώτατο όριο 3 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο για τα επι-
φανειακά 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 Περι-
βάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. EPA, 2003) θέσπι-
σε 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 χρώ-
μιο στο πόσιμο νερό τα 10 μg/L. Όσον αφορά το εμφιαλωμέ-
νο 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. 
Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:
Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.
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 Πίνακας αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης εμφιαλωμένου νερού  
με την μέθοδο διήθησης δια  μεμβράνης  (MF), στις 11 / 10 / 2022.

Α
ρ.

 Δ
εί

γμ
ατ

ος

Στοιχεία δείγματος Κωδικός 
παραγωγής

Συνθήκες 
αποθήκευσης 
τη στιγμή της 

δειγματοληψίας 
*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  
cfu  / 250 ml νερού

E. coli Εντερό-
κοκκοι

Pseudo-
monas 
aerugi-

nosa

1 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό –. (0,5ml) C01K2220350 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

2 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό –. (0,5ml) C06J2210521 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

3 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό –. (0,5ml) B16J2211659 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

4 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό –. (0,5ml) B17J2212108 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

5 ΖΑΓΟΡΙ - φυσικό μεταλλικό νερό (0,33ml) B27J22H1823 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

6 ΖΑΓΟΡΆΚΙ φυσικό μεταλλικό νερό (0,5ml) C14H22H0349 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

7 ΑΥΡΑ - φυσικό μεταλλικό νερό (0,5ml) B25220421 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

8 ΑΥΡΑ BLOOM - φυσικό μεταλλικό νερό. B16021812 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

9 Βίκος  φυσικό (0,5L) μεταλλικό νερό. L21728116 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

10 Αρέθουσα . Επιτραπέζιο. 0,5 lt LOT264AT21:02 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

11 ΘΕΟΝΗ  – φυσικό μεταλλικό νερό.  0,5 lt L2402221500ΚΡ ράφι 
καταστήματος 0 0 0

12 ΝΕΦΕΛΗ - φυσικό μεταλλικό νερό. 0,5 lt LOT257A14:04 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

13 Κορπή - φυσικό μεταλλικό νερό (0,5ml) 22370447 17:24 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

14 Κορπή - φυσικό μεταλλικό νερό (0,5ml) 22370447 13:48 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

15 Μαρατα. Επιτραπέζιο. Πηγή Χήτος. (0,5ml) A04K22E1141 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

16 Νερά κρήτης - Επιτραπέζιο.  (0,5ml) 3L2209201434 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

17 A/B ΝΕΡΟ – Επιτραπέζιο. LOT246A10:13 ράφι 
καταστήματος 0 0 0

18 AQUA CARPATICA. φυσικό μεταλλικό νερό.  (0,5ml) 1651E ράφι 
καταστήματος 0 0 0

19 Contrex – φυσικό μεταλλικό νερό. 21263019C ράφι 
καταστήματος 0 0 0

20 Evian – φυσικό μεταλλικό νερό. (1L), από τις Γαλλικές 
Άλπεις. L8 23:03 ράφι 

καταστήματος 0 0 0

21 IOLI  - φυσικό μεταλλικό νερό. 2245300VQ ράφι 
καταστήματος 1 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /250ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 
(L260, 7.10.2015).  Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. 
Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0 0 0

 *   Καταστήματα 
– Κατάστημα Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
– Α/Β Βασιλόπουλους 
 – Περίπτερο Μετρό Πανόρμου
 – ΚΥΠΡΑΤΟΣ Μιχαήλ & ΣΙΑ 
Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:   Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
Επιστημονικό Συμβούλιο του 
ΠΑΚΟΕ, στην κοινή συνεδρία-

σή τους στα μέσα Σεπτεμβρίου 2022, 
αποφάσισαν ομόφωνα επανέκδωσε 
το έντυπο με τον παραπάνω τίτλο στο 
οποίο περιγράφονται σχεδόν όλες οι 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν τα 
«παιδιά μας», που όπως ψελλίζουν 
όλοι οι πολιτικοί μας ηγέτες, είναι το 
μέλλον της χώρας μας, ώστε να ενη-
μερωθούν για την ασφαλή ποιότητα 
της ζωής τους. Το ίδιο έντυπο είχε 
εκδοθεί και τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όμως, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, 
πέρα από το γεγονός ότι έχουμε τεράστιο 
δημογραφικό πρόβλημα, -κάποιοι κοινω-
νιολόγοι αναφέρουν ότι είμαστε η χώρα 
των γερόντων- ταυτόχρονα όμως, χιλιά-
δες ελληνόπουλα ζουν με το «βάρος» 
που είναι δυσανάλογο με αυτό που τους 
αναλογεί, επιβαρύνοντας τις λειτουργίες 
του οργανισμού τους, με αποτέλεσμα τις 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους.

Για αυτά όλα, όπου το «καμπανάκι» 
έχει χτυπήσει χρόνια πριν για πολλά ελλη-
νόπουλα, το έντυπο αυτό θα διανεμηθεί 
ΔΩΡΕΑΝ, σε όλα τα σχολεία της χώρας 

και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν 
συζητήσεις σε αυτά, μετά από πρόταση 
του ΠΑΚΟΕ.

Το ΠΑΚΟΕ έχοντας υψηλό το αίσθημα 
της ευθύνης, για την πορεία της υγείας 
των παιδιών μας, απευθύνει αγωνιώδη 
έκκληση σε όλους τους Έλληνες πολίτες, 
να διαβάσουν το έντυπο αυτό και να βοη-
θήσουν την προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ, που 
έχει στόχο το μήνυμα:

Το 2025, το ποσοστό των παχύσαρ-
κων παιδιών  να ΜΗΝ ξεπερνάει το 5%

Βοηθήστε την προσπάθεια μας αυτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 81 00 805

ΕΦΙΑΛΤΗΣ,  
Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργούς, 
Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, ΜΜΕ, 
Κόμματα, Βουλευτές, OTA, Εκπροσώπους 
Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Κυρίες και Κύριοι… Διαβάστε το προ-
σεκτικά!

Το ΠΑΚΟΕ, με την ευκαιρία της Παγκό-
σμιας Ημέρας Διατροφής, επανέκδωσε 
το περσινό έντυπο, 32 σελίδων (συννη-
μένο), για την Παιδική Παχυσαρκία, το 
οποίο θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ στα σχο-
λεία της χώρας.
● Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο 
άνθρωποι μόνιμα πεινούν.
● Όταν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 
παιδιά πεθαίνουν από την πείνα.
● Όταν μεγάλα τμήματα γης των κύριων 
πηγών παραγωγής για την κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών των εποίκων του 
πλανήτη, μολύνονται, καταστρέφονται 
και μένουν χέρσες.
● Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλ-
λάσσονται και βομβαρδίζονται με χίλιες 
δύο ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες.
● Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερκα-
τανάλωση εξακολουθούν να γίνονται τρό-
πος ζωής, με όλα τα γνωστά επακόλουθα: 
παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, 
διαβήτης, και άλλες ευκαιριακές επικίν-
δυνες νόσοι, όπως η νόσος των «τρελών 
αγελάδων», των πουλερικών, των χοιρι-
νών, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την 
ημέρα επισιτισμού και  διατροφής στις 
16 Οκτωβρίου.

● Όταν ο κορωνοϊός πρωτοανακαλύφθη-
κε σε ζωντανά… τρόφιμα. 

Οι λόγοι που εξηγούν την 
ανεπάρκεια των τροφίμων

Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας 
είναι  η άνιση κατανομή του πλούτου, ο 
υπερπληθυσμός, η έλλειψη υποδομής και 
οργάνωσης στον Τρίτο Κόσμο και οι υπέ-
ρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό  το 
τελευταίο ιδιαίτερα δείχνει την ανελέητη 
λογική που διέπει το σημερινό παγκόσμιο 
σύστημα: Εκατομμύρια άνθρωποι πεθα-
μένοι από πείνα δεν σημαίνουν τίποτα 
μπροστά σε μερικές πετρελαιοπηγές ή κοι-
τάσματα ουρανίου ή πυραύλους S400 ή 
Rafal ή …φρεγάτες.

Αυτό το απέδειξε η πρόσφατη εισβο-
λή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Οι επιπτώσεις αυτού του ανελέητου 
πολέμου άρχισαν να φαίνονται σε παγκό-
σμιο επίπεδο με την επερχόμενη ενεργει-
ακή κρίση και με τη ραγδαία και ανεξέλε-
γκτη αύξηση τιμών σχεδόν σε ολόκληρο 
το φάσμα των προϊόντων διαβίωσης και 
το βασικότερο την απειλή του Πούτιν με 
τα πυρηνικά όπλα.

Όλα αυτά προοιωνίζουν  μία περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα της σταθερής έλευσης 
ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου.

Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής ποι-
ότητας διατροφής είναι ο τρόπος που ζει 
ο βιομηχανικός άνθρωπος, με την απάν-
θρωπη οργάνωση του χρόνου του και 
την αρρωστημένη επιθυμία του να μυη-

θεί στα τελετουργικά του τεχνητρονικού 
πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που, προ-
κειμένου να έχει παραγωγή «πραγματι-
κά λευκού ψωμιού» ή «λευκής ζάχαρης», 
θυσιάζει θρεπτικά υλικά, βιταμίνες και 
προσθέτει ένα καταιγισμό βελτιωτικών 
και λευκαντικών. Είναι ο πολιτισμός που 
αντιμάχεται τη φύση και έχει την τραγι-
κή αυταπάτη ότι μπορεί να την καλυτε-
ρεύει και να την «διορθώνει».

Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθείας 
στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 φορές 
περισσότερο από τη χημεία σαν επιστή-
μη, ο ουσιαστικός έλεγχος της ποιότητας 
των τροφίμων, όπως και η ενημέρωση ή 
η προστασία του καταναλωτή ακολούθη-
σαν, δυστυχώς, αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης 
και τη δημιουργία υπερκαταναλωτικής 
συνείδησης, η πολιτική ηγεσία βαρύνε-
ται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε βάρος 
της υγείας των καταναλωτών, που συμ-
βαίνει να είναι πάντα στην επικαιρότη-
τα από εικοσαετίας, δηλαδή το συνεχές 
έγκλημα που γίνεται, λόγω της ανυπαρξί-
ας ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.

Μετά την ένταξη της χώρας μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική προστα-
σίας των καταναλωτών ταλανίστηκε από 
την έλλειψη υποδομής και την προσπά-
θεια για εισαγωγή ορισμένων «προοδευτι-
κών» ρυθμίσεων στη νομοθεσία, που έμει-
ναν, όμως, μόνο ανακοινώσεις,  καθώς κι 
από τις συστάσεις νέων θεσμικών οργά-
νων, που δεν λειτούργησαν ουσιαστικά 

16 Οκτωβρίου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑ(Σ)ΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΩΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
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ποτέ όπως θα έπρεπε.
Επίσης βασικό πρόβλημα που δια-

πιστώνεται καθημερινώς είναι το γεγο-
νός  ότι η κατανάλωση τροφίμων είναι 
δυσανάλογη με την πραγματική διατρο-
φική κατανάλωση.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ  
ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

Σαράντα τρία (43) χρόνια (16 Ιουνίου 
1979 - 14 Οκτωβρίου 2022) συνεχείς αγώ-
νες και προσπάθειες, σαράντα τρία χρό-
νια ερευνών και μελετών από το ΠΑΚΟΕ, 
είναι σαράντα τρία χρόνια αδιάψευστων 
στοιχείων, στηριζόμενων στα πρωτογενή 
στοιχεία, που παράγονται στα ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα ή διαπιστευμένα χημι-
κά και μικροβιολογικά εργαστήριά του, 
για τη νοθεία και την ποιότητα των τρο-
φίμων, που καθημερινά κατακλύζουν τα 
σπίτια μας, εξαιτίας της υπέρ-διαφήμι-
σης και της υπερκατανάλωσης.

 Το  Τμήμα του Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ 
έχει λάβει χίλιες επτακόσιες πενήντα 
(1750) καταγγελίες μέσα στο 2022 μέχρι 
σήμερα. Έχει αξιολογήσει το περιεχόμενο 
τους και έχει πραγματοποιήσει δειγματο-
ληψίες, χημικές και μικροβιολογικές ανα-
λύσεις και έρευνες για ακατάλληλα τρό-
φιμα που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχει 
προβεί, μάλιστα, και στις απαραίτητες 
νομικές ενέργειες, προκειμένου να υπε-
ρασπιστεί την  προστασία της δημόσιας 
υγείας (μηνύσεις, αναφορές στα ευρω-
παϊκά δικαστήρια, αγωγές και δυναμι-
κές ακτιβιστικές παρεμβάσεις). 

Τα συμπεράσματα απ` όλα αυτά 
περιγράφονται παρακάτω:

1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων, που 
πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 

32% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα 

προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλ-
ληλο για κατανάλωση, δηλαδή 6% υψη-
λότερο από πέρυσι.

2.Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε 
ποσοστό 28% των δειγμάτων βρέθη-

καν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυ-
σμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 17% 
από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση 
από αντιβιοτικά. Επίσης, ένα 35% των 
δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότε-
ρη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε για-
ούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρη-
τικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία 
γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλα-
κτος και συνθετικών χρωμάτων. Παρα-
τηρήθηκε, επίσης, νοθεία στη Φέτα που 
σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, 
η οποία, παρότι είναι λευκό τυρί, πωλεί-
ται σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. 
Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για 
να διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, στην περί-
οδο του καλοκαιριού και μέχρι και τον 
Νοέμβριο κυκλοφορούν σε όλα τα μαγα-
ζιά και super market γάλατα και γιαούρ-
τια, πρόβεια και κατσικίσια, πράγμα το 
οποίο απαγορεύεται, επειδή, την περί-
οδο αυτή, δεν γαλακτοφορούν τα ζώα 
αυτά. Αυτό για μας σημαίνει ότι υπάρ-
χει έντονο πρόβλημα, όχι μόνο νοθείας 
και παραποίησης της νομοθεσίας, αλλά 
και ανυπαρξίας ελέγχου από κρατικούς 
μηχανισμούς, που δυστυχώς τον μισθό 
τους τον πληρώνουμε εμείς, οι ταλαίπω-
ροι πολίτες.

3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 50% των 
δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώ-

δη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη κατά 
35% του επιτρεπόμενου ορίου δηλαδή 
9% υψηλότερο από πέρυσι.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβα-
ρές παραπλανήσεις του καταναλω-

τικού κοινού ως προς το τι πραγματικά 
περιέχουν  οι συσκευασίες, που αναγρά-
φουν – για διαφημιστικούς - marketing 
λόγους- την φράση «φυσικός χυμός», ενώ 
περιέχουν ένα μείγμα  νερού και χρωστι-
κών ουσιών με άρωμα από φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά, η περιεκτικότη-
τα του φυσικού χυμού, σε ποσοστό 

40%  των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότε-
ρη κατά 25% από το επιτρεπτό όριο. Βρέ-
θηκαν, επίσης, στην αγορά αναψυκτικά, 
που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν 
ως  φαρμακευτικά προϊόντα –ψυχοτρό-
πα και δεν θα έπρεπε να καταναλώνο-
νται  αβίαστα από παιδιά ούτε και να 
πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν 
άδεια «μπακάλικου» (καταστήματα βιο-
λογικών τροφών).

 6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατη-
ρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες 

στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης 
και διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανα-
κρίβειες που αναγράφονται στις ετικέτες 
και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, οι οποίες, μάλι-
στα, χαρακτηρίζονται ελλιπείς, λόγω του 
ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως 
ελάχιστες, για το πλήθος των εμφιαλω-
μένων νερών, που κυκλοφορούν στην 
ελληνική επικράτεια. 

 Η διακίνηση  δε όπως και η διάθε-
ση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα 
τους θερινούς μήνες και στις περιοχές 
των νησιών μας, γίνεται κάτω από απα-
ράδεκτες συνθήκες, με ξεσκέπαστα φορ-
τηγά, κάτω από τον καυτό ήλιο, και με 
θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 38ο 
βαθμούς Κελσίου, όταν το όριο είναι 18ο 
βαθμοί Κελσίου.

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, επίσης, 
το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτη-
ρίδια και εντερόκοκκους, που βρήκαμε 
στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο ήταν 
επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία 
στο 10% των δειγμάτων που λήφθηκαν. 
Από έρευνες αγοράς που έχουν γίνει 
διαπιστώθηκε ότι την τελευταία διετία η 
κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών, εξαι-
τίας της μόλυνσης των υδροφορέων πολ-
λών δήμων της Ελλάδας, αυξήθηκε κατά 
500% και έχουμε, δυστυχώς, δημιουργήσει 
γενιές πλαστικών μπουκαλιών, που, από 
πρόσφατες έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι 
περιέχουν το επικίνδυνο στοιχείο αντιμό-
νιο, τα   οποίο αθροιστικά προσβάλει τη 
χολή και το συκώτι ανεπανόρθωτα. Επί-
σης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πλα-
στικό μπουκάλι, για να αποδομηθεί στο 
περιβάλλον, χρειάζεται 340 χρόνια. Τέλος, 
συνιστούμε τη χρήση γυάλινου μπουκα-
λιού, επειδή είναι ασφαλέστερη, αναμ-
φισβήτητα πιο υγιεινή και δεν δημιουρ-
γεί κατάλοιπα μη φιλικά στο περιβάλλον.

7. Στα λαχανικά, ύστερα από συστη-
ματικές έρευνες που έγιναν, διαπι-

στώθηκε η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώ-
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σεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών, βαρέων 
μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, μόλυβδος,  
υδράργυρος).

8. Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα 
βρέθηκαν 2 απαγορευμένα βελτιω-

τικά και προσθετικά σε ποσοστό 15%των 
δειγμάτων που πήραμε.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία 
σε ποσοστό 52% των δειγμάτων (το 

πρόσφατο σκάνδαλο του ηλιέλαιου απο-
δεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός 
έλεγχος). Η παραπλάνηση δε του κατα-
ναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέ-
τες των φιαλών είναι απερίγραπτη. Διαπι-
στώθηκε: α)ότι αναφέρονται ως ελαιόλαδα 
πυρηνέλαια, β)ότι λάδια πολυκαιρισμέ-
να, με άσχημες οσμές, αναμειγνύονται 
με λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφορούν 
στην αγορά σαν ελαιόλαδα, γ)η ύπαρξη 
καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 
10% των  δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί για 

τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το μολυσμέ-
νο νερό και τις επιβαρυμένες -με χημικά 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα-καλλιέργει-
ες, οι αρμόδιοι υποχρεούνται να δώσουν 
κάποιες άμεσες απαντήσεις. Αναρωτιό-
μαστε, λοιπόν, όλοι εαν η 16η Οκτωβρί-
ου (πρέπει να) αντιμετωπίζεται, δικαίως, 
ως μια μέρα γιορτής και επιτευγμάτων 
ή μήπως θα έπρεπε  να εκληφθεί ως η 
αφορμή για να ξεκινήσει, επιτέλους (!), 
μια ουσιαστική έρευνα, ώστε να απο-
καλυφθεί πόσοι άνθρωποι –ιδιαίτερα σε 
μικρές ηλικίες-πεθαίνουν ή νοσούν εξαι-
τίας της κακής τους διατροφής... (βλέπε 
φυλλάδιο «Παιδική Παχυσαρκία» στο 
www.pakoe.gr

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για άλλη μια φορά
● Την αδιαφορία και ασυδοσία του κυκλώ-
ματος παραγωγής και διακίνησης  τρο-
φίμων.
● Την έλλειψη υποδομής για τον συνε-
χή έλεγχο στα διακινούμενα  προϊόντα.
● Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδί-
ων για την προστασία του καταναλωτή 
από κάθε λογής νοθείες και την έλλειψη 
ουσιαστικής και οργανωμένης πίεσης 
προς τους «αρμόδιους» της σάπιας κρα-
τικής μηχανής.
● Την εγκληματική αδιαφορία και ελα-
φρότητα, με την οποία αντιμετωπίζουν οι 
αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλεπάλληλα 
προβλήματα, που παρουσιάζονται συχνά 
πυκνά σε όλους τους χώρους των αγορών
● Την παντελή έλλειψη ενημέρωσης του 
λαού πάνω σε θέματα διατροφής.
● Την παρακίνηση των πολιτών -μέσω 
της "πλύσης εγκεφάλου" που τους γίνε-
ται από τις διαφημίσεις- να υπερκατα-
ναλώνουν άχρηστα και βλαβερά τρόφιμα.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1. Συστηματική και συνεχή ενημέρωση 
του λαού και, ιδιαίτερα, των παρα-

γωγικών τάξεων, από μέρους της πολι-
τείας, για τα προβλήματα της ποιότητας 
των τροφίμων, και αυστηρότερος έλεγχος 
των παραπλανητικών διαφημίσεων, που  
προβάλλονται από τα ΜΜΕ.

2. Να λειτουργήσει, επιτέλους (!), ο 
ΕΦΕΤ  πιο ουσιαστικά και να κατα-

στεί ένας πραγματικός ενιαίος φορέας 
ελέγχου, με περισσότερες αρμοδιότητες 
ως προς τον συντονισμό των ενεργειών 
όπως και με πιο εξειδικευμένο και επαρ-
κές στελεχιακό δυναμικό.

3.  Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων 
ανθρώπων στον τομέα δειγματο-

ληψίας και  ελέγχου της ποιότητας των 
τροφίμων.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ  
τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Να μελετούν πολύ προσεκτικά τις 
ημερομηνίες λήξης και τις ετικέ-

τες των προϊόντων, οι οποίες πρέπει να 
έχουν τυπωθεί με μεγάλα γράμματα και, 
οπωσδήποτε, στα ελληνικά.

2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθετι 
που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους 

φορείς και υπηρεσίες, όπως, φυσικά, και 
στο ΠΑΚΟΕ (210-8100805).

3. Να αντιμετωπίζουν κριτικά, αν όχι 
καχύποπτα, τα προσφερόμενα τεχνη-

τά τυποποιημένα τρόφιμα (π.χ. κρέμες, 
γιαούρτια με άρωμα φρούτων, ποικιλό-
χρωμες σαλάτες, διάφορα παιδικά κατα-
σκευάσματα).

4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τροπο-
ποιημένα τρόφιμα.

5. Να αντισταθούν στον προβαλλόμε-
νο υπερκαταναλωτισμό.

6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσό-
τητες ευάλωτων τροφίμων.

7. Να αυτενεργούν και να ασχολού-
νται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγη-

τό τους, πόσο μάλλον των παιδιών τους, 
ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές, 
και να μην επιτρέπουν την αγορά όλων 
των απαγορευμένων τροφίμων από τα 
κυλικεία, ούτε να υποκύπτουν στον πει-
ρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου 
φαγητού.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για το 2022 -2023
● Τη δημιουργία επιτροπών ελέγχου 
αγοράς.
● Τον εργαστηριακό έλεγχο για κρέατα – 
ψάρια, αρτοσκευάσματα.
● Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων ελέγ-
χου τροφίμων (λαϊκές, super market κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες 
καθημερινά στο τηλέφωνο 210 81 
00 805.
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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι καλη-
σπέρα σας.

Σας μιλάμε μέσα από το γραφείο 
του Προέδρου του ΠΑΚΟΕ και 
θέλαμε να ξεκινήσουμε μέσα 

στον Οκτώβριο την επικοινωνία μαζί 
σας, για να σας ενημερώνουμε για 
καίρια θέματα προστασίας του περι-
βάλλοντος και του καταναλωτή μιας 
και την 16-10-2022 αναρτήσαμε σχε-
τικό δελτίο τύπου με τίτλο «Παγκό-
σμια ημέρα δια(σ)τροφής». Το «σ» το 
βάλαμε γιατί πραγματικά υπάρχει δια-
στροφή αλλά στην ούσία είναι επισι-
τισμού και διαστροφής.

Και λέμε διαστροφή, γιατί δε μπο-
ρεί από τα 8,5 εκατομμύρια στον πλανή-
τη μας να υποφέρουν και να πεινάνε τα 
2,5. Δε μπορεί τα παιδιά να πεθαίνουν 
στο κεντρικό Σουδάν, όπως βγήκε μία 
ανακοίνωση σήμερα, μιλώντας για 1,5 
εκατομμύριο που υποσιτίζονται. Δε μπο-
ρεί να πετάμε στα σκουπίδια το 30% του 
φαγητού που τρώμε καθημερινά. Δε μπο-
ρούμε να λέμε ας φάμε κηπευτικά προιό-
ντα γεμάτα φυτοφάρμακα και χημικά. Δε 
μπορούμε άλλο πια αυτήν την κατάσταση 
που έχει δημιουργήσει καρκίνους παχέ-
ος εντέρου, στομάχου, καθώς και ανα-
πνευστικά και καρδιοαγγειακά νοσήματα 
και πολλά άλλα κακά που δείχνουν ότι οι 
αρρώστιες και η νοσηρότητα στον πλη-
θυσμό αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία 
κατά 13, 5%.

Είναι αδιανόητο σήμερα που μιλάμε, 
το έτος 2022, με τόσα πολλά προβλήμα-
τα στον πλανήτη και ιδιαίτερα η εισβολή 
του Πούτιν στην Ουκρανία και η εκμε-
τάλλευση αυτής από τον Πούτιν για να 
αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου, το 
οποίο δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα 
στην ΕΕ αλλά και γενικότερα στον πλα-
νήτη, να σταθούμε τελείως αδιάφοροι και 
να λέμε άλλοι θα λύσουν τα προβλήματα.

Όχι αγαπητές φίλες και αγαπητοί 
φίλοι. Εμείς θα λύσουμε τα προβλήμα-
τα μας, αρκεί να μάθουμε αντικειμενικά 
και σωστά αυτό που πρέπει να μάθουμε. 
Καταρχάς πρέπει να μάθουμε αντικειμε-
νικά και σωστά τί πρέπει να τρώμε και 
γιατί πρέπει να το τρώμε. Γιατί αυτήν τη 
στιγμή μας ταίζουν σκουπίδια και μάλι-
στα πανάκριβα.

Οι καμπάνιες που γίνονται για τις υπε-
ριτιμήσεις, για την ακρίβεια στην αγορά 
και στα προιόντα, για την δήθεν επισιτι-
στική κρίση, γίνονται με σκοπό να φοβί-
σουν το λαό, να τον τρομοκρατήσουν και 
να μην μπορεί να αντιδράσει καθόλου. 
Είναι αδιανόητα να συζητάμε ότι σήμε-
ρα οι πολίτες στον πλανήτη, πρέπει υπο-
χρεωτικά να εστιάζουν τη διατροφή τους 
σε προιόντα τα οποία είναι μεταλλαγμέ-
να, προιόντα που δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα στην υγεία των πολιτών, σε 

προιόντα που αν δεν τους βάλουμε συντη-
ρητικά, χρωστικές και βελτιωτικά δε μπο-
ρούμε να τα φάμε. Εϊναι τραγικό να συζη-
τάμε αυτήν τη στιγμή ότι καλλιεργούνται 
προιόντα τα οποία είναι γεμάτα χημικά 
λιπάσματα, τα οποία έχουν  αποδειχθεί 
παγκόσμια και από τον Π.Ο.Υ. αλλά και 
από άλλους φορείς, ερευνητικούς και μελε-
τητικούς, ότι είναι καρκινογόνα και επι-
κίνδυνα για τη δημόσια υγεία. 

Τα λιπάσματα είναι τα φυτικά ή και 
τα ανόργανα, αλλά τα χημικά λιπάσμα-
τα, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, 
το μόνο που κάνουν είναι να καταστρέ-
φουν το στομάχι των παιδιών και την 
υγεία των μεγάλων.

Πρέπει λοιπόν  να πλοηγηθείτε στην 
ιστοσελίδα μας (www.pakoe.gr) και να 
διαβάσετε το σημερινό δελτίο τύπου το 
οποίο αναρτήσαμε, στο οποίο θα δείτε μία 
σειρά από δράσεις τις οποίες θα κάνου-
με, για τις οποίες ζητάμε τη βοήθεια και 
τη συνεργασία σας.

Επίσης με την ευκαιρία αυτή αναρτή-
σαμε και ένα έντυπο 32 σελίδων, το οποίο 
αναφέρεται στην παχυσαρκία των παι-
διών. Περιέχει όλα τα στοιχεία και μάλι-
στα είναι η 2η έκδοση που κάνουμε για 
το θέμα αυτό. Πέρυσι το 2021, εκτυπώσα-
με το έντυπο αυτό σε 100.000 αντίτυπα, 
το διανείμαμε δωρεάν σε σχολεία στην 
Αττική, στη Βοιωτία και στην Πελοπόν-
νησο. Φέτος το επανκδώσαμε, ώστε να 

διανεμηθεί δωρεάν και σε όλα τα σχο-
λεία της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Είναι τραγικό να συζητάμε αυτήν τη 
στιγμή γιατί τα παχύσαρκα παιδιά στην 
Ελλάδα είναι πρώτα σε αριθμό στην Ευρώ-
πη. Δε μπορεί να λέμε ότι το 30% των παι-
διών μας είναι παχύσαρκα, όταν ο μέσος 
όρος παχύσαρκων παιδιών στην Ευρώ-
πη δεν ξεπερνά το 12-14%. 

Γι΄ αυτό θα μιλήσουμε και για άλλα 
θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία, όπως είναι τα σκουπίδια, 
τα εμφιαλωμένα νερά, για τα οποία θα 
αναρτήσουμε σχετικό άρθρο στην ιστοσε-
λίδα του ΠΑΚΟΕ, καθώς και για το πόσι-
μο νερό, για το οποίο κάνουμε έρευνες 
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σας ευχαριστώ που με παρακολου-
θήσατε. Θα είμαστε κοντά σας σύντομα 
με νέο θέμα.

Οι βιομηχανίες δημιουργούν την 
κλιματική κρίση

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι 
καλησπέρα σας.

Από το ΠΑΚΟΕ είμαι ο Παναγιώτης 
Χριστοδουλακης Πρόεδρος του ΔΣ και θέλω 
να σας ενημερώσω για τα δελτία τύπου.

Στις 28/9/2022 είχε γίνει μία έρευνα 
και απέδειξε ότι τα σκουπίδια είναι δυστυ-
χώς αιτία πολέμου μεταξύ δημάρχων και 
ΥΠΕΝ. Οι μεν λένε ότι δεν ενδιαφέρε-
ται το Υπουργείο για τη διαδικασία που 
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επεξεργάζονται τα σκουπίδια, οι δήμαρ-
χοι λένε ότι το Υπουργείο έχει θεσμοθε-
τήσει όργανα και διαδικασίες που πρέπει 
να λειτουργούν για να επεξεργάζονται τις 
προτάσεις για τη διαχείριση των σκουπι-
διών και πάει λέγοντας...

Πάντως αυτό που απαγορεύεται δια 
νόμου και ροπάλου, όπως λέμε, είναι να 
μετακινούνται τα σκουπίδια από τη μία 
περιοχή στην άλλη. Αυτό όμως γίνεται τα 
τελευταία 3 χρόνια πάρα πολύ επισταμέ-
να και συχνά. 

Αυτή είναι η αιτία που βγάλαμε αυτό 
το δελτίο τύπου με τίτλο «Πόλεμος Σκρέκα 
κατά δημάρχων για τα σκουπίδια». Δια-
πιστώσαμε ότι μετακινούνται τα σκου-
πίδια στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, 
της Πελοποννήσου, από το ένα νησί στο 
άλλο, από την Κέρκυρα στην Κεντρική 
Ελλάδα, διάφορες τέτοιες μετακινήσεις 
απορριμάτων.

Πάντως ένα είναι σίγουρο. Η νομο-
θεσία και της ΕΕ αλλά και της Ελλάδας 
που είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαι-
κές οδηγίες, ρητά ορίζουν ότι δεν πρέ-
πει να μετακινούνται από τη μία περιο-
χή στην άλλη, από το ένα περιφερειακό 
ή αντιπερφερειακό διαμέρισμα σε άλλο 
μετακινούνται σε ΧΑΔΑ, ή σε ΧΥΤΑ ή σε 
ΧΥΤΥ ή αλλού.

Αυτό συμβαίνει γιατί έχει θεσμοθε-
τηθεί πια πως η κάθε Περιφέρεια και η 
κάθε Αντιπεριφερειακή ενότητα πρέπει 
να διαχειρίζεται τα σκουπίδια της  με 
συγκεκριμένα συστήματα ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης απορριμάτων,που σημαί-
νει ότι πρέπει να υπάρχει ένας ΚΔΑ, ένα 
κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλι-
κών, μία μονάδα κομποστοποίησης, μία 
μονάδα παραγωγής βιοαερίου για παρα-
γωγή ενέργειας,που είναι κρίσιμο αυτήν 
τη στιγμή γιατί θα μπορούμε να έχουμε 
ενέργεια ούτως ώστε να ελαχιστοποι-
ούμε την κατανάλωση φυσικού αερίου 
που δυστυχώς είναι ελεγχόμενη από τη 
Ρωσία, κλπ. Αυτό όμως δεν γίνεται και 
για το λόγο αυτό βρίσκουμε την εύκο-
λη λύση να μεταφέρουμε τα σκουπί-
δια, με τεράστια κόστη, περιβαλλοντι-
κά αλλά και οικονομικά, στους δήμους, 
τις Περιφέρειες, τις Αντιπεριφέρειες. Το 
κόστος του τόνου μεταφοράς φτάνει 100-

150 ευρώ. Αυτό ποιός το πληρώνει; Ο 
έλληνας πολίτης από τα δημοτικά τέλη.

Είναι απαράδεκτο λοιπόν, το καταγ-
γείλαμε με το 648 δελτίο τύπου μας στις 
6-10-2022, αλλά τελικά φωνή βοώντος εν 
τη ερήμω. Το Υπουργείο όχι μόνο δε μας 
απάντησε, ούτε καν δέχθηκε να συζητή-
σουμε το θέμα για να βρεθεί λύση, ούτως 
ώστε όλες οι Αντιπεριφερειακές Ενότητες 
να δημιουργήσουν τις προυποθέσεις για 
να διαχειρίζονται τα σκουπίδια όπως πρέ-
πει και όπως η νομοθεσία ορίζει.

Στη συνέχεια στις 11-10-2022 κάναμε 
μία καταγγελία. Δυτυχώς οι καταγγελίες 
που μας έρχονται είναι πάρα πολλές και 
με τη σειρά μας τις μεταβιβάζουμε αφού 
τις οργανώσουμε και διασταυρώσουμε τα 
στοιχεία τους. Μία τέτοια μας ήρθε και για 
τον Σαρανταπόταμο.

Ο Σαρανταπόταμος είναι ένας ποτα-
μός που ξεκινάει από τη Βοιωτία ψηλά, 
έρχεται στην Αττική και χύνεται στο Καλι-
μπάκι στην Ελευσίνα. Δέχεται τα απόβλη-
τα από την περιοχή των Οινοφύτων και 
συγκεκριμένα από το Καμάρι Βοιωτίας, 
όπου βρίσκεται Η ΑΜΑΡΤΙΑ, το τσιμε-
ντάδικο του «ΤΙΤΑΝ», για το οποίο έχουμε 
κάνει επανειλημμένα καταγγελίες, έχου-
με ήδη καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για 
τη μονάδα του ΤΙΤΑΝ στο Δήμο Παύλου 
Μελά (στη Θεσσαλονίκη) σε συνεργασία 
με το Δήμο και έχουμε κάνει συγκεκριμέ-
νες νομικές διαδικασίες για να λυθεί αυτό 
το τεράστιο πρόβλημα, αφού πρόκειται για 
ένα τεράστιο χημικό εργοστάσιο μέσα σε 

οικιστικό ιστό που εκπέμπει χημικές ουσί-
ες πάρα πολύ επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία. Ο ΤΙΤΑΝ εδώ στο Καμάρι επεξεργά-
ζεται τσιμέντο σε νταμάρια, αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στα Βαλ-
κάνια και πήγα προχθές να δω τί συμβαί-
νει. Η κατάσταση είναι φοβερή. Γύρω από 
το εργοστάσιο υπάρχουν χωράφια απαλ-
λοτριωμένα, με τεράστιους όγκους τσιμέ-
ντων. Έχουμε πάρει και φωτογραφίες με 
αυτό. Θα αναρτήσουμε και σχετικό δελ-
τίο τύπου. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας 
(www.pakoe.gr) να δείτε και εσείς τί ακρι-
βώς συμβαίνει με τους τεράστιους όγκους 
τσιμέντου γύρω από το τσιμεντάδικο και 
σε ακτίνα 1500 με 2000 μέτρα. Τα υγρά 
απόβλητα από το εργοστάσιο τρέχουν στο 
ποτάμι του Σαρανταπόταμου και κανείς δε 
δίνει σημασία να ελέγξει τί ακριβώς  συμ-
βαίνει. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργο-
στάσια ασφάλτου στην περιοχή, που τα 
έχουμε καταγράψει. Υπάρχουν εργοστά-
σια επεξεργασίας ανάκτησης λαδιών και 
κανείς πάλι δεν δίνει σημασία τί γίνεται 
και με αυτά τα εργοστάσια. Δεν ξέρου-
με κατά πόσο είναι καταγεγραμμένα και 
αυτά και κατά πόσο ο σιωπηλός αποδέ-
κτης που λέγεται Σαρανταπόταμος δέχε-
ται όλα αυτά τα απόβλητα και δυστυχώς 
τα μεταφέρει στη θάλασσα στο Καλιμπά-
κι Ελευσίνας.

Τί δουλειά έχουν να μεταφέρονται τα 
υγρά απόβλητα όλων αυτών των βιομη-
χανιών σε μία θάλασσα που είναι πολύ 
μακρυά από την περιοχή αυτή των Οινο-
φύτων, το Καμάρι της Βοιωτίας, ενώ το 
Καλιμπάκι είναι στο νομό Αττικής. Και 
όμως δυστυχώς δεν γίνεται απολύτως τίπο-
τα, φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Κάναμε 
μετρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων 
τα ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα μας (www.
pakoe.gr), τα στείλαμε στον Πρωθυπουρ-
γό, στους Υπουργούς, αλλά δεν ιδρώνει το 
αυτί κανενός. Όλοι βαυκαλίζονται, φωνά-
ζουν και μιλάνε για την κλιματική αλλα-
γή και την κλιματική κρίση αλλά δυστυ-
χώς κανένας δεν αποφασίζει να σκύψει 
πάνω στα προβλήματα και να τα λύσει.

Δε μπορούμε να συζητάμε για το Σαρα-
νταπόταμο, να κάνουμε καταγγελίες, να 
προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα 
των απορριμάτων, των αποβλήτων που 
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είναι εκεί στη γέφυρα της Χαλυβουργικής, 
800 μέτρα και το  έχουμε από το 2017 μετά 
την ιστορία με τη Μάνδρα και κανείς δε 
δίνει σημασία. Εμείς λέμε υπάρχει πιθα-
νότητα να υπάρχει κάτω από τα φερτά 
αυτά υλικά να υπάρχουν πτώματα Πακι-
στανών ή άλλων εθνικοτήτων που ήταν σε 
καθεστώς μαύρης εργασίας και δεν είχαν 
έγγραφα. Τί κάνετε; Εμείς έχουμε ζητή-
σει από το 2017, σήμερα έχουμε 2022, 
δηλαδή πάνε 5 χρόνια, να γίνει εκσκαφή 
και να καθαριστεί αυτό το κομμάτι. Δεν 
δίνει σημασία απολύτως κανένας. Μετα-
φέρονται απόβλητα όλων αυτών των βιο-
μηχανιών που σας είπα, είναι γύρω στις 
15 βιομηχανίες, συμπεριλαμ- βανομέ-
νης και της τεράστιας 
τσιμεντοβιομηχανίας 
ΤΙΤΑΝ. Θα γίνει 
επιτέλους κάτι; 
Μη φωνάζετε 
και λέτε η κλι-
ματική αλλα-
γή φταίει για 
όλα. Δηλα-
δή τα ποτά-
μια και τα 
ρέματα που 
έχουν μπαζω-
θεί, όπως στην 
Κρήτη που πλημ-
μύρισε πρόσφα-
τα, όλα τα ρέματα 
είχαν γίνει δρόμος... 
και μετά συζητάμε να 
κάνουμε τι;

Ο ι  υπεύθυνες 
αρχές, ο Περιφερειάρ-
χης, οι Αντιπεριφερει-
άρχες, οι Δήμαρχοι, όλοι 
αυτοί τί κάνουν; Που είναι τα 
αντιπλημμυρικά έργα που έχουν 
γίνει στην Πάρνηθα μετά την ιστο-
ρία της Μάνδρας; Που είναι αυτά τα 
έργα; Είπαν ότι θα πάνε στα δικαστήρια 
και θα καταδικαστούν Περιφερειάρχες, 
Νομάρχες...κανένας απολύτως. Τίποτα. 
Δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίπο-
τα. Και εμείς το λέμε, το καταγγέλουμε, 
το διαπιστώνουμε, το στέλνουμε έγγρα-
φα στον Εισαγγελέα, στον Περιφερειάρ-
χη, στους Δημάρχους..... τίποτα.

Έβγαλε και ένα έγγραφο ο κος Σκρέκας 
και λέει ελαττώσαμε κατά 50% τον αριθμό 
των ΧΑΔΑ ... ναι αλλά δεν έχει ψάξει που 
ακριβώς είναι αυτές οι ΧΑΔΑ. Νέες ΧΑΔΑ 
που έχουν δημιουργηθεί και είναι γύρω 
στις 50 μέσα στην Αττική, που τις έχουμε 
καταγράψει, τί γίνεται με αυτές; Πχ στον 
Ωρωπο, στην παραλιακή, στο δρόμο, υπάρ-
χει μία ΧΑΔΑ ακριβώς δίπλα στο Κέντρο 
Υγείας και εκεί πάνε και βάζουν όλα τα 
σκουπίδια. Τα έχουν δώσει σε μία εται-
ρεία που τα μαζεύει. Παρακάτω; .... καθα-
ρίστηκε και περιφράχτηκε ο χώρος; Έγινε 
ό,τι έπρεπε να γίνει για να μην ξαναγίνει 

αυτός ο χώρος ΧΑΔΑ ή οτιδήποτε; Γιατί 
δεν έχει άδεια αυτός ο χώρος. Πώς έγινε 
και βάλανε όλα τα απορρίματα, τα σκουπί-
δια και τα κλαδέματα εκεί; Με ποιά από-
φαση; Με ποιά άδεια; 

Και στέλνουμε έγγραφα σε δήμους και 
δεν απαντάνε καθόλου....

Προχθές κάναμε μία έρευνα στην Πάτρα, 
από τον Άσσο Κορινθίας μέχρι την Πάτρα, 
πήραμε γύρω στα 60 δείγματα πόσιμου 
νερού και διαπιστώσαμε ότι σε ένα 30-40% 
των δειγμάτων υπάρχει έντονο πρόβλημα 
μικροβιακής φόρτισης. Το σχετικό δελτίο 
τύπου πηγαίνει σε 3000 αποδέκτες, από την 
Κυβέρνηση, μέχρι όλους τους Δημάρχους, 

φορείς και πολύ άλλο κόσμο. Την  18-10-
2022 βγήκε αυτό το δελτίο τυπου και λάβα-
με ένα γράμμα από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση που λέει ότι το διαβάσαμε και το 
στέλνουμε στις αρμόδιες αρχές για να πού-
νε τη γνώμη τους και να πάρουν τα κατάλ-
ληλα μέτρα αν χρειαστεί. Ως κατάλληλες 
αρχές λέει τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής 
Ελλάδας που αναφέρει «σας διαβιβάζου-
με σχετικό δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ προς 
ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τις 
δικές σας περαιτέρω ενέργειες».

Έτσι γίνεται συνήθως. Διαβιβάζονται 
τα έγγραφά μας, οι καταγγελίες, τα δελτία 

τύπου. Εδώ περιμένουμε για τις περαιτέρω 
ενέργειες για το θέμα του Σαρανταπότα-
μου από το 2017. Δυστυχώς ακόμα περι-
μένουμε.... 5 χρόνια... τί θα γίνει; Κάναμε 
καταγγελία, υποβάλλαμε πρόταση για να 
καθαρίσουμε τον ποταμό, το κομμάτι αυτό 
στο ρέμα αλλά μας την απέρριψαν και έδω-
σαν αλλού την ανάθεση  από το Πράσινο 
Ταμείο. Δεν ξέρω τί Ταμείο αυτό... Πράσι-
να άλογα είναι αυτό....Σε τελική ανάλυση 
βλέπω πως από χαρτούρα πάμε πολύ καλά.

Εμεις κάνουμε καταγγελίες, βγάζου-
με δελτία τύπου, κάνουμε μετρήσεις στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια μας, μικρο-
βιολογικά και χημικά, κάνουμε τις αντί-
στοιχες αναλύσεις και δυστυχώς ακόμα 

περιμένουμε την παρέμ-
βαση από αυτό που 

λέμε «βαθύ Κρά-
τος» και ακόμα 

δεν έχουμε 
διαπιστώ-
σει τίπο-
τα  ιδ ι -
α ίτερο . 
Μ ε τ ά 
μ ι λ ά μ ε 
όλοι για 
κλιματική 
κρίση και 

κλιματική 
α λ λ α γ ή . 

Εδώ υπάρ-
χουν ακραία 

καιρικά φαινό-
μενα. Δε μπο-
ρούμε να πούμε 
νομίζω κλιματι-

κή κρίση τώρα, για-
τί αν είχαν συνειδητο-

ποιήσει πραγματικά οι 
κυβερνώντες, οι εξουσια-

στές μας ότι υπάρχει κλιμα-
τική κρίση αλλά αυτό εκφράζε-

ται με ακραία καιρικά φαινόμενα 
και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τα 

αντιπλημμυρικά έργα του 2015 σε όλη 
την Ελλάδα είχαν ένα κόστος ύψους 3,5 
δις ευρώ. Το 2022 τα δις αυτά έγιναν 1,2 
.... τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω.

Κάθε Πέμπτη και Δευτέρα θα είμαστε 
πάλι μαζί κάποια ώρα για να σας ενημε-
ρώνω για όλα όσα συμβαίνουν. Θα παί-
ζει συνέχεια και στην ιστοσελίδα μας και 
στο web radio.

Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι πρέπει 
όλοι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι 
αν δεν κουνήσουν και αν δεν σηκωθούν 
από τον καναπέ τους, δυστυχώς τα προ-
βλήματα θα αυξάνονται και δεν θα έχου-
με επιστροφή. 

Η πρόληψη, το έχουμε ξαναπεί, είναι 
κατά 10 φορές φθηνότερη από την πυρό-
σβεση και είναι ωφέλιμη για τον τόπο, το 
περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Σήμερα η σαλμονέλλα (Salmonella) 
έχει αναγνωρισθεί ως ένας σημα-
ντικός  ζωονοσογόνος παράγο-

ντας με σημαντικές οικονομικές επι-
πτώσεις στα ζώα και στους ανθρώ-
πους. Τα είδη αυτά  αναπτύσσονται σε 
θερμοκρασίες από 6ο C έως 45ο C, με άρι-
στη θερμοκρασία ανάπτυξης τους 37οC. Σε  
pH από 4,1 έως 9,0, ενώ η ελάχιστη τιμή 
ενεργότητας ύδατος (aw) για την ανάπτυ-
ξη των σαλμονελλών κυμαίνεται μεταξύ 
0,94 και 0,95 και γι’ αυτό είναι τα πλέ-
ον διαδεδομένα είδη στα τρόφιμα, ειδικά 
τα είδη S.typhirinum και S.enteritidis.   
Στις περιπτώσεις μόλυνσης του ανθρώ-
που με   S. typhymurium, οι κυριότερες 
πηγές μόλυνσης διαπιστώθηκε ότι ήταν 
η κατανάλωση  μολυσμένου κρέατος από 
χοίρους, κοτόπουλα και βοοειδή. 

Ωστόσο  όλα τα είδη του γένους 
Salmonella είναι τροφοπαθογόνα, και 
συνολικά προκαλούν τα περισσότερα 
κρούσματα τροφικών ασθενειών σε σχέ-
ση με άλλα τροφοπαθογόνα βακτήρια. Ο 
λόγος για αυτό είναι κυρίως η πολύ χαμη-
λή μολυσματική δόση που απαιτείται 
(1-100cfu/g αρκούν για να προκαλέσουν 

τροφική δηλητηρίαση), και η ευρεία εξά-
πλωσή τους στο περιβάλλον. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι πολλά τρόφιμα είναι δυνατόν 
να περιέχουν μεγάλο αριθμό βακτηρια-
κών κυττάρων,  χωρίς όμως  να παρου-
σιάζουν εμφανείς αλλοιώσεις. 

Παρά το χαμηλό ποσοστό θνησιμό-
τητας (αριθμός θανάτων/αριθμό κρου-
σμάτων) οι σαλμονέλλες αποτελούν σε 
πολλές χώρες μια από τις πρώτες αιτί-
ες θανάτων από τροφική δηλητηρίαση 
(κυρίως ανάμεσα σε ηλικιωμένους και 
παιδιά), καθώς προσβάλλουν πολλούς 
καταναλωτές. Λόγω όλων των παραπάνω, 
έχουν θεσπιστεί στην Ευρώπη και Αμε-
ρική πολύ αυστηρά όρια για τον έλεγχο 
των σαλμονελλών στα τρόφιμα, σύμφω-
να με τα οποία η Salmonella πρέπει να 
απουσιάζει ανά 100g τροφίμου (πολιτι-
κή «μηδενικής ανοχής). 

Το βακτήριο Salmonella sp. ανιχνεύ-
εται τόσο σε κατοικίδια όσο και σε άγρια 
ζώα. Στο γένος Salmonella μέχρι σήμε-
ρα έχουν ανιχνευθεί περισσότεροι από 
2400 ορότυποι ζωονοσογόνου σαλμο-
νέλλας και η συχνότητα εμφάνισης 
αυτών ποικίλει σημαντικά. Η κύρια 

πηγή προσβολής του ανθρώπου είναι 
τα τρόφιμα (κυρίως ζωικής προέλευσης, 
όπως τα κόκκινα κρέατα, τα πουλερικά, 
τα αυγά και τα παράγωγα αυτών). 

Η σαλμονέλλωση του ανθρώπου, 
γνωστή και ως τυφοειδής πυρετός, 
χαρακτηρίζεται από οξεία εμφάνιση 
, πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και 
μερικές φορές εμετό. Τα συμπτώμα-
τα συνήθως είναι ήπια και οι περισ-
σότερες  λοιμώξεις, διάρκειας λίγων 
ημερών, είναι αυτοπεριοριζόμενες. Σε 
μερικές περιπτώσεις όμως, η προκαλού-
μενη λοίμωξη μπορεί να είναι πολύ σοβα-
ρή, με πρόκληση αφυδάτωσης , ακόμη και 
σηψαιμίας, οπότε κρίνεται απαραίτητη η 
θεραπεία με τα κατάλληλα αντιβιοτικά.

Οι εστίες των τροφιμογενών λοι-
μώξεων της σαλμονέλλας είναι πολυ-
άριθμες και προκαλούνται από τροφές 
τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευ-
σης.  Πρέπει να αναφερθεί ότι η μόλυνση 
των τροφίμων με είδη του γένους αυτού 
είναι συνήθως μικρή και επιφανειακή και 
για τον λόγο αυτό τα κύτταρα καταστρέφο-
νται εύκολα με τις συνήθεις διαδικασίες 
παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων. 

SALMONELLA SHIGELLA 
Τα βακτήρια Salmonella, Shigella  ανήκουν στη οικογένεια 

 Enterobacteriaceae, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά αλλοιογόνα  
και παθογόνα βακτήρια εντερικής προέλευσης. 
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Η πλειοψηφία των περιπτώσεων τροφογε-
νών ασθενειών και δηλητηριάσεων από 
είδη του γένους οφείλονται σε λάθη κατά 
την διαδικασία παρασκευής των τροφί-
μων τα οποία δίνουν στα βακτήρια την 
ευκαιρία να πολλαπλασιαστούν. 

Η μετάδοση προκαλείται συνή-
θως, όταν ο μικροοργανισμός εισέλθει 
στους χώρους προετοιμασίας των τροφί-
μων και αφεθεί να πολλαπλασιαστεί στα 
τρόφιμα, όπως συμβαίνει στις περιπτώ-
σεις που δεν τηρούνται οι κατάλληλες 
θερμοκρασίες αποθήκευσης των τροφί-
μων ή στις περιπτώσεις που τα τρόφιμα 
δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς ή λόγω 
επιμολύνσεων των έτοιμων παρασκευα-
σμάτων τροφίμων. Επίσης ,  η μετάδοση 
μπορεί να προκληθεί με άμεση επαφή με 
τα μολυσμένα ζώα ή τους ανθρώπους ή 
με τα κόπρανα αυτών.

Στα ζώα είναι συχνές οι υποκλι-
νικές λοιμώξεις . Ο μικροοργανισμός 
μπορεί να διασπείρεται μεταξύ των 
ζώων της αγέλης ή του σμήνους χωρίς 
να ανιχνεύεται και τα ζώα μπορεί να 
μετατραπούν σε φορείς της σαλμο-
νέλλας και να αποβάλλουν το μικρο-
οργανισμό στο περιβάλλον συνεχώς 
ή κατά διαστήματα.

Όσον αφορά τα πουλερικά, αυτά 
προσβάλλονται  τόσο από τις προ-
σαρμοσμένες σε αυτά ακίνητες σαλ-
μονέλες (S. gallinarum και S.pullorum ), 
οι οποίες προκαλούν τη Λευκή διάρροια 
και τον Τύφο των ορνίθων, όσο και από 
τις μη προσαρμοσμένες κινητές σαλμο-
νέλες  οι οποίες προκαλούν τον παράτυ-
φο των πτηνών και έχουν μεγάλη σημα-
σία για τη δημόσια υγεία. 

Οι κινητές σαλμονέλες προκα-
λούν συνήθως στα πτηνά ασυμπτω-
ματικές λοιμώξεις, είναι όμως δυνα-
τό να προκαλέσουν οξείες σηψαιμικές 
καταστάσεις και θανάτους , ιδίως στα 
νεαρά πτηνά.

Οι σαλμονέλες που αποβάλλονται 
με τα κόπρανα μολύνουν τις τροφές, 
το νερό και το έδαφος. Με τον τρόπο 
αυτό, η νόσος διαμέσου της πεπτικής 
οδού μεταδίδεται στα άλλα πτηνά . 

Επίσης η μόλυνση των πτηνών μπο-
ρεί να γίνει και κάθετα είτε λόγω εντό-
πισης των σαλμονελλών στην ωοθή-
κη των πτηνών , είτε λόγω μόλυνσης 
της εξωτερικής επιφάνειας του κελύ-
φους των αυγών, κατά τη δίοδό τους 
από την αμάρα, ή μετά τη γέννησή 
τους, όταν έλθουν σε επαφή με μολυ-
σμένα κόπρανα ή με άλλα μολυσμένα 
αυγά. Οι σαλμονέλες εισέρχονται στη 
συνέχεια διαμέσου των πόρων του 
κελύφους στο εσωτερικό του αυγού, 
μολύνοντας τα έμβρυα κατά τη διάρ-
κεια της επωάσεως.

Τα είδη της Salmonella typhimurium,  
και  S. typhi  ενοχοποιούνται για  Υδα-
τογενείς λοιμώξεις από την κατάποση 
μολυσμένου νερού. 

Η Shigella dyswnteriae  αποτελεί  
το συχνότερο αίτιο των λοιμώξεων από 
πόσιμο νερό και από φυσικά νερά αναψυ-
χής. Η επικινδυνότητα αυτού του  βακτη-
ρίου είναι στο ότι έχει εξαιρετικά χαμηλή 
μολυσματική δόση.  Μπορεί να βρίσκε-
ται στον εντερικό σωλήνα του ανθρώπου 
και των πρωτίστων και σπάνια των άλλων 
θερμόαιμων ζώων. Ενώ επιβιώνουν για 
πολύ λίγο χρόνο στο περιβάλλον. Αποτε-
λεί το αίτιο του 10% των τροφιμογενών 
λοιμώξεων και   ανιχνεύεται πιο συχνά 
σε παιδιά. Στην  ΗΠΑ αναφέρονται περί-
που 300.000 κρούσματα Σιγγέλωσης το 

χρόνο.  Τα περισσότερα κρούσματα εμφα-
νίζονται το καλοκαίρι.  

Η συμπτωματολογία της σιγκέλλω-
σης, που παλιότερα ονομαζόταν βακτη-
ριακή δυσεντερία, χαρακτηρίζεται από 
διάρροια που συνοδεύεται από πυρετό, 
ναυτία και κάποιες φορές τοξιναιμία, εμέ-
τους, συσπάσεις του κοιλιακού τοιχώμα-
τος και τεινεσμό του εντέρου. Σε τυπικές 
περιπτώσεις τα διαρροϊκά κόπρανα περι-
έχουν αίμα και βλέννα.

Πολλές λοιμώξεις από S. sonnei εμφα-
νίζουν σύντομη κλινική διαδρομή και 
έχουν σχεδόν αμελητέα θνητότητα, με 
εξαίρεση στους ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς.

Η Shigella spp. μεταδίδεται άμεσα ή 
έμμεσα μέσω της εντερο-στοματικής οδού 
από ασθενείς ή ασυμπτωματικούς φορείς 
του νοσήματος, από άτομο σε άτομο,  από 
την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. 
Συνήθης τρόπος μετάδοσης είναι η κατα-
νάλωση μολυσμένου με κόπρανα τροφί-
μου ή νερού. Σημαντική είναι η μετάδο-
ση από χειριστή τροφίμων. 

Η μετάδοση από άτομο σε άτομο, λόγω 
μη τήρησης των κανόνων υγιεινής, παρα-
τηρείται συχνά σε σπίτια και σε ιδρύματα, 
κυρίως με μικρά παιδιά. Επίσης, μπορεί 
να παρατηρηθεί και κατά τη σεξουαλι-
κή επαφή (κυρίως πρωκτο-στοματική).  

Λόγω του ότι η Shigella και κυρίως η 
S.sonnei μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλ-
λον (κυρίως σε υγρά και σκοτεινά μέρη) 
μέχρι και για 20 ημέρες, ο μικροοργανι-
σμός μπορεί να μεταδοθεί μέσω οποιου-
δήποτε μολυσμένου με κόπρανα αγωγού 
(πετσέτες, τουαλέτες, κ.α.). 

 Οι μύγες μπορούν επίσης να μεταφέ-
ρουν μηχανικά το βακτήριο σε εκτεθειμέ-
νες τροφές. Τροφιμογενείς και υδατογενείς 
επιδημίες σιγκέλλωσης δεν παρατηρού-
νται συχνά. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί 
επιδημίες, όπου ο υπεύθυνος αγωγός 
ήταν μαρούλι-iceberg, μικρό καλαμπόκι 
(baby maize), τυρί μολυσμένο από χει-
ριστή τροφίμων, καθώς και μολυσμένο 
πόσιμο νερό. 
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Τ ο ΠΑΚΟΕ έχει βγάλει Δελτίο 
Τύπου και έχει αναφέρει όλες 
τις έρευνες που θα κάνουμε 

και πιστεύουμε ότι πρέπει να προ-
χωρήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να 
είναι βιώσιμη η ανάπτυξη των τρο-
φίμων για να μπορέσουμε και εμείς 
να πούμε ότι κάτι προσφέραμε σε 
αυτήν την κοινωνία.

Η 16η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με 
κύριο στόχο τον περιορισμό της πεί-
νας στον πλανήτη.

Η συλλογική δράση σε 150 χώρες είναι 
αυτή που καθιστά την Παγκόσμια Ημέρα 
Διατροφής μία από τις σημαντικότερες 
ημέρες του ημερολογίου του ΟΗΕ. Εκα-
τοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότη-
τες λαμβάνουν χώρα από κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ΜΜΕ και ευρύ κοι-
νό, αναδεικνύοντας μία παγκόσμια ευαι-
σθητοποίηση και προωθώντας τη δράση 
για όσους ζουν σε συνθήκες πείνας, αλλά 
και για την ανάγκη εξασφάλισης μιας υγι-
εινής διατροφής για όλους.

Κάποιοι από τους στόχους της μέρας 
αυτής είναι η ευαισθητοποίηση για τη 
σημασία ενός υγιούς και βιώσιμου τρό-
που ζωής, αλλά και το πώς θα αντιμε-
τωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Τα τρόφι-
μα που επιλέγουμε και ο τρόπος που τα 
καταναλώνουμε επηρεάζουν την υγεία 

μας, αλλά και αυτή του πλανήτη.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνε-

ται σταθερά, γεγονός που σημαίνει ότι 
η μεγάλη ζήτηση τροφίμων απαιτεί την 
κατάλληλη προσαρμογή των μεθόδων 
παραγωγής τους, ώστε να ξεπεραστούν 
οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και να διασφαλιστεί η βιωσιμό-
τητά τους.

Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρω-
ποι στις αναπτυσσόμενες χώρες ζουν σε 
συνθήκες απόλυτης φτώχειας και πείνας 
εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και 
κλιματικής κρίσης. 

Ο μισός πληθυσμός του πλανήτη αντι-
μετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με 
την υπερκατανάλωση τροφίμων και την 
παχυσαρκία, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο 
ποσοστό συνανθρώπων μας σε όλο τον 
κόσμο που βιώνουν συνθήκες εξαθλίω-
σης και πείνας.

Τι άλλο έχει αξία να γνωρίζεις;
-Πάνω από το 40% του παγκόσμιου 

πληθυσμού δεν μπορούν να αντέξουν 
οικονομικά μια υγιεινή διατροφή.

-Περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από την πείνα.

-Το φαγητό έχει γίνει η αφορμή για να 
ξεσπάσουν βίαιες συγκρούσεις σε περισ-
σότερες από 20 χώρες.

-2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρου-
σιάζουν έλλειψη θρεπτικών συστατικών.

-Η πείνα οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα 

παγκόσμιας ανασφάλειας και περιβαλλο-
ντικής υποβάθμισης.

-Η άνοδος των τιμών πλήττει ακόμα 
περισσότερο τις φτωχότερες χώρες, οι 
οποίες λόγω αυξημένου κόστους δηλώ-
νουν ανήμπορες να κάνουν εισαγωγές για 
να παρέχουν τροφή στον κόσμο.

-Η βιομηχανία τροφίμων σπαταλά πολ-
λά δις δολάρια σε διαφημίσεις.

Τι μπορείς να αλλάξεις;
-Αγόραζε τρόφιμα με βάση ένα πλάνο 

διατροφής μέσα στην εβδομάδα, ώστε να 
μην σπαταλάς βρώσιμα τρόφιμα.

-Μην απορρίπτεις ένα φρούτο ή λαχα-
νικό που δεν έχει την τέλεια εμφάνιση.

-Ακόμη κι αν ένα τρόφιμο δεν είναι 
ιδανικό, μπορεί να προορίζεται για τα 
ζώα ή να γίνει λίπασμα.

-Αν υπάρχει η δυνατότητα, δημιούρ-
γησε τον δικό σου μικρό κήπο.

-Αγόρασε τα τρόφιμά σου από παραγω-
γούς και λιανοπωλητές που ειδικεύονται 
σε βιώσιμα προϊόντα. Η βιώσιμη γεωρ-
γία χρησιμοποιεί έως και 56% λιγότερη 
ενέργεια και δημιουργεί 64% λιγότερες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

-Χρησιμοποίησε την κατάψυξη για 
τρόφιμα που περίσσεψαν.

-Όποτε είναι δυνατόν, επίλεξε μη 
συσκευασμένα, βιώσιμα ή ελάχιστα συσκευ-
ασμένα προϊόντα διατροφής.

-Χρησιμοποίησε υφασμάτινες σακού-
λες για τα ψώνια σου. 

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
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Το θέμα της ποιότητας των τρο-
φίμων και των ρούχων είναι 
θέμα των αντίστοιχων φορέων. 

Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης υπάρ-
χουν μηχανισμοί τέτοιοι που προσ-
διορίζουν τις επικίνδυνες ουσίες που 
υπάρχουν στα ρούχα και στα τρόφι-
μα. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρ-
χει ο ΕΦΕΤ που είναι στελεχωμένος 
με μικρό αριθμό ατόμων, δεν έχει 
τα χρήματα που πρέπει ώστε να λει-
τουργήσει σαν πραγματικός ελεγκτι-
κός μηχανισμός και έτσι πολλά τρό-
φιμα και ρούχα παραμένουν ανεξέ-
λεγκτα αν και επικίνδυνα.

Τα PFAS είναι μια μεγάλη ομάδα από 
συνθετικές υπερφθοριωμένες και πολυ-
φθοριωμένες οργανικές ενώσεις που χρη-
σιμοποιούνται στη βιομηχανική παρα-
γωγή παγκοσμίως από τη δεκαετία του 
’40. Περισσότερα από 4.000 διαφορετι-
κά PFAS έχουν παρασκευαστεί και χρη-
σιμοποιούνται ευρέως.

Τα συγκεκριμένα χημικά μπορούν να 
εισέλθουν στον οργανισμό από πολλές διό-
δους και ουσιαστικά η χρήση τους απο-

σκοπεί στην ενίσχυση της αντοχής των 
προϊόντων στις μεγάλες θερμοκρασίες 
και στο παρελθόν αποτέλεσαν επανάστα-
ση, επιλύοντας σημαντικά προβλήματα.

Μερικά από τα προϊόντα στα οποία 
εντοπίζονται τα επικίνδυνα χημικά 
είναι: μαγειρικά σκεύη όπως αντικολ-
λητικά τηγάνια, λαδόκολλες, συσκευασί-
ες τροφίμων, αδιάβροχα ρούχα, έπιπλα, 
χαλιά, προστατευτικά κεριά δαπέδου, είδη 
μακιγιάζ, ακόμα και το οδοντικό νήμα.

Οι μεγάλες εταιρείες που κατασκεύα-
ζαν τα αντίστοιχα προϊόντα φαίνεται πως 
γνώριζαν την επιβλαβή φύση των χημι-
κών και οι έρευνες που είχαν γίνει άργη-
σαν πολύ να δημοσιοποιηθούν.

Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η 
διάχυτη μόλυνση σε PFAS και ο κίνδυ-
νος για τη δημόσια υγεία αν τα ευρήμα-
τα από τις μελέτες της βιομηχανίας είχαν 
γίνει γνωστά στον κόσμο ήδη από το ’70.

Έχουν την ιδιότητα να μιμούνται τη 
δράση λιπαρών οξέων και να διαταράσ-
σουν τη δράση φυσιολογικών ορμονών, 
όπως οι θυρεοειδικές ορμόνες, η ινσου-
λίνη, τα οιστρογόνα κ.ά.». Η χρόνια έκθε-

ση σε αυτά μπορεί να απορρυθμίσει το 
μεταβολικό, ενδοκρινικό και ανοσοποιη-
τικό μας σύστημα. 

Η συγκεκριμένη κατηγορία χημι-
κών έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίν-
δυνο για νοσήματα του θυρεοειδούς, του 
ήπατος, υψηλή χοληστερίνη, υπέρταση 
και διαβήτη τύπου ΙΙ. «Σύμφωνα με άλλες 
μελέτες, κάποια PFAS μπορεί επίσης να 
αυξάνουν τον κίνδυνο για υπογονιμότη-
τα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου 
(μαστού, θυρεοειδούς, νεφρών).

Αυτά τα PFAS παρότι τώρα έχουν αντι-
κατασταθεί από τη βιομηχανία με άλλα 
νεότερης γενιάς PFAS, εξακολουθούμε να 
τα ανιχνεύουμε στο περιβάλλον και στον 
πληθυσμό σε υψηλές συγκεντρώσειςό-
μως διαπιστώνουμε ότι και τα νεότερης 
γενιάς μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβή.

Να αποφεύγετε οτιδήποτε φέρει την ετι-
κέτα “water-resistant” ή “stain-resistant”. 
Κάθε φορά που ετοιμάζεστε να αγοράσε-
τε ένα προϊόν που δεν λεκιάζει, αναρω-
τηθείτε αν πραγματικά το χρειάζεστε και 
αν αντ’ αυτού μπορείτε να αγοράσετε ένα 
απλό και να το πλένετε.

Τι επικίνδυνα χημικά τρώμε  
και φοράμε - «Οι μεγάλες εταιρείες 

παραγωγής γνώριζαν»
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Δυστυχώς δεν είναι μόνο το 
κόστος των τροφίμων. Όταν 
ένα τρόφιμο δεν είναι ποιοτι-

κά καλό και θεωρείται σκουπίδι, το 
κόστος αυτού του τρόφιμου δεν είναι 
το ίδιο με το κόστος παραγωγής με 
ένα τρόφιμο που είναι ποιοτικά εντά-
ξει. Εκεί είναι το πρόβλημα, δεν είναι 
μόνο το κόστος ενός τρόφιμου, αλλά 
είναι και η ποιότητα αυτού. Πρέπει 
αυτά να συνδυάζονται και το ΠΑΚΟΕ 
πιστεύει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα 
δεν συνδυάζονται.

Το κόστος των τροφίμων απασχολεί 
περισσότερο τους Ευρωπαίους σήμερα 
από ό,τι πριν από μερικά χρόνια, καθιστώ-
ντας το τον κύριο παράγοντα που επηρε-
άζει την αγορά τροφίμων, ακολουθούμενο 
από τη γεύση. Παράλληλα, όπως σημειώ-
νεται σε σχετική ανακοίνωση του Ενιαί-
ου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, σχεδόν οι 
μισοί θεωρούν την ασφάλεια των τροφί-
μων εξίσου σημαντική και το 41% των 
πολιτών της ΕΕ θεωρούν δεδομένο ότι 
τα τρόφιμα που αγοράζουν είναι ασφαλή.

Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από 
το ειδικό ευρωβαρόμετρο του 2022 για 

την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ (η 
τέταρτη αντίστοιχη έρευνα από το 2005). 
Με βάση συνεντεύξεις με 27.000 άτομα 
σε ολόκληρη την ΕΕ, η έρευνα παρουσι-
άζει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο 
οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τα τρόφιμα, της 
ευαισθητοποίησής τους για την ασφά-
λεια των τροφίμων και των ανησυχιών 
τους και ποιον εμπιστεύονται για πλη-
ροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας 
των τροφίμων.

Σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα, η 
οποία αποτελεί το τελευταίο στιγμιότυ-
πο των απόψεων των πολιτών, έρχεται 
σε μια περίοδο όπου το σύστημα ασφά-
λειας των τροφίμων της ΕΕ, η EFSA και 
οι οργανισμοί ασφάλειας των τροφίμων 
σε αρκετά κράτη μέλη γιορτάζουν τα 20 
χρόνια από την ίδρυσή τους. Δημιουργή-
θηκαν το 2002 (αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην Ελλάδα ο ΕΦΕΤ λειτουργεί από το 
2000), για να δώσουν στην ασφάλεια των 
τροφίμων στην Ευρώπη μια ενισχυμένη 
επιστημονική βάση, εναρμονισμένους 
κανόνες και να ενισχύσουν τη συνεργα-
σία σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αναφορικά με τους Έλληνες, η έρευνα 

έδειξε ότι το κόστος των τροφίμων απα-
σχολεί τους Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό 
(70%), καθιστώντας το τον κύριο παράγο-
ντα που επηρεάζει τις αποφάσεις για την 
αγορά τροφίμων, ακολουθούμενο από την 
ασφάλεια των τροφίμων (65%) και την 
περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες (50%).

Σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων 
(99%) ενδιαφέρεται για τα θέματα ασφά-
λειας τροφίμων. Επίσης, είναι πιθανό να 
έχουν ακούσει για τα κατάλοιπα φυτο-
φαρμάκων στα τρόφιμα (86%), τα πρόσθε-
τα στα τρόφιμα ή τα ποτά (81%), τις τρο-
φικές δηλητηριάσεις από φαγητό, ποτό 
που έχει μολυνθεί από βακτήρια, ιούς και 
παράσιτα (75%), τις ασθένειες που εντο-
πίζονται στα ζώα (73%) ή τα κατάλοιπα, 
αντιβιοτικών, ορμονών ή στεροειδών στο 
κρέας (72%).

Περίπου 7 στους 10 (66%) αναφέ-
ρουν την οικογένεια, τους φίλους, τους 
γείτονες ή τους συναδέλφους τους ως μία 
από τις κύριες πηγές πληροφοριών τους 
σχετικά με τους κινδύνους για τα τρόφι-
μα, ακολουθούμενη από την τηλεόραση 
(65%) και τις μηχανές αναζήτησης στο 
διαδίκτυο (49%).

ΕΦΕΤ: Το κόστος των τροφίμων 
απασχολεί τους Ευρωπαίους

Σύμφωνα με το ειδικό ευρωβαρόμετρο 2022 για την ασφάλεια των τροφίμων
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Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
της έρευνας του ειδικού Ευρω-

βαρόμετρου, για την ασφάλεια των 
τροφίμων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η έρευνα διεξήχθη από τις 21 Μαρ-
τίου 2022, έως τις 20 Απριλίου 2022, 
με τη μέθοδο των προσωπικών συνε-
ντεύξεων και μέσω διαδικτύου. Στην 
έρευνα έλαβαν μέρος 26.509 κατα-
ναλωτές, στα 27 κράτη-μέλη. Στην 
Ελλάδα η έρευνα διεξήχθη, από τις 
22 Μαρτίου 2022 έως τις 16 Απριλί-
ου 2022, με τη μέθοδο των προσωπι-
κών συνεντεύξεων και έλαβαν μέρος, 
σε αυτήν, 1.013 καταναλωτές, από τη 
χώρα μας. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας:

Οι καταναλωτές θεωρούν ότι το κόστος 
των τροφίμων είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας, όταν αγοράζουν τρόφιμα: 
Ελλάδα: 70% Ε.Ε.: 54% 

Οι καταναλωτές θεωρούν την ασφά-
λεια των τροφίμων ως δεύτερο σημαντικό 
παράγοντα, στην Ελλάδα (65%) και τρί-
το στην Ε.Ε. (46%), όταν αγοράζουν τρό-
φιμα. Μόνο 8% των καταναλωτών στην 
Ελλάδα και 16% των καταναλωτών στην 
Ε.Ε. θεωρούν τις επιπτώσεις, στο περι-
βάλλον και στο κλίμα, σημαντικό παρά-
γοντα, που επηρεάζει τις επιλογές τους, 
όταν αγοράζουν τρόφιμα. 

Το 99% των καταναλωτών, στην Ελλά-
δα, και το 70% στην Ε.Ε. ενδιαφέρονται, 
για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Το 86% των καταναλωτών, στην Ελλά-
δα και το 65% στην Ε.Ε. έχουν ακούσει, 
για το πρόβλημα των υπολειμμάτων φυτο-
φαρμάκων, στα τρόφιμα. 

Το 81% των καταναλωτών, στην Ελλά-
δα και το 70%, στην Ε.Ε., έχουν ακούσει 
για τα πρόσθετα, που χρησιμοποιούνται, 
σε τρόφιμα, ή ποτά (χρωστικές ουσίες, 
αρωματικές ουσίες, συντηρητικά). 

Οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, έχουν 
ακούσει για τροφικές δηλητηριάσεις 
από φαγητό, ή ποτό, που έχει μολυνθεί, 
από βακτήρια, ιούς, παράσιτα (75%), για 
ασθένειες που εντοπίζονται στα ζώα και 
που επηρεάζουν τα ζώα, ή τους ανθρώ-
πους (73%), για κατάλοιπα αντιβιοτικών, 
ορμονών, στεροειδων στο κρέας (72%), 
για γενετικά τροποποιημένα συστατικά 
τροφίμων, ή ποτών (71%). 

Τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ποσοστά 
είναι 57%, 60%, 63%, 56%. Το 69% των 
καταναλωτών, στην Ελλάδα, προβλημα-
τίζεται με τα υπολείμματα φυτοφαρμά-
κων, στα τρόφιμα. 

Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ε.Ε., 
είναι 40%. Το 54% των καταναλωτών, 
στην Ελλάδα και το 36% των καταναλω-
τών, στην Ε.Ε., προβληματίζεται, για την 
παρουσία πρόσθετων, σε τρόφιμα, ή ποτά. 
Το 48% των καταναλωτών στην Ελλάδα 
και το 39% των καταναλωτών, στην Ε.Ε., 
προβληματίζεται, για τα κατάλοιπα αντιβι-
οτικών, ορμονών, ή στεροειδών στο κρέας. 
59% των καταναλωτών, στην Ελλάδα και 
46% των καταναλωτών, στην Ε.Ε., νοιάζο-
νται εξίσου για την υγιεινή διατροφή και 
τους κινδύνους, από τα τρόφιμα. 

Οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, πληρο-
φορούνται τους κινδύνους, από τα τρόφι-
μα, από φίλους, συγγενείς, γείτονες, συνα-
δέρφους (66%), από την τηλεόραση είτε 
από κανάλια, είτε μέσω διαδικτύου (65%), 
από μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο 
(49%), από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ιστολόγια (46%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, 
στην Ε.Ε., είναι 44%, 61%, 37%, 22%. 

Το 43% των καταναλωτών, στην Ελλά-
δα, και το 30%, στην Ε.Ε., ισχυρίζεται ότι 
γνωρίζει αρκετά, ώστε να αποφεύγει, ή να 
μετριάζει τους κινδύνους, από τα τρόφιμα. 
Το 42% των καταναλωτών, στην Ελλάδα, 
και το 27%, στην Ε.Ε., θεωρεί ότι οι πλη-
ροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των 
τροφίμων είναι πολύ τεχνικές και πολύ-
πλοκες και για αυτό δεν ασχολείται, με 
την ασφάλεια των τροφίμων. 

Το 30% των καταναλωτών, στην Ελλά-
δα και το 41% των καταναλωτών στην 
Ε.Ε., θεωρεί δεδομένο ότι τα τρόφιμα, 
που πωλούνται είναι ασφαλή και για 
αυτό δεν ασχολείται, με την ασφάλεια 
των τροφίμων. 

Το 20% των καταναλωτών, στην Ελλά-
δα και το 12% των καταναλωτών στην 
Ε.Ε., θεωρεί ότι οι πληροφορίες, για την 
ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι ελκυ-
στικές και για αυτό δεν ασχολείται, με 
την ασφάλεια των τροφίμων.

ΚΕΠΚΑ: Oι καταναλωτές στην Ελλάδα 
ψωνίζουν τρόφιμα με βάση την τιμή
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Αυτό το έχουμε πει εδώ και αρκε-
τά χρόνια. Οι μέλισσες είναι 
δυστυχώς τα θύματα εκείνα 

που δε μπορούν να αντισταθούν, παρά 
μόνο όταν πεθαίνουν. Τα φυτοφάρ-
μακα και οι αναθυμιάσεις των χημι-
κών λιπασμάτων είναι αυτά που σκο-
τώνουν τις μέλισσες. Αυτό χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή επειδή οι μέλισ-
σες αποτελούν ένα κρίκο της αλυσί-
δας ζωής, που αν σπάσει θα έχουμε 
τεράστια προβλήματα

Νέα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων

Την πρόταση της Επιτροπής για μεί-
ωση των ανώτατων ορίων καταλοίπων 
δύο νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων 
που είναι γνωστό ότι έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στις μέλισσες υποστηρίζουν 
τα κράτη μέλη.

Οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
δείχνουν ότι οι ουσίες clothianidin (κλο-
θειανιδίνη) και thiamethoxam (θειαμεξο-
θάμη) ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους 
επικονιαστές. Για τον λόγο αυτό, η χρή-
ση τους σε εξωτερικούς χώρους είχε ήδη 
απαγορευθεί στην ΕΕ το 2018.

Όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων 
και ζωοτροφών, οι νέοι κανόνες θα μειώ-
σουν τα υφιστάμενα ανώτατα όρια κατα-
λοίπων στις εν λόγω ουσίες στο χαμηλό-
τερο επίπεδο που επιτρέπει τη μέτρησή 
τους με τις τελευταίες τεχνολογίες.

Οι κανόνες αναμένεται να εγκριθούν 
έως τις αρχές του επόμενου έτους. Οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και 
οι τρίτες χώρες θα έχουν επαρκή χρόνο 
για να προσαρμοστούν στους νέους κανό-

νες. Τα νέα ανώτατα όρια καταλοίπων θα 
ισχύουν για τα τρόφιμα που παράγονται 
στην ΕΕ – για τα οποία το ανώτατο όριο 
είναι ήδη πολύ χαμηλό – και για τα τρό-
φιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Ο κανονισμός θα θέσει σε εφαρμογή 
τους στόχους της Επιτροπής, όπως ανα-
κοινώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο», και θα λαμβάνει 
υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων 
για ανοχές κατά την εισαγωγή φυτοφαρ-
μάκων που δεν είναι πλέον εγκεκριμένα 

στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα τα πρότυ-
πα και τις υποχρεώσεις του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Μετά 
από διαβούλευση με τα μέλη του ΠΟΕ, η 
πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε στη 
μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων 
και ζωοτροφών, όπου έλαβε την υποστή-
ριξη της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών 
μελών. Ο κανονισμός θα υποβληθεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, τα οποία 
έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απα-
ντήσουν. Εάν τα δύο θεσμικά όργανα δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις, ο κανονισμός 
θα εκδοθεί στις αρχές του 2023.

ΕΕ: Προστασία των μελισσών με μείωση 
των καταλοίπων φυτοφαρμάκων

Η επιβίωση σε ακραίες συνθήκες – θερμοκρασίας, πίε-
σης, φωτός κ.λπ. – έχει εξοπλίσει κάποιους μικροοργανι-
σμούς με ένζυμα, των οποίων η αξιοποίηση από τη βιο-
μηχανία έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της φροντίδας 
των οικοσυστημάτων

Η βακτηριακή εξέλιξη οφείλεται στη χημική καινοτο-
μία, στην παραγωγή ενζύμων (ή στη μετασκευή παλαιών) 
για να κάνουν νέα χημικά κόλπα. Μία από τις πιο συναρ-
παστικές και διδακτικές ενδείξεις αυτού του εξελικτικού 
μοντέλου συμβαίνει μεταξύ των βακτηρίων των οποίων τα 
μυστικά μόλις αρχίσαμε πρόσφατα να μαθαίνουμε, μία ομά-
δα γνωστή ως “extremophiles/ακραιόφιλα” λόγω της προ-
τίμησης των μελών της για τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα.

Βρέθηκαν βακτήρια στις θερμές πηγές του Γέλοουστο-

ουν (το Pyrococcus furiosus ευδοκιμεί σε βραστό νερό και 
παγώνει μέχρι θανάτου σε θερμοκρασίες κάτω από τους 70 
βαθμούς) και στο υπέρθερμο νερό των ρηγμάτων σε μεγάλα 
βάθη της θάλασσας (όπου η υψηλή πίεση στο βάθος αποτρέ-
πει το νερό από τον βρασμό). Έχουν βρεθεί ότι ζουν σε περι-
βάλλον όξινο όπως το πυκνό θειικό οξύ και σε οξέα αλκαλι-
κά περιβάλλοντα. Το Thermoplasm acidophilum είναι ένα 
παντός καιρού ακραιόφιλο και αντέχει, όπως υποδηλώνει 
και το όνομά του, τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες όσο και 
στο χαμηλό pH. Ίσως τα πιο αξιοσημείωτα μικρόβια που 
ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι αυτά που υπο-
νομεύουν αυτό που κάποτε θεωρήθηκε βασικό δόγμα της 
βιολογικής επιστήμης – ότι όλη η ενέργεια για τις διαδικα-
σίες διαβίωσης έρχεται τελικά από τον ήλιο.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ «ΘΗΣΑΥΡΟΙ» ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια φωνά-
ζει να δημιουργηθεί ένα εθνικό 
δίκτυο προστασίας των υδρο-

φόρων οριζόντων, του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης και γενικά του 
ισοζυγίου του νερού, αυτό όμως δεν 
έχει γίνει και γι΄ αυτό δημιουργού-
νται τα προβλήματα ηπατίτιδας Α, τα 
οποία συνεχώς αυξάνουν και στην 
Ελλάδα ακόμα, υπάρχει ένα τερά-
στιο πρόβλημα 

Τα διαθέσιμα επιδημιολογικά και 
μικροβιολογικά δεδομένα υποδηλώνουν 
ότι έχει γίνει μετάδοση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και πιθανόν και μέσω μολυσμέ-
νων τροφίμων 

Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων πανο-
μοιότυπων ή στενά συγγενικών στελε-
χών της ηπατίτιδας Α έχουν καταγρα-
φεί σε τουλάχιστον επτά ευρωπαϊκές 
χώρες, με τα περισσότερα να έχουν εντο-
πιστεί στην Ουγγαρία, αναφέρει το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσημάτων.

Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2022, 303 
περιπτώσεις με πανομοιότυπα ή στε-
νά συγγενικά στελέχη της ηπατίτιδας Α 
(HAV) έχουν εντοπιστεί στην Αυστρία 
(7), τη Γερμανία (8), την Ουγγαρία (161), 
την Ολλανδία (8), τη Σλοβενία (35), τη 
Σουηδία (8), και το ΗΒ (76). Τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα επιδημιολογικά και 
μικροβιολογικά δεδομένα υποδηλώνουν 
ότι έχει γίνει μετάδοση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και πιθανόν και μέσω μολυσμέ-
νων τροφίμων.

Ο HAV είναι εξαιρετικά μεταδοτι-
κός μέσω μολυσμένου νερού, τροφίμων 
και μέσω των κοπράνων και της στομα-
τικής οδού μεταξύ των στενών επαφών 

(π.χ. οικιακές επαφές, σεξουαλικές επα-
φές και επαφές σε παιδικούς σταθμούς ή 
σχολεία), με μέση περίοδο επώασης τεσ-
σάρων εβδομάδων, που κυμαίνεται από 
δύο έως έξι εβδομάδες. Ο ιός είναι ιδι-
αίτερα ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές 
συνθήκες καθώς και σε διάφορες μεθό-
δους συντήρησης. Επομένως η πιθανή 
μετάδοση μέσω των τροφίμων θα πρέ-
πει να διερευνάται όταν αναφέρονται 
πολλά κρούσματα μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα.

Το ECDC τονίζει τη σημασία της καλής 
υγιεινής των χεριών – συμπεριλαμβανο-
μένου του σχολαστικού πλυσίματος των 
χεριών με σαπούνι μετά τη χρήση του μπά-
νιου, την αλλαγή πάνας και πριν από την 
προετοιμασία του φαγητού ή το φαγητό 
– παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη 
της εξάπλωσης της ηπατίτιδας Α. Η κλι-
μάκωση της επιτήρησης για τον εντοπι-
σμό και τη διερεύνηση σποραδικών και 
ομαδικών περιπτώσεων που πιθανόν 
σχετίζονται με τροφιμογενή μετάδοση 
σε συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας 
τροφίμων είναι απαραίτητη.

ECDC: Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων 
ηπατίτιδας Α στην Ευρώπη
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Το ΠΑΚΟΕ σε συνέχεια της μεγά-
λης και εκτενούς έρευνάς του για 
τα ρέματα της Αττικής και παρα-

μένοντας πιστό στις αρχές και στις υπο-
σχέσεις του, κατέθεσε την 6-10-2022 
ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελει-
οδικών Αθηνών καταγγελία-αναφορά 
για την απαράδεκτη κατάσταση που διαι-
ωνίζεται στο πολύπαθο ρέμα του Σαρα-
νταπόταμου στη Δυτική Αττική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγ-
γέλλουμε την ολιγωρία και την ανευθυ-
νότητα των κρατικών λειτουργών για την 
επαίσχυντη εικόνα που παρουσιάζει το 
ρέμα αυτό, το οποίο αισθητικά μεν υπο-
βαθμίζει την περιοχή και απαξιώνει 
τις περιουσίες των κατοίκων, ουσι-
αστικά δε αποτελεί μία εκτεταμένη 
εστία μόλυνσης, επικίνδυνη για την 
υγεία των πολιτών.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια από την 
πρώτη στιγμή της καταστροφής στη 
Μάνδρα Αττικής το 2017 έχει προβεί 
σε τεκμηριωμένες καταγγελίες προς 
όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και 
τη δικαιοσύνη, καθόσον η πολιτική των 
ιθυνόντων δεν έχει αλλάξει, με την αδι-
αφορία και την προχειρότητα αντιμε-
τώπισης του σοβαρότατου αυτού ζητήμα-
τος να κυριαρχεί. 

Η δράση μας τα τελευταία χρόνια 
ήταν δημόσια πάντοτε και ουσιαστική 
με σκοπό την ανάδειξη και αντιμετώπι-
ση του προβλήματος: Καταγγελίες στον 
Άρειο Πάγο, αγωγές στο Πράσινο Ταμείο 
για την απόρριψη της πρότασης μας για 
τον καθαρισμό τμήματος παραλίας Καλυ-
μπάκι Ελευσίνας και τμήματος του ποτα-
μού  Σαρανταπόταμου (από την γέφυρα 
έως την θάλασσα περίπου 412μ μήκος) 
στην ευρύτερη περιοχή και με τη συνερ-
γασία του Δήμου Ελευσίνας, δημοσίευ-
ση δελτίων τύπου, άρθρα στο περιοδικό  
μας «ΟΙΚΟ-νομία για το περιβάλλον» και 
επιτόπιες δράσεις όπως δειγματοληψίες, 
μετρήσεις, συνεντεύξεις με κατοίκους της 
περιοχής, κλπ. Ενδεικτικά: 

ΤΟ 238/17.11.2017  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με θέμα «Άμεση τιμωρία στα συνε-
χή εγκλήματα» και με αφορμή τις πλημ-
μύρες στη Μάνδρα Αττικής που συνέβη-
σαν μόλις 2 μέρες πριν, την 15-11-2017, 
επισημαίναμε την απογραμμάτιστη και 
χωρίς σχέδιο και αδειοδότηση βιομηχα-

νική δραστηριότητα και άναρχη δόμη-
ση που αναπτύχθηκε στην περιοχή αυτή, 
η οποία οδήγησε στο να θρηνήσουμε 
ανθρώπινες ζωές.

ΤΟ 278/27.06.2018  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσαμε την με αρ. πρωτ. 
9019/27.6.2018 επιστολή μας προς τον 
τότε Πρωθυπουργό κο Τσίπρα και τους 
αρμόδιους Υπουργούς του, καθώς και στην 
τότε Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου, 
τονίζοντας την αδιαφορία των Αρχών για 
την αποκατάσταση του ρέματος του Σαρα-
νταπόταμου και ζητώντας την παρέμβα-
σή του, προκειμένου να διευθετηθεί το 
χρόνιο αυτό πρόβλημα.

Συνημμένη είχαμε την με αρ. πρωτ. 
8847/29.1.2018 επιστολή μας προς τον 
κο Τσίπρα, με την οποία τον είχαμε ήδη 
ενημερώσει για την πρόταση που είχα-
με υποβάλει στον κο Κουρουμπλή (τότε 
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής) και είχαμε συζητήσει μαζί 
του, υποσχόμενος ο τελευταίος να συν-
δράμει την προσπάθειά μας αυτή -για τον 
καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής του 
Σαρανταπόταμου-, η οποία όμως ουδέ-
ποτε πραγματοποιήθηκε, όπως αναλύε-
ται παρακάτω.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ήδη από το 2018 είχε 

υποβάλει στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ πρότα-
ση για τον καθαρισμό τμήματος παραλί-
ας Καλυμπάκι Ελευσίνας και τμήματος 
του ποταμού  Σαρανταπόταμου (από την 
γέφυρα έως την θάλασσα περίπου 412μ 
μήκος) στην ευρύτερη περιοχή  και με τη 
συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας. Δυστυ-
χώς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ απέρριψε την 
πρότασή μας. Εν συνεχεία υποβάλαμε και 
δεύτερη πρόταση το 2020 για για το ίδιο 
θέμα και απορρίφθηκε και αυτή, μετα-
ξύ άλλων με αιτιολογικό πως δεν έχου-
με εμπειρία σε τέτοια έργα..... που εμείς  
εδώ και 27ετη (ως ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ) ή και 
42 (ως ΠΑΚΟΕ) έχουμε αφοσιωθεί στο 
περιβάλλον και στην υπηρέτηση του με 
όλες μας τις δυνάμεις. Απερρίφθη παρά-
νομα η πρόταση μας αν και προσκομίσα-
με αναλυτική και εμπεριστατωμένη την 
εμπειρία μας, 27 ολόκληρων ετών, από 
την οποία προκύπτει με σαφήνεια η γνώ-
ση και η εμπειρία μας σε έργα παρόμοι-
ας κλίμακας. Άλλωστε προσκομίσαμε 15 
σελίδες προϋπηρεσίας σε συναφή έργα 
παρόμοιάς κλίμακας, πράγμα που απο-
δεικνύει προηγούμενη εμπειρία σε σχε-
διασμό και υλοποίηση σε αυτά. 

Αντίστοιχες προτάσεις είχαμε υπο-
βάλει και στην ΕΥΔΑΠ το 2018 αλλά και 
στην Περιφέρεια Αττικής το 2020, οι οποί-
ες απερρίφθησαν και μάλιστα σιωπηρά 
και αναιτιολόγητα.

Κατόπιν όλων αυτών η αντίδρασή 

«ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;»- ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ 

ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ
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μας ήταν δεδομένη, γι΄ αυτό το Δεκέμ-
βριο του 2021 καταθέσαμε αγωγή ενώ-
πιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά 
του Πράσινου Ταμείου, της Περιφέρει-
ας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ, ως των πλέ-
ον αρμοδίων για την ζοφερή εικόνα που 
παρουσιάζει έκτοτε και μέχρι σήμερα το 
ρέμα του Σαρανταπόταμου. Αναμένε-
ται ο προσδιορισμός της υπόθεσης και 
η εκδίκασή της, ώστε να δημοσιοποιη-
θεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό έγκλη-
μα που συντελείται εδώ και χρόνια στο 
ρέμα του Σαρανταπόταμου με τις παρα-
λείψεις και την αδιαφορία των υπευθύ-
νων και να αποδοθούν οι ευθύνες που 
τους αναλογούν.

Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ έχει έννομο συμφέ-
ρον για την άσκηση της παραπάνω αγω-
γής επειδή  εθίγη η προσωπικότητα του 
ως νομικό πρόσωπο στην έκφανση της 
πίστης, της υπόληψης, της φήμης, του 
κύρους, του επαγγέλματος, του μέλλοντος 
από την παράνομη απόρριψη της πρότα-
σής μας από τους παραπάνω, δεδομένου 
ότι τρώθηκε η αξιοπιστία του φορέα μας 
και «φανήκαμε ερασιτέχνες» στα μάτια 
όλων αυτών, που αναγνωρίζουν στο ΚΕΚ 
ΠΑΚΟΕ τη συνέπεια του, γνωρίζουν τη 
συμμετοχή του σε πάρα πολλά επιχορη-
γούμενα προγράμματα και την επιτυχή 
υλοποίησή τους και τέλος την κοινωνι-
κή συνεισφορά μας μέσω αυτών.

Επιπλέον προσέβαλαν το σκοπό του 
φορέα μας, την υπόστασή μας, διαστρε-
βλώνοντας τόσο τη νομική μορφή μας 
όσο και στερώντας μας τη δυνατότητα 
της πραγματοποίησης των στόχων μας, 
όπως περιγράφεται στο κατασταστικό και 
στην εν γένει δράση μας. Δεν επέδειξαν 
καμία σπουδή στη μελέτη της αιτήσεώς 
μας που θα συνεπαγόταν την έρευνα της 
δράσης του φορέα μας, την εξειδίκευσή 
μας σε θέματα περιβάλλοντος ως και τη 
συμμετοχή μας σε ανάλογα προγράμμα-
τα. Επέδειξαν καταχρηστική συμπεριφο-
ρά στην αξιολόγηση της αιτήσεώς μας, 
καθώς θα μπορούσαν να μας ζητήσουν 
να συμπληρώσουμε τις τυχόν ελλείψεις 
που ήθελε προκύψουν, σταθμίζοντας με 
τον τρόπο αυτό τις θετικές συνέπειες για 
την τοπική κοινωνία από τη δράση μας. 
Με τον τρόπο αυτό οι παραπάνω όχι μόνο 
αμφισβήτησαν τη νομική και ουσιαστική 
μας υπόσταση αλλά κυρίως μας εμπόδι-
σαν χωρίς νόμιμη αιτία να εκπληρώσου-
με τους καταστατικούς σκοπούς μας που 
με ευλάβεια υπηρετούμε.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Την 10-1-2018 καταθέσαμε στην Εισαγ-

γελία του Αρείου Πάγου καταγγελία-ανα-
φορά με αφορμή πόρισμα του μικτού κλι-
μακίου Επιθεωρητών, το οποίο διενήργησε 
αυτοψία στην περιοχή της Μάνδρας Αττι-
κής την 20-11-2017 και οι οποίοι μεταξύ 
άλλων πρότειναν τα αυτονόητα, δηλαδή 

τον καθαρισμό των κοιτών των ρεμάτων, 
το έλεγχο της νομιμότητας των κατασκευ-
ών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται 
στην ευρεία κοίτη του ρέματος, κλπ. Με 
την καταγγελία μας ζητούσαμε να υλο-
ποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς τα όσα προ-
τείνουν οι Επιθεωρητές, προκειμένου να 
μη θρηνήσουμε στο μέλλον άλλα ανθρώ-
πινα θύματα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για το περιβάλλον»

Στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2022 
(νο 142) του περιοδικού μας «ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑ για το περιβάλλον» (www.pakoe.
gr) δημοσιεύσαμε αφιέρωμα σχετικά με 
τα ανεξέλεγκτα εγκλήματα σε βάρος του 
περιβάλλοντος και της υγείας των πολι-
τών που συμβαίνουν στα ρέματα της Αττι-
κής, με τίτλο «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΧΕΤΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
- ΦΥΣΗ ΠΡΟς ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ - Ρέματα που παρέσυρε το ρέμα 
της τσιμεντοποίησης», μεταξύ των οποί-
ων και για τον Σαρανταπόταμο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 
Την 20.7.2022 καταθέσαμε στον Άρειο 

Πάγο καταγγελία μας με αφορμή το παρα-
πάνω δημοσίευμά μας.

ΤΟ 603/16.2.2022  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσφατα με αφορμή το 603/16.02.2022 
δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ που αφορού-
σε την κατάσταση που επικρατεί στο 
ρέμα του Σαρανταπόταμου, ο Εισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου ευαισθητοποιή-
θηκε και κίνησε -με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος- τη δικαστική διερεύνη-
ση του θέματος, αν και παρήλθαν 7 ολό-
κληροι μήνες.

ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ 
ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΣΑΓ-
ΓΕΛΕΑ ΕΝΑ …. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗ-
ΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΝΩ 

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ 
ΑΖΗΤΗΤΑ….

Το ΠΑΚΟΕ για άλλη μία φορά κατήγ-
γειλε δημόσια τον προβληματισμό του για 
την οικολογική καταστροφή που συντελεί-
ται εδώ και χρόνια στο ρέμα του Σαραντα-
πόταμου, πιστεύοντας μάλιστα ακράδα-
ντα πως στον πάτο του ρέματος έχουν 
καταλήξει ανθρώπινα πτώματα, μετά 
τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάν-
δρα το Νοέμβριο του 2017. Αυτή η δημό-
σια εκδήλωση της πεποίθησής του έκανε 
επιτέλους τη δικαιοσύνη να κινητοποι-
ηθεί! Οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές 
της χώρας χρειάστηκαν 5χρόνια (και 
7 μήνες) για να ιδρώσει το αυτί τους!

Στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης 
της καταγγελίας μας, ο κος Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικών Αθηνών (μέσω του κ. 
Πταισματοδίκη Ελευσίνας)διέταξε και 
την αυτοψία του ρέματος από την αρμό-
δια Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Δυτι-
κής Αττικής, η οποία προγραμματίστηκε 
για την 16.09.2022. Προφορικά δε έδωσε 
την έγκρισή του ώστε το ΠΑΚΟΕ να παρί-
σταται κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, 
δεδομένου ότι αντιλήφθηκε την σπου-
δαιότητα της καταγγελίας μας αλλά και 
της ενεργής  παρουσίας και συμμετοχής 
μας στη διαδικασία της προκαταρκτικής 
αυτής έρευνας.

Παρότι όμως το ΠΑΚΟΕ είχε εκφράσει 
εγγράφως το έκδηλο ενδιαφέρον του και 
είχε ζητήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία 
του κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, παρό-
τι –και προς τιμήν του- ο κος Εισαγγελέας 
το επέτρεψε, συστήνοντας μάλιστα στους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας να επικοι-
νωνήσουν μαζί μας πριν την αυτοψία, 
ώστε να μας ενημερώσουν για τον τόπο 
και χρόνο και διεξαγωγής της, ουδείς εκ 
των υπαλλήλων της Περιφέρειας ενδια-
φέρθηκε να μας καλέσει, ουδείς εκ των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας ενδιαφέρθη-
κε να μας ενημερώσει για την πραγμα-
τοποίηση ή μη της αυτοψίας, ούτε  για 
τα αποτελέσματά της. Μία εβδομάδα 
μετά την προγραμματισμένη αυτο-
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ψία και δεν μπήκε κανένας στον κόπο 
να μας ενημερώσει για τα ευρήματα 
της αυτοψίας στο ρέμα του Σαραντα-
πόταμου, που σε τελική ανάλυση αν 
πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιή-
θηκε κατόπιν δικής μας παρεμβάσε-
ως και επανειλλημένων καταγγελι-
ών στις δημόσιες αρχές.

Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι λογι-
κό αλλά ούτε και ανεκτό το γεγονός ότι 
ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας -που 
ασχολείται 43 χρόνια με την προστασία 
του περιβάλλοντος, που δυναμικά καταγ-
γέλλει και κουνάει το δάχτυλο σε όλους, 
όσοι αδιαφορούν για την περιβαλλοντι-
κή ρύπανση, όσοι προκαλούν περιβαλλο-
ντική ρύπανση- να πρωτοστατεί στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος στο ρέμα 
του Σαρανταπόταμου και «να μένει απ΄ 
έξω» από τις διαδικασίες για την ανά-
δειξη και αντιμετώπιση του, επειδή οι 
αρμόδιοι δικαστικοί και λοιποί δημόσι-
οι υπάλληλοι αδιαφορούν ή δεν θέλουν 
να συμμετέχουμε! 

Δεν είναι δυνατόν οι δικαστικές αρχές 
να κινητοποιούνται για ένα τόσο σοβαρό 
ζήτημα 7 μήνες μετά από τη δημόσια ανα-
φορά μας. Αλλά έστω ότι έγινε τελικά μία 
θετική κίνηση από τη δικαιοσύνη.... ποιοί 
είναι αυτοί που στην πορεία, κρατά-
νε κλειστή την πόρτα στο ΠΑΚΟΕ, το 
εμποδίζουν να ενημερωθεί και να συμ-
μετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για το περιβάλλον»

Στο προηγούμενο τεύχος (#144, Οκτω-
βρίου 2022) του περιοδικού μας «ΟΙΚΟ-
νομία για το περιβάλλον» (www.pakoe.
gr) δημοσιεύσαμε εκτενές άρθρο  που 
περιελάμβανε την επιστολή μας προς τον 
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς αλλά και τον Πρω-
θυπουργό, με την οποία τους κοινοποι-
ούσαμε τη μέχρι σήμερα δράση και τεκ-
μηριωμένες καταγγελίες μας με σκοπό 
την ανάδειξη αλλά και αντιμετώπιση του 
σοβαρότατου προβλήματος στην περιοχή 
του Σαρανταπόταμου, επικίνδυνου για το 
περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία.

Φωνάζουμε τόσα χρόνια: Ο ποτα-
μός Σαρανταπόταμος εγκαταλείφθηκε 
στην τύχη του με εμφανή την μεγάλη 
ρύπανση και την «κακομεταχείριση» του: 
Bρώμικα και σκούρα πρασινωπά νερά, 
δυσώδεις οσμές, πλαστικά μπουκάλια, 
απορρυπαντικά, αναψυκτικά, σπασμένα 
ξύλα, ρούχα, λάστιχα αυτοκινήτων, φελι-
ζόλ, τσόχες, μπάζα, συνθετικά σφουγγά-
ρια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι 
και ανθρώπινα πτώματα! Μάλιστα το 
ΠΑΚΟΕ πιστεύει πως μετά τις καταστρο-
φικές πλημμύρες του 2017, ανθρώπινες 
ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της εγκλη-
ματικής αδιαφορίας της Πολιτείας, βρί-
σκονται στον πάτο του Σαρανταπότα-
μου, μαζί με λογής λογής σκουπίδια. Αν 
δεν είναι αυτό κατάντια, ξεπεσμός, 
τότε τί είναι! 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδή-
μονας για να διαπιστώσει αυθαιρεσίες 
και επικίνδυνους χειμάρρους, καταπατή-
σεις, αυθαίρετες κατασκευές και σωλήνες 
παντός τύπου να περνούν προς άγνωστες 
κατευθύνσεις.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδή-
μονας ή ακόμα και κάτοικος της περιο-
χής για να διαπιστώσει πως η αδιαφορία 

των ιθυνόντων, των τοπικών αρχόντων, 
της κεντρικής πολιτείας αλλά και πολλών 
συμπολιτών μας είναι πολυετής.

Το ρέμα του Σαρανταπόταμου είναι 
μέχρι και σήμερα  γεμάτο από τα φερ-
τά υλικά της καταστροφικής πορεί-
ας των νερών της Μάνδρας Αττικής 
από το Νοέμβριο του 2017! Υπάρ-
χουν ανθρώπινα πτώματα εκεί κύρι-
οι της εξουσίας! Από το 2017! Εκτός 
και εάν τα θεωρείτε και αυτά «φερ-
τά υλικά!!!!!

Το ζήτημα αυτή τη φορά δε χωρεί 
αναβολές και αδιαφορία από κανέ-
ναν, πόσο μάλλον από τους αρμόδιους 
κρατικούς λειτουργούς. Εδώ λοιπόν η 
αμέλεια, η ολιγωρία και η ανευθυνό-
τητα των Αρχών είναι παροιμιώδης! 

5 χρόνια μετά και δεν έχει «ανοί-
ξει μύτη», δεν έχει «κουνήσει κανείς 
ούτε το μικρό του δαχτυλάκι», προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με 
έργα καθαρισμού του ρέματος και να 
παύσει να παρουσιάζει αυτήν την αδι-
καιολόγητη εικόνα χωματερής, η οποία 
όχι μόνο αισθητικά υποβαθμίζει μία ολό-
κληρη περιοχή απαξιώνοντας τις περιου-
σίες των κατοίκων, αλλά κυρίως ουσια-
στικά αποτελεί απειλή για την υγεία των 
πολιτών.

Η δράση και οι καταγγελίες μας ήταν 
πάντοτε δημόσιες για όλα τα ζητήματα 
που καταπιανόμαστε. Άρθρα και αφιερώ-
ματα δημοσιευμένα στον έντυπο (περι-
οδικό «ΟΙΚΟ-νομία για το περιβάλλον») 
και ηλεκτρονικό τύπο (www.pakoe.gr), με 
επιτόπιες έρευνες, μελέτες, με μηνύσεις 
και αναφορές κατατεθειμένες αρμοδίως.  

Έτσι και με το ρέμα του Σαρανταπό-
ταμου. Θα συνεχίσουμε την προσπά-
θεια, ώστε το μείζον αυτό ζήτημα να 
λάβει τη δημοσιότητα που πρέπει και 
τελικά να αποδοθούν οι ευθύνες σε 
αυτούς που αναλογούν.
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Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλει απερίφρα-
στα την πρόσφατη εγκληματι-
κή απόφαση του κου Σκρέκα, 

ο οποίος χωρίς καμία προηγούμενη 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων, βιωσιμότητας και σκοπιμότητας 
υπέγραψε να μεταφερθούν τα απορ-
ρίματα ολοκλήρου σχεδόν της Εύβοι-
ας στον κορεσμένο ΧΥΤΑ Θήβας.

Η καταγγελία μας αυτή στοχεύει να 
δημιουργήσουμε στην πολύπαθη Εύβοια 
και ιδιαίτερα στη Βόρεια Εύβοια, οικο-
λογική συνείδηση στους πολίτες, ούτως 
ώστε να δημιουργήσουν τους δικούς 
τους χώρους διαχείρισης απορριμάτων, 
με οικονομικά οφέλη για αυτούς και να 
σταματήσει αυτή η χρόνια κατάρα των 
δημοτικών τελών.

Με μία πρωτοφανή απόφασή του ο 
Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
κος Σκρέκας, άλλαξε συλλήβδην τη δια-
χείριση των σκουπιδιών της Στερεάς 
Ελλάδας, υπογράφοντας την αναγκα-
στική διάθεση του συνόλου των απορ-
ριμάτων των περιοχών Κύμης, Ερέτριας, 
Καρύστου και Χαλκίδας (Ευβοίας) στον 
ήδη κορεσμένο ΧΥΤΑ Θήβας.

Και ο πιο απλός νους αντιλαμβάνε-
ται πως πρόκειται για έναν πρόχειρο 
και ανεύθυνο σχεδιασμό, ο οποίος κατα-
φέρνει απλά να μετακυλήσει το πρόβλη-
μα της διαχείρισης των σκουπιδιών σε 
δήμους της Στερεάς Ελλάδας, μεταφέ-
ροντας αντίστοιχα και το οικονομικό 
βάρος σε αυτούς.

Ακόμα και ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλά-
δας συνεδρίασε εκτάκτως την 22-09-
2022 λόγω της χαοτικής κατάστασης 
που έχει δημιουργηθεί, αποφασίζοντας 
ομόφωνα πως «δε θα υλοποιήσει την 
ανυπόστατη υπουργική απόφαση και 
δεν θα παραλάβει απορρίματα κανενός 
δήμου, πέραν όσων εξυπηρετούνται από 
το ΧΥΤΑ Θήβας».

Με ευρείες πλειοψηφίες δημοτικών 
συμβουλίων έγινε αποδεκτή η απόφα-
ση του ΦΟΔΣΑ, όπως των Θηβαίων και 
Λοκρών, επισημαίνοντας πως η μετα-
φορά των απορριμάτων σε ένα ΧΥΤΑ 
περιορισμένης χωρητικότητας, όπως 
της Θήβας, θα έχει ως αποτέλεσμα τον 
κορεσμό του μέσα σε λίγους μήνες και τη 
δημιουργία αδιέξοδης κατάστασης. Προ-
κρίνουν μάλιστα αντί του ΧΥΤΑ Θήβας, 
τον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, ο οποίος έχει πολύ 
μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, ο μονα-
δικός που διαφώνησε υπήρξε ο Δήμαρ-
χος Λαμιέων, Θύμιος Καραίσκος...

Λύσεις υπάρχουν, πολιτική βούληση 
δεν υπάρχει. Το ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλά-
δας, εδώ και πολύ καιρό προβλέπει τη 
λειτουργία 4 μονάδων για την βιώσιμη 
και ορθολογική διαχείριση των απορρι-
μάτων, ήτοι την αναβάθμιση της μονάδας 
στο Βαρτό Άμφισσας, νέο τρίτο κύττα-
ρο στη Θήβα και νέες μονάδες σε Χαλ-
κίδα και Λαμία. 

Ωστόσο, λόγω ανύπαρκτης πολιτι-
κής βούλησης του Υπουργείου ή μάλλον 
λόγω στοχευμένης πολιτικής βούλησης 
του Υπουργείου, προωθείται με τον τρό-
πο αυτό η ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ. 

Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδι-
ώτες αυτόματα θα εκτινάξει το κόστος 
διαχείρισης των απορριμάτων στους 
Δήμους, αλλά ποιός νοιάζεται...; Το νέο 
αυτό χαράτσι θα μετακυληστεί στους 
δημότες έτσι και αλλιώς και οι εργολά-
βοι θα είναι πάλι οι μόνοι κερδισμένοι.

Ο κος Σκρέκας ευθύνεται για την 
κατάσταση αυτή που έχει δημιουργη-
θεί δυναμιτίζοντας το κλίμα μεταξύ των 
Δημάρχων, καθόσον όχι μόνο ευθύνε-
ται για τον κορεσμό του ΧΥΤΑ Θήβας, 
αφού καθυστερεί εδώ και 2 χρόνια την 
κατασκευή του 3ου κυττάρου του αλλά 
επιπλέον έρχεται τώρα να του φορτώ-

σει και τα απορρίματα της Εύβοιας, με 
άγνωστες βέβαια συνέπειες για την υγεία 
των πολιτών και το περιβάλλον.

Ο κος Σκρέκας αρκέστηκε απλά να 
απαντήσει γενικόλογα πως δεν θα αλλά-
ξει σημαντικά η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ 
Θήβας.... αλλά αρνήθηκε να απαντή-
σει για το πως αντιμετωπίζει το Υπουρ-
γείο τη μείωση του χρόνου διάρκειας 
«ζωής» του.

Πείτε μας κε Υπουργέ με ποιά συγκε-
κριμένα κριτήρια και μελέτες αποφασίζε-
τε και διατάζετε τη μεταφορά απορριμά-
των στο ΧΥΤΑ Θήβας, απαξιώνοντας τις 
αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
αλλά και των τοπικών δημοτικών αρχό-
ντων, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από 
εσάς τα «του οίκου» τους;

Το ΠΑΚΟΕ, μέσα στα 43 χρόνια εμπει-
ρίας του, γνωρίζει τις συμπαιγνίες που 
γίνονται μεταξύ των κρατικών φορέων 
και των ιδιωτών στο χώρο της διαχεί-
ρισης των απορριμάτων, όπου χαμένη 
είναι στο τέλος η τσέπη των πολιτών, το 
περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Το ΠΑΚΟΕ στηρίζει την απόφα-
ση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και 
καταγγέλει την πρόχειρη και ανεύ-
θυνη απόφαση του ΥΠΕΝ.

Πόλεμος Σκρέκα και δημάρχων  
για τα σκουπίδια
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Ολοκληρώθηκε η παρουσία-
ση από τους Φο.Δ.Σ.Α. Κρή-
της: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και 

ΕΣΔΑΚ του υπό εκπόνηση Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), την Τρίτη 
11-10-2022, στο Πολιτιστικό Συνεδρι-
ακό Κέντρο Ηρακλείου. Την παρου-
σίαση έκαναν οι μελετητές του έργου 
(ΕΠΤΑ Α.Ε.) και ακολούθησε διαλο-
γική συζήτηση σχετικά με τις προ-
βλέψεις του.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη 
σχετική ανακοίνωση, «παρουσιάστηκε το 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων του νησιού, το οποίο θα 
πρέπει μέχρι και το 2030 να συμβαδίζει με 
τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Σχεδίου

Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.
Στόχος του σχεδίου είναι η προώθη-

ση ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρι-
σης αποβλήτων, σύγχρονου και φιλικού 
προς το περιβάλλον, με άξονα προτεραι-
ότητας την ποιοτική και ποσοτική ενί-
σχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη 
διαλογή στην πηγή, τη διαλογή και επε-
ξεργασία του οργανικού κλάσματος (βιο-
απόβλητα) και την επιτόπια αξιοποίησή 
του όπου αρμόζει, την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών καθώς και τη μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων και την επανα-
χρησιμοποίηση, αλλά και του κόστους 
διαχείρισής τους».

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο, 
«οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμοι) καλούνται να 
επικαιροποιήσουν τα Τοπικά Σχεδία Δια-
χείρισης των Στερεών Αποβλήτων τους 
ώστε να εναρμονιστούν με τους τεθέντες, 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, στόχους 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 
– ανακύκλωσης για τα αστικά στερεά από-
βλητα». Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφω-
να με την ανακοίνωση «στο νομό Χανίων 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί -από την άνοιξη 
του 2022- τα έξι από τα επτά τοπικά σχέ-
δια των Δήμων (Αποκορώνου, Γαύδου, 
Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά 
και Χανίων), ενώ το έβδομο (Σφακίων) 
βρίσκεται υπό εκπόνηση».

Οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων δυστυχώς 
είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Τα σκουπίδια θεωρούνται χρυ-
σοφόρα και οι εξουσίες  και οι άνθρωποι που λειτουργούν 
στα σκουπίδια δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα αλλά 
να διαιωνίζεται, ούτως ώστε να τα οικονομάνε περισσό-
τερο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει να μπούνε φραγμοί 
στην ασυδοσία της συνεργασίας ιδιωτικών φορέων και 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρχει ένας ανταγωνι-
σμός για να λυθούν τα προβλήματα της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Την καθοδήγηση σε φορείς διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων, σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), ανέλαβε το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από 
πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες Περιβάλ-

λοντος της Περιφέρειας εκπόνησαν συγκεκριμένα Πλά-
να Διορθωτικών Ενεργειών ανά ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ τα οποία 
έχουν γίνει ήδη αποδεκτά και εφαρμόζονται από τους 
αρμόδιους φορείς.

Με αυτό τον τρόπο και βάσει της νέας περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, αναμένεται να υπάρχει πλήρη γνώση 
για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και 
να προλαμβάνονται έκτακτες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούν ενδεικτικά στην εκπό-
νηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, καθιέρωση νέου 
συστήματος παρακολούθησης υπόγειων υδάτων, αύξηση 
της συχνότητας των δειγματοληψιών κ.ά.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αφορούν αρχικά τους 
ΧΥΤΑ Αγρινίου, Αιγείρας και Ξερόλακκας (Αχαΐας), καθώς 
και το ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς (Ηλείας) ενώ αναμένεται να 
ακολουθήσουν και άλλοι. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί 
και οι εμπλεκόμενοι Δήμοι προκειμένου να επιτευχθεί η 
βέλτιστη συνεργασία.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρουσίαση του υπό εκπόνηση 
περιφερειακού σχεδιού διαχείρισης 

απορριμμάτων Κρήτης
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Κώστας Σκρέκας

«Οι παράνομες χωματερές μειώθηκαν 
κατά 50% τα τελευταία τρία χρόνια

Στην αναφορά του για τις παρά-
νομες χωματερές ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος αποφεύ-

γει ουσιαστικά να μιλήσει με αριθ-
μούς. Το 50% που αναφέρει για εμάς 
είναι αφηρημένη έννοια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε για 
αυτήν την εξέλιξη: «Η μείωση των παρά-
νομων ΧΑΔΑ και των προστίμων που 
τους ακολουθούν κατά 50% σε σχέση 
με το 2019, αποδεικνύει την πολιτική 
βούληση της κυβέρνησης για επίλυ-
ση και αυτής της χρόνιας παθογένει-
ας, αλλά και την αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών μας. Με στοχευμένες 
δράσεις και σταθερά βήματα αλλάζουμε 
καθημερινά παλιές κι επιβλαβείς συνή-
θειες, προς όφελος του περιβάλλοντος 
και των Ελλήνων πολιτών».

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γρα-
φάκος, σημείωσε: «Τρία χρόνια τώρα 
καταβάλουμε μια συστηματική προ-
σπάθεια να μειώσουμε και τελικά να 
μηδενίσουμε τα πρόστιμα που πληρώ-
νει η χώρα μας για τους παράνομους 
Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απο-
βλήτων (ΧΑΔΑ). 

Τα πρόστιμα, πέρα από το γεγονός 
ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 
άλλες χρήσιμες δράσεις για τους πολί-
τες, είναι ντροπιαστικά για τη χώρα και 
την ιστορία μας. Όμως με το σχέδιό μας 
για γρήγορη μετάβαση στη νέα εποχή 
διαχείρισης των αποβλήτων, αφήνου-

με πίσω μας την κακοδιαχείριση του 
παρελθόντος, την περιβαλλοντική επι-
βάρυνση, τα ντροπιαστικά πρόστιμα 

και πηγαίνουμε στη νέα εποχή με νέες 
σύγχρονες υποδομές που δημιουργού-
νται σε όλη τη χώρα».

Είναι μεγάλη πρόκληση και θράσος από το ΣΒΠΕ να 
συμβουλεύει τους πολίτες για την κατάχρηση του επικίν-
δυνου βιομηχανικού πλαστικού. Θα είναι καλό να δουν τα 
βίντεο που δείχνουν κάθε χρόνο 5-10 φάλαινες να πνίγο-
νται από την κατάποση πλαστικού υλικού. Άραγε η βιο-
μηχανία δε μπορεί να δημιουργήσει νέα υλικά που είναι 
τελείως άσχετα με τα βιομηχανικά πλαστικά;

Τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αλλά και τις ευκαι-
ρίες που ανοίγει για την εν Ελλάδι βιομηχανία πλαστι-
κών ο νέος Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022), αναλύει ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος.

Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
περιβάλλον της διεθνούς έκθεσης Plastica22 στην οποία 
συμμετέχει ο ΣΒΠΕ, είναι να αναλυθούν οι πρόνοιες του 
νέου εθνικού Κλιματικού Νόμου, ο οποίος στοχεύει στη 

βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιμα-
τικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας, αλλά και στη διασφά-
λιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματι-
κή ουδετερότητα έως το έτος 2050.

Τα μέλη του ΣΒΠΕ –και όχι μόνο– ενημερώθηκαν ανα-
λυτικά για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νέο 
νόμο, τις απαιτήσεις που καλούνται να εκπληρώσουν, πώς 
επηρεάζεται η λειτουργία τους, καθώς και ποιες είναι οι 
καταληκτικές ημερομηνίες συμμόρφωσης με τους ευρω-
παϊκούς στόχους. 

Οι διαδικασίες που εγκαθιδρύει ο Κλιματικός Νόμος, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους, καθιστούν 
το νέο πλαίσιο μια πραγματική πρόκληση για τη βιομη-
χανία πλαστικών, η οποία ούτως ή άλλως έχει δεσμευτεί 
να συμβάλει στη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία. 

Ενημερωτική εκδήλωση του ΣΒΠΕ για τον νέο Κλιματικό Νόμο
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ΚΕΔΕ: Οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ  
δεν μπορούν να σηκώσουν  

το υψηλό ενεργειακό κόστος
Είμαστε σύμφωνοι με την άπο-

ψη και θέση του Προέδρου της 
ΚΕΔΕ και ελπίζουμε κάποια 

στιγμή να υλοποιηθούν προς όφε-
λος των πολιτών και των Δήμων οι 
εξαγγελίες, δυστυχώς, των επιδομά-
των που όλοι περιμένουμε.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στη Θεσσα-
λονίκη, παρουσία του υφυπουργού ψηφι-
ακής διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου, 
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο 
ενεργειακό κόστος και στο τέλος ταφής. 

Αναφορικά με το τέλος ταφής, ο Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ επισήμανε πως δεν είναι 
δυνατόν από τα χρήματα που λαμβάνου-
με για την αντιμετώπιση του ενεργεια-
κού κόστους να πρέπει να δώσουμε 80 
εκ. ευρώ για το τέλος ταφής. 

Το αίτημα για αναστολή επιβολής 
του τέλους ταφής  μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-

ου επαναφέρει η ΚΕΔΕ, ενώ παράλληλα 
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο  να προ-
βεί σε κάθε νόμιμη και δικαστική ενέρ-
γεια για την προάσπιση των συμφερό-
ντων των δήμων.

Το μέτρο εισήχθη με την παρ. 1 του 
άρθρου 38 του Ν. 4819/2021 (Α΄ 129) 
και προβλέπει ότι το τέλος ταφής κατα-
βάλλεται από τους δήμους στους ΦΟΔΣΑ 
για το κόστος υγειονομικής ταφής των 
απορριμμάτων. Και οι ΦΟΔΣΑ το απο-
δίδουν στον ΕΟΑΝ. Το σχετικό κόστος 
οι δήμοι, ως επί το πλείστον, το μετακυ-
λούν στα νοικοκυριά, μέσω του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
φωτισμού, το οποίο εισπράττεται μέσω 
της αποπληρωμής του λογαριασμού ηλε-
κτρικού ρεύματος.

Όσον αφορά στο ύψος του τέλους 
ταφής, ξεκαθαρίσθηκε από πλευράς Αυτο-
διοίκησης πως σε καμία περίπτωση δεν 
επιθυμούν οι Δήμοι να διακινδυνεύ-

σουμε τους πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης, αλλά να βρεθεί ένας τρόπος 
ώστε και οι Δήμοι να μην ματώσουν 
αλλά και να είμαστε ως χώρα συμβατοί 
με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει 
απέναντι στην Ε.Ε..

Αναφορικά με το τέλος ταφής και την 
αναστολή που ζητά η ΚΕΔΕ έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023 ο κος Παπαστεργίου, 
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε πως «το 
θέσαμε ξανά και ξανά στους υπουργούς. 

Δεν έχει νόημα να συζητάμε πώς θα 
πάρουμε επιπλέον χρηματοδότηση, για 
να τα βάλουμε στη μία τσέπη καλύπτο-
ντας ανάγκες μας και από την άλλη να 
τα βγάλουμε για το τέλος ταφής. Είναι 
ξεκάθαρο πως λόγω της ενεργειακής κρί-
σης δεν μπορεί το τέλος ταφής να πλη-
ρωθεί», ενημερώνοντας πως οι απόψεις 
των δημάρχων θα τεθούν το επόμενο 
διάστημα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
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Οι Αμαζόνες τη Νάξο με τα υπερ-
κέρδη των ρυπαντικών μετα-
φορικών μέσων τους βοηθούν, 

ώστε η Νάξος ουσιαστικά να μεταλ-
λαχθεί και να γίνει πρωτοπόρα στην 
ψηφιακή τεχνολογία.

Η Amazon σχεδιάζει δράσεις σχε-
τικές με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνο-
λογία που θα κάνουν το νησί πρω-
τοπόρο. 

Μια σειρά από μικρές αλλά ουσι-
αστικές δράσεις θα μετατρέψουν τη 
Νάξο στο πρώτο «έξυπνο νησί» στον 
κόσμο, τόνισε η Amazon Web Services, 
κατά την παρουσίαση του σχεδίου 
«Naxos, Smart Island». 

Στην παρουσίαση, στην οποία μετεί-
χαν ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι 
αξιωματούχοι της Amazon Web Services 
αναφέρθηκαν σε λύσεις «έξυπνης» δια-
χείρισης των μαρινών του νησιού, σε 
εφαρμογές διαμοιρασμού αγαθών μέσω 
drones στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και 
σε εφαρμογές τηλεϊατρικής και υψηλής 
διασυνδεσιμότητας. 

Σημειώνεται πως εδώ και μήνες έχουν 
ξεκινήσει δοκιμαστικές πτήσεις drones, 
τα οποία προβλέπεται ότι θα μεταφέ-
ρουν βιολογικό υλικό και φάρμακα όχι 
μόνο μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών 
της Νάξου, αλλά από και προς τα κοντινά 
νησιά. Τα drones θα συμπληρώσουν το 
ήδη εγκατεστημένο σύστημα τηλεϊατρι-
κής, σώζοντας ακόμη και ζωές αν παρα-
στεί έκτακτη ανάγκη. 

Παράλληλα, διαφορετικού τύπου 
drones, εφοδιασμένα με κάμερες και 
πομπούς, θα χρησιμοποιούνται από το 
Λιμενικό Σώμα Νάξου για τον άμεσο έλεγ-
χο εν εξελίξει συμβάντων στη θαλάσσια 
περιοχή γύρω από το νησί και σε από-
σταση έως και 12 χλμ. περίπου από την 
ακτή. Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώ-
σεις ναυτικών ατυχημάτων, η χρήση των 
drones μπορεί να αποτρέψει μια επαπει-
λούμενη καταστροφή. 

Επισημαίνεται ότι τα drones που θα 
χρησιμοποιηθούν στο project «Νάξος, 
Smart Island» είναι ελληνικής σχεδία-
σης και κατασκευής, βαρέος στρατιωτικού 
τύπου και με ενισχυμένες δυνατότητες. 
Αντεπεξέρχονται σε ακραίες συνθήκες (σε 
ανέμους 6-7 μποφόρ, ριπές έως 12 μπο-
φόρ) υπερκαλύπτοντας τις προδιαγραφές 

που έχει θέσει το ΝΑΤΟ για μη επανδρω-
μένες πτητικές συσκευές αυτής της κατη-
γορίας. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την 
αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσε-
ων του νησιού και την προσαρμογή τους 
στο πρότυπο της smart μαρίνας. 

Στο νησί δημιουργείται ένα κύκλω-
μα τύπου Internet of Things (IoT) με την 
τοποθέτηση, π.χ., ηλεκτρονικών αισθη-
τήρων στις θέσεις στάθμευσης οι οποί-
ες προορίζονται αποκλειστικά για ΑμεΑ 
ή οχήματα του Λιμενικού Σώματος. Με 
παρόμοιους αισθητήρες θα είναι εφοδι-
ασμένοι και οι κάδοι απορριμμάτων, έτσι 
ώστε να εξορθολογιστεί πλήρως η δια-
δικασία της αποκομιδής και της ανακύ-
κλωσης. Σ

το σχέδιο εντάσσεται ακόμη και η 
εκπαίδευση των κατοίκων του νησιού 
στην αξιοποίηση των σημερινών ψηφι-
ακών εργαλείων προκειμένου απλοποιη-
θεί η σχέση τους με το Ελληνικό Δημόσιο 
και, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί οικο-
νομία σε χρόνο και ενέργεια. 

Το όλο σχέδιο «Νάξος – Το επόμενο 
ελληνικό Smart Island βασίζεται στην 
τεχνική υποδομή που προσφέρει η Amazon 
Web Services, η οποία έχει αναλάβει τον 
συντονισμό πολλών άλλων εταιρειών. 

Το «Νάξος, Smart Island» αναλύεται 
σε τρεις πυλώνες: 

α) Βιωσιμότητα, με τη μείωση της 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής επιβά-
ρυνσης του νησιού από την καθημερινή 
δραστηριότητα ντόπιων και τουριστών. 

β) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους του, 
μέσω της αποτελεσματικής βελτίωσης 
των υπηρεσιών υγείας και έκτακτων ανα-
γκών, επικοινωνίας, συναλλαγών, μετα-
φορών κ.ο.κ. 

γ) Αύξηση της τουριστικής κίνησης 
προς τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες, 
με την προσέλκυση επισκεπτών αλλά και 
ψηφιακών νομάδων για μακροχρόνια ή 
μόνιμη εγκατάσταση. Το σχέδιο του συγκε-
κριμένου πυλώνα είναι η δημιουργία της 
smart μαρίνας. 

«Από σήμερα, η Νάξος αναβαθμίζε-
ται ψηφιακά μέσα από νέες υποδομές 
σε τομείς όπως η τηλεϊατρική, η έξυπνη 
κινητικότητα, αλλά και μέσα από την ενί-
σχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
κατοίκων», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και 
πρόσθεσε ότι «στόχος είναι η Νάξος να 
εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς ως προς 
την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνο-
λογικών μέσων». 

«Naxos, Smart Island»

Η Νάξος γίνεται το πρώτο «έξυπνο» 
νησί με τη βοήθεια της Amazon
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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει 
καταγγείλει δημόσια και στις 
δικαστικές αρχές με αγωγές, 

μηνύσεις και καταγγελίες το πρόβλη-
μα στη μονάδα Ελληνικός Χρυσός στη 
Χαλκιδική. Εντούτοις η ρύπανση καλά 
κρατεί και δυστυχώς τα τοξικά καρ-
κινογόνα κυανιούχα άλατα βομβαρ-
δίζουν καθημερινά τους πολίτες της 
Ιερισσού και άλλων περιοχών γύρω 
από το εργοστάσιο.

Ελπίζουμε κάποια στιγμή η εξου-
σία (ΥΠΕΝ και Περιφέρεια) να συνει-
δητοποιήσουν το μακροπρόθεσμο 
πρόβλημα που δημιουργείται στους 
κατοίκους που δεν έχουν καμία συμ-
μετοχή στα υπερκέρδη της Ελληνι-
κός Χρυσός. 

Και βέβαια αυτό δείχνει τη ρήση 
«ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός». Πρέπει 
κάποια στιγμή οι αρμόδιοι Περιφε-
ρειακοί και η κυβέρνηση να λογοδο-
τήσουν για την εγκληματική αδιαφο-
ρία τους και συνδρομή στην Ελληνικό 
Χρυσός.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Αριστοτέλη, υπερψηφίζοντας κατά πλει-
οψηφία την εισήγηση του Δημάρχου κ. 
Στέλιου Βαλιάνου, εξέδωσε γνωμοδότη-
ση αρνητική ως προς την επιφανειακή 
εξόρυξη στις Σκουριές και γνωμοδότη-
ση θετική υπό αυστηρές προϋποθέσεις, 
σε ό,τι αφορά τα λοιπά σημεία επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελλη-
νικός Χρυσός ΑΕ.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, 
καταψήφισαν, θεωρώντας σκόπιμη την 
εξολοκλήρου αρνητική γνωμοδότηση 
επί της ΜΠΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου 
Αριστοτέλη, όσον αφορά την ΜΠΕ του 
νέου επενδυτικού σχεδίου του Δήμου 
Αριστοτέλη και προκειμένου αυτή να 
μπορεί να γίνει αποδεκτή από την τοπι-
κή κοινωνία, κατά τρόπο που να εξασφα-
λίζει μια ομαλή εξέλιξη της επενδυτικής 
δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός 
ΑΕ στα όρια του Δήμου, θέτει ενδεικτι-
κά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να διατυπωθούν με ακρίβεια τα ποσο-
τικά όρια, οι σύσταση και επιπτώσεις της 
σκόνης που περιγράφεται ότι θα παράγε-
ται από τη δραστηριότητα του εργοταξί-
ου των σκουριών. 

Να διατυπωθούν τα μέσα ελέγχου των 
εκπομπών και τα μέτρα που προβλέπεται 
να ληφθούν σε περίπτωση υπέρβασης. Να 
αποτυπωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα 
που θα πραγματοποιηθούν για την ασφά-
λεια της περιοχής ακόμα και του ίδιου 
του εργοταξίου και των εργαζομένων σε 
αυτό, από ενδεχόμενα ακραία πλημμυρι-
κά φαινόμενα, που έχουν ήδη προκαλέ-
σει στο πρόσφατο παρελθόν μεγάλο πρό-
βλημα στον εργοταξιακό χώρο.

-Να περιγραφεί ακριβώς ο τρόπος 
χρήσης των συγκεκριμένων επιβαρυμέ-
νων υδάτων για την καταστολή της σκό-
νης και τι συνεπάγεται σε επιβάρυνση 
του εδάφους, άλλων υδάτων της περιο-
χής, ή ενδεχομένως και των εργαζομέ-
νων. Το δε Υπουργείο, οφείλει να ορίσει 
αυστηρές ποινές για κάθε υπέρβαση που 
να φτάνει μέχρι και την αναστολή λει-
τουργίας του εργοταξίου.

Η Μελέτη να περιλαμβάνει και να 
περιγράφει με ακρίβεια: Πως, από ποιους 
και κάθε πότε θα γίνονται οι μετρήσεις 
ελέγχου των εκπομπών αυτών. Να γίνει 
εγκατάσταση μόνιμων οργάνων συνεχούς 
μέτρησης βαρέων μετάλλων στα σημεία 
εξόδου των υγρών αποδεκτών. Να γίνε-
ται σε μηνιαία βάση δειγματοληψία από 
κρατικούς ελεγκτικούς φορείς, παρουσία 
εκπροσώπου δήμου, στα υγρά και στερεά 
απόβλητα της ΕΧ σε όλες τις εγκαταστά-
σεις της και τα δείγματα αυτά να απο-
στέλλονται σε κρατικά εργαστήρια για τα 
αποτελέσματα αυτών.

Σε τυχόν υπερβάσεις ορίων:

• να υπεισέρχονται άμεσα οικονομι-
κά πρόστιμα υπέρ δήμου,

• να αποστέλλεται εντός 7 ημερών έντυ-
πο διορθωτικών ενεργειών από την ΕΧ και

• να γίνεται επανέλεγχος
• οι δε συνεχόμενες υπερβάσεις (3) 

να οδηγούν σε προσωρινό κλείσιμο του 
τμήματος αυτού μέχρι οριστικής λύσης 
του προβλήματος

-Σε ότι αφορά στην ανοιχτή εξόρυξη 
που έχει επιλεγεί και αδειοδοτηθεί για τις 
Σκουριές: Τα προαναφερθέντα δεδομένα, 
στα οποία προστίθενται στην πρόβλεψη 
της όχλησης και ενδεχομένως άλλων συνε-
πειών από τη πυροδότηση τόνων εκρηκτι-
κών σε καθημερινή βάση, μας καθιστούν 
εξαιρετικά ανήσυχους και μας οδηγούν 
να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τη δυνα-
τότητα της Εταιρείας να δώσει εμπρά-
κτως ικανοποιητικές εγγυήσεις αποτρο-
πής φαινομένων που θα υποβαθμίσουν 
δραματικά την ποιότητα ζωής στους εν 
λόγω οικισμούς.

Διατύπωσε απόψεις και για άλλα πολ-
λά επιμέρους θέματα.

Σκουριασμένες και  
επικίνδυνες οι Σκουριές

Δήμος Αριστοτέλη: Ένα «ναι» υπό όρους και ένα  
«όχι» στη νέα ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ
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Οι Αρχάνες απ΄ ότι θυμόμαστε είχαν το χαρακτηρι-
στικό της παραγωγής του ροζακί σταφυλιού με τις μεγά-
λες και νόστιμες ρώγες, αλλά στην πορεία διαπιστώσαμε 
ότι ήταν γεμάτες ορμόνες και φυτοφάρμακα.

Τώρα από ένα γεγονός που ανησύχησε τους πολίτες 
και όχι τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, διαπιστώνεται 
ότι το νερό είναι πολύ κακής ποιότητας και επικίνδυνο 
γιατί περιέχει κωλοβακτηρίδια και εντερόκοκκους.

Πάντως καθησυχαστικός εμφανίζεται ο εκπρόσωπος 
της Περιφέρειας και το τελικό συμπέρασμά του θα δοθεί 
μετά τις αναλύσεις των δειγμάτων.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι το πρόβλημα αυτό είναι ανη-
συχητικό και πρέπει οι πολίτες ουσιαστικά να αντιδρά-
σουν και να μηνύσουν τους υπεύθυνους της ύδρευσης 
στις Αρχάνες.

Εκατοντάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγρά-
φονται στις Αρχάνες του Ηρακλείου Κρήτης, με τους ανα-
στατωμένους πολίτες να αποδίδουν την «μυστηριώδη» 
έξαρση στο νερό και στην ελλιπή χλωρίωση των δεξαμε-
νών υδροδότησης. 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέ-

ρειας Κρήτης Μανώλης Λουμπούνης, σε δηλώσεις του 
στο Ράδιο Κρήτη εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζο-
ντας ότι έχουν ήδη ληφθεί δείγματα από δεξαμενές νερού, 
σπίτια και σχολεία - με τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
να αναμένονται σήμερα. 

Τα περιστατικά ξεκίνησαν πριν από περίπου 2 εβδο-
μάδες από δημοτικό σχολείο των Αρχανών, ενώ γρήγορα 
εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη την κοινότητα. 

Η πρώτη εικόνα που έχουμε, παραπέμπει σε εντερο-
ϊό και συγκεκριμένα σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία 
δεν φαίνεται να έχει σχέση με το νερό. Η ιογενής γαστρε-
ντερίτιδα μεταδίδεται πολύ εύκολα, είπε ο κ. Λουμπού-
νης σύμφωνα με το ekriti. 

Τα συμπτώματα που έχουν όσοι νόσησαν είναι διάρ-
ροια, έμετοι και σε λιγότερες περιπτώσεις πυρετός και το 
κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι η νόηση διαρκεί 1,5 με 
δύο 24ωρα. Η μικροβιακή γαστρεντερίτιδα δίνει πολύ πιο 
σοβαρά συμπτώματα, και σε πολλές περιπτώσεις χρειά-
ζεται και νοσηλεία. 

Σε κάθε περίπτωση οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν 
μετά την ανάλυση των δειγμάτων που ελήφθησαν.

Ανησυχία για «μυστηριώδη» γαστρεντερίτιδα στις Αρχάνες: 
300 κάτοικοι νόσησαν μέσα σε 15 ημέρες 

Το ΠΑΚΟΕ από επιτόπια έρευνα 
που διενήργησαν συνεργάτες 
του το καλοκαίρι διαπίστωσε 

ότι η διαχείριση των σκουπιδιών σε 
όλο το νησί είναι σε πολύ κακή κατά-
σταση, οι τοπικές ΧΑΔΑ είναι πάρα 
πολλές και δυστυχώς όλο το σύστη-
μα αυτό είναι ανεξέλεγκτο. 

Είναι κατάρα για τη Ρόδο να προχω-
ρά και να πιστεύουν οι αρμόδιοι ότι ο 
τουρισμός αυξάνεται όταν οι υποδομές 
(σκουπίδια, νερό, θάλασσες) δεν προ-
στατεύονται.

Παρατημένα στην παραλία από την 
Αρχαία Κάμειρο, μέχρι και το Μανδρι-
κό βρίσκονται δεκάδες φουσκωτά σκά-
φη, που χρησιμοποιήθηκαν το τελευταίο 
διάστημα για την παράνομη μεταφορά 
μεταναστών και προσφύγων στη Ρόδο 
από δουλεμπόρους.

Εκτιμάται ότι τα φουσκωτά  που είναι 
κατεστραμμένα, βρίσκονται τα περισσότε-
ρα από αυτά στην περιοχή, για διάστημα 
δύο μηνών. Υπάρχουν όμως και φουσκωτά 
που βρίσκονται εκεί τις τελευταίες μέρες.

Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν στη συγκε-
κριμένη παραλία 10 φουσκωτά μαζί με 
σαμπρέλες, σωσίβια, κουπιά και διάφο-
ρα άλλα αντικείμενα που είχαν μαζί τους 
οι πρόσφυγες.

Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περιοχή 
το τελευταίο διάστημα βγαίνουν και  άλλου 
τύπου σκάφη όπως τα πολυεστερικά που 
μεταφέρουν παράνομα πρόσφυγες στο 
νησί μας τα οποία περισυλλέγουν ιδιώ-
τες κατόπιν άδειας των αρμόδιων αρχών.

Δυστυχώς, τα φουσκωτά των δουλε-
μπόρων που είναι πλαστικά καταστρέφο-
νται κυρίως από τους διακινητές ή ακόμα 
και στην προσπάθειά τους να προσεγγί-
σουν την ακτή.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που 
παρουσιάζει σήμερα η παραλία από την 

Αρχαία Κάμειρο μέχρι και το Μανδρικό 
είναι απαράδεκτη, και θα πρέπει οι αρμό-
διες αρχές να φροντίσουν για την απομά-
κρυνση των φουσκωτών σκαφών.

Τα σκάφη αυτά είναι στην κυριολεξία 
κουρελιασμένα και προκαλούν ρύπανση 
στη θάλασσα και στην ακτή.

Σε λίγο που ο καιρός θα επιδεινω-
θεί και στην περιοχή θα πνέουν ισχυροί 
άνεμοι, τα ήδη κουρελιασμένα σκάφη θα 
κομματιαστούν και θα διασκορπιστούν σε 
ακόμα μεγαλύτερη έκταση, επιβαρύνοντας 
ακόμα περισσότερο και το περιβάλλον.

Ρόδος: Γεμάτες οι ακτές από 
παρατημένα φουσκωτά σκάφη
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Την επιτακτική και άμεση ανά-
γκη δραστηριοποίησης προκει-
μένου να υπάρξει επαρκής προ-

ετοιμασία για τις επερχόμενες περιό-
δους καύσωνα ζητούν από κοινού το 
Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών 
Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ και η 
Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυ-
ρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην 
πρώτη κοινή έκθεσή τους, η οποία 
δόθηκε στη δημοσιότητα, μόλις λίγες 
εβδομάδες πριν από την έναρξη της 
Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιμα-
τική αλλαγή που θα πραγματοποιη-
θεί τον ερχόμενο μήνα στο Σαρμ Ελ 
Σεΐχ της Αιγύπτου.

Με τον τίτλο «Ακραία ζέστη: Προετοι-
μαζόμενοι για τους μελλοντικούς καύσω-
νες» η έκθεση περιγράφει τις συνέπειες 
του ακραίου φαινομένου σε όλο τον πλα-
νήτη, συνιστά λύσεις και προτείνει τρό-
πους ώστε μελλοντικά να αποτρέψουμε 
το βαρύ κόστος του. Ειδικότερα, στην 

έκθεση σημειώνεται ότι οι 38 καύσω-
νες που έπληξαν τον πλανήτη μας κατά 
την περίοδο 2010-2019 προκάλεσαν του-
λάχιστον 70.000 θανάτους, αριθμός που 
εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρότερος του 
πραγματικού. Ταυτόχρονα διατάραξαν 
σημαντικά την καθημερινότητα εκατομ-
μυρίων ανθρώπων, προκαλώντας ανυ-
πολόγιστες υλικές ζημίες και απώλεια 
περιουσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο τραγικός 
απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές της 
ακραίας ζέστης ανέρχεται στο ένα έκτο 
των 410.000 ζωών που χάθηκαν εξαιτίας 
ακραίων φυσικών φαινομένων και κλι-
ματικής αλλαγής την ίδια χρονική περί-
οδο, ενώ γίνεται αναφορά στους χιλιά-
δες νεκρούς του καύσωνα στην Ευρώπη 
το 2003 και στη Ρωσία το 2010 εξαιτίας 
των υψηλών θερμοκρασιών.

Η ίδια έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι 
η σημερινή τάση εξέλιξης της κλιμα-
τικής αλλαγής και των συνεπειών της 

υποδεικνύει ότι στο όχι και τόσο μακρι-
νό μέλλον ολόκληρες περιοχές του πλα-
νήτη θα πάψουν να είναι κατοικήσιμες 
εξαιτίας της ακραίας ζέστης και υγρασί-
ας, και οι κλιματικές συνθήκες θα είναι 
τέτοιες ώστε η προσαρμογή του ανθρώ-
πινου οργανισμού σε αυτές θα είναι ανέ-
φικτη. «Τα κύματα καύσωνα ενδέχεται να 
φθάσουν και να ξεπεράσουν τα σωμα-
τικά και κοινωνικά όρια στη διάρκεια 
των επόμενων δεκαετιών», υπογραμμί-
ζεται στην έκθεση, υποδεικνύοντας ότι 
το μέγιστο βάρος των συνεπειών της κλι-
ματικής αλλαγής θα επωμιστούν περιο-
χές όπως το Σάχελ, η νότια Ασία και η 
νοτιοδυτική Ασία. 

Οι καύσωνες είναι ένας «σιωπηλός 
δολοφόνος», υπογραμμίζεται. Εκτός από 
την απώλεια ανθρώπινων ζωών, οι ακραία 
υψηλές θερμοκρασίες θα πολλαπλασιά-
σουν κατά 700% τον αριθμό των ανθρώ-
πων που ζουν σε συνθήκες ακραίας ένδει-
ας έως το 2050.

ΟΗΕ: προετοιμαστείτε  
για τους καύσωνες

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΟΗΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΕΣ  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
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Ολόκληρες περιοχές της Γης 
δεν θα είναι πλέον κατοική-
σιμες τις επόμενες δεκαετίες 

λόγω των κυμάτων καύσωνα που θα 
είναι πιο συχνά και πιο έντονα εξαι-
τίας της κλιματικής αλλαγής, προει-
δοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ και ο Ερυ-
θρός Σταυρός. 

Λιγότερο από ένα μήνα πριν την έναρ-
ξη της COP27, που θα διεξαχθεί τον Νοέμ-
βριο στην Αίγυπτο, ο ΟΗΕ και η Διεθνής 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού 
και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) υπενθύ-
μισαν σε κοινή έκθεσή τους ότι ο κόσμος 
θα πρέπει να προετοιμαστεί για τα επερ-
χόμενα κύματα καύσωνα, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο μεγάλος αριθμός νεκρών. 
Οι οργανώσεις υπογράμμισαν ότι υπάρ-
χουν όρια πέρα από τα οποία όσοι εκτί-
θενται σε ακραία ζέστη και υγρασία δεν 
μπορούν να επιβιώσουν και ότι υπάρ-
χουν όρια πέρα από τα οποία οι κοινωνίες 
δεν μπορούν πλέον να προσαρμοστούν. 

"Με βάση την τρέχουσα πορεία, τα 
κύματα καύσωνα ενδέχεται να φτάσουν 
και να ξεπεράσουν τα σωματικά και κοι-
νωνικά όρια στη διάρκεια των επόμενων 
δεκαετιών, κυρίως σε περιοχές όπως το 
Σάχελ, η νότια Ασία και η νοτιοδυτική 
Ασία", επεσήμαναν. Αυτή η κατάσταση 
θα σημάνει "δεινά και απώλειες ανθρώ-
πινων ζωών σε μεγάλη κλίμακα, μετακι-
νήσεις πληθυσμών και επιδείνωση των 
ανισοτήτων", προειδοποίησαν οι οργα-
νισμοί. Οι ειδικοί προβλέπουν ιδιαίτερα 
αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας λόγω 
της ακραίας ζέστης "που ως το τέλος του 
αιώνα θα μπορούν να συγκριθούν με το 
σύνολο των καρκίνων". 

"Σιωπηλός δολοφόνος" 
Φέτος ολόκληρες περιοχές ή χώρες 

στη Βόρεια Αφρική, την Αυστραλία, την 
Ευρώπη, τη νότια Ασία και τη Μέση Ανα-
τολή πνίγονταν από τις υψηλές θερμο-
κρασίες ρεκόρ, όπως και η Κίνα και οι 
δυτικές ΗΠΑ. Η έκθεση υπενθυμίζει ότι 
η ακραία ζέστη αποτελεί έναν "σιωπη-
λό δολοφόνο", οι επιπτώσεις του οποί-
ου θα επεκταθούν, εγείροντας τεράστιες 
προκλήσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ 
παράλληλα δημιουργώντας νέες ανθρω-
πιστικές ανάγκες. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις θα παρατη-
ρηθούν στη δυτική Αφρική και τη νοτι-
οανατολική Ασία. Ωστόσο ο ΟΗΕ και ο 
Ερυθρός Σταυρός τονίζουν ότι είναι επί-
σης σημαντικό να αναγνωρίσει η διε-

θνής κοινότητα ότι η προσαρμογή στην 
ακραία ζέστη έχει όρια. Αν οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται 
για την κλιματική αλλαγή δεν μειωθούν 

"με επιθετικό τρόπο", ο κόσμος θα αντι-
μετωπίσει "επίπεδα ακραίας ζέστης που 
δεν είχε φανταστεί μέχρι στιγμής", προ-
ειδοποιούν.. 

Περιοχές θα μείνουν ακατοίκητες 
λόγω καύσωνα τις επόμενες δεκαετίες
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«Ξενάγηση» 
στα πυρηνικά 
καταφύγια της 
Φινλανδίας
Ελπίζουμε κάποια στιγ-
μή να αντιγράψουμε σε 
μικρό χρονικό διάστημα 
τα κατορθώματα των Φιν-
λανδών.
Πώς θωρακίζεται η σκαν-
διναβική χώρα για κάθε 
ενδεχόμενο λόγω της γειτ-
νίασής της με τη Ρωσία 
– «Είναι στο DNA μας να 
είμαστε προετοιμασμένοι»
Κάτω από το Ελσίνκι 
υπάρχει μια άλλη, υπό-
γεια πόλη προστατευμένη 
από πιθανή επίθεση με 
πυρηνικά όπλα.
Ξεκίνησαν να χτίζονται τη 
δεκαετία του 60, στο από-
γειο του Ψυχρού πολέμου. 
Οι Φινλανδοί όμως συνέ-
χισαν να τα συντηρούν 
και μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, όταν 
πολλές χώρες μείωσαν τις 
αμυντικές τους δαπάνες.
Έχει σχεδιαστεί για να 
αντέχει βομβαρδισμούς, 
χημική και πυρηνική επί-
θεση ενώ μπορεί να φιλο-
ξενήσει έως 6.000 άτομα.
Όσο η απειλή του πολέ-
μου παραμένει μακριά, 
οι Φινλανδοί χρησιμο-
ποιούν τα καταφύγια ως 
χώρους αναψυχής. Στεγά-
ζουν πάρκινγκ, γυμναστή-
ρια, καφέ, ακόμα και παι-
δική χαρά.
Οι αρχές του Ελσίνκι 
όμως δηλώνουν έτοιμες 
μέσα σε μόλις 72 ώρες να 
κινητοποιήσουν το μηχα-
νισμό πολιτικής άμυνας.
Όλοι εύχονται το χειρότε-
ρο σενάριο να μην επιβε-
βαιωθεί. Όμως όπως μας 
έλεγαν χαρακτηριστικά 
οι κάτοικοι εδώ κοιμού-
νται πιο ήσυχοι τα βρά-
δια γνωρίζοντας ότι υπάρ-
χει μία ολόκληρη υπόγεια 
πόλη στην οποία αν χρει-
αστεί μπορούν να βρουν 
καταφύγιο.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι αυτές οι 
αλλαγές οι κλιματικές είναι βέβαια 
δείγματα ότι κάτι συμβαίνει στον 

πλανήτη, αλλά όλοι πρέπει να ξεκινή-
σουμε από το σπίτι μας. Αν στο σπίτι 
μας υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης, 
υπάρχουν προβλήματα αδιαφορίας των 
κυβερνήσεων, υπάρχουν προβλήματα 
αδιαφορίας της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, όλοι λέμε πως η κλιματική αλλαγή 
είναι το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς με 
όλα αυτά δεν λύνεται, αν δεν λύσουμε 
τα επιμέρους προβλήματα των κρατών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν την 
ανάγκη για περισσότερο αστικό πράσινο, 
με φύτεμα πιο πολλών δέντρων, επέκτα-
ση των κήπων και άλλες παρεμβάσεις

Η θερμοκρασία των πόλεων του πλανήτη 
αυξάνεται με μέσο ρυθμό μισού (0,5) βαθμού 
Κελσίου ανά δεκαετία, συγκεκριμένα κατά 
0,56 βαθμούς τη μέρα και 0,43 τη νύχτα.

Η αύξηση αυτή είναι κατά 29% ταχύτερη 
σε σχέση με την μέση άνοδο της θερμοκρασί-
ας ανά δεκαετία στις περιοχές της υπαίθρου 
(0,4 βαθμοί τη μέρα και 0,37 τη νύχτα), δεί-
χνει μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη 
για περισσότερο αστικό πράσινο, με φύτεμα 
πιο πολλών δέντρων, επέκταση των κήπων 
και άλλες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπει 
ένα «φρένο» στην επιταχυνόμενη υπερθέρ-
μανση των αστικών κέντρων στη Γη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Γουεν-
φένγκ Τσαν του Πανεπιστημίου της Ναντζίνγκ 
στην Κίνα και Σουχούι Λι του Πανεπιστημί-
ου Γιέλ στις ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό για θέμα-

τα περιβάλλοντος «Communications Earth 
& Environment», ανέλυσαν δορυφορικά 
δεδομένα θερμοκρασιών για περισσότερα 
από 2.000 κέντρα πόλεων κατά την περίο-
δο 2002-2021 και τα σύγκριναν με θερμο-
κρασίες επαρχιακών-αγροτικών περιοχών.

Η μελέτη έδειξε ότι οι μεγαλουπόλεις 
ανεβάζουν θερμοκρασία πιο γρήγορα (0,69 
βαθμοί ανά δεκαετία κατά μέσο όρο) από τις 
μικρότερες πόλεις (0,41 βαθμοί). Η ανθρω-
πογενής κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι 
είναι ο παράγων που συμβάλλει περισσό-
τερο σε αυτή την υπερθέρμανση των αστι-
κών συγκροτημάτων (στο 90% των περιπτώ-
σεων), καθώς επίσης η ολοένα μεγαλύτερη 
επέκταση των τελευταίων, ιδίως στις πολυ-
πληθέστερες χώρες του κόσμου, την Κίνα 
και την Ινδία.

Γενικότερα, οι πόλεις στην Ασία -την 
ήπειρο με τις περισσότερες μεγαλουπόλεις- 
είναι αυτές που θερμαίνονται πιο γρήγορα 
παγκοσμίως, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα. 

Οι πόλεις στην Ευρώπη είναι αυτές με τη 
μικρότερη ημερήσια άνοδο της θερμοκρασί-
ας διαχρονικά. 

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το πρασίνι-
σμα των ευρωπαϊκών πόλεων αντισταθμίζει 
κατά 0,13 βαθμούς Κελσίου την μέση άνο-
δο της θερμοκρασίας ανά δεκαετία, κάτι που 
δείχνει τη δυνατότητα των χώρων αστικού 
πρασίνου να αποτελέσουν αντίβαρο στην 
κλιματική αλλαγή και στην άνοδο της θερ-
μοκρασίας στις πόλεις.

Η μελέτη επισημαίνει ότι οι κάτοικοι των 
πόλεων βιώνουν ακόμη μεγαλύτερη θερμική 
έκθεση στα διάρκεια των καυσώνων λόγω του 
φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας».

Οι πόλεις του κόσμου 
«ανεβάζουν» θερμοκρασία μισό 

βαθμό Κελσίου ανά δεκαετία
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Αυτό είναι μία συνεχής εγκλη-
ματική αμαρτία που κάνουν οι 
κυβερνήσεις. Συνέχεια βάζουν 

πρόστιμα, δηλώνουν αυθαίρετα, ανοί-
γει πλατφόρμα για να τα τακτοποιή-
σουμε ώστε να μη θεωρούνται αυθαί-
ρετα και ούτω καθεξής. Αυτό διαιωνί-
ζεται εδώ και 40 χρόνια. Τί θα γίνει 
επιτέλους κύριοι της κυβέρνησης; 
Κάθε 2 χρόνια αυτή η ιστορία γίνεται.

Το ΠΑΚΟΕ δηλώνει πως ένα κτί-
σμα πρέπει να παραμείνει αυθαίρετο 
ή να ενταχθεί σε ένα σύστημα που θα 
είναι μέσα στο σύστημα της πόλης ή 
του χωριού. Διαφορετικά δεν γίνεται

Άνοιξε την 5 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα 
για την τακτοποίηση των δασικών αυθαι-
ρέτων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες 
καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
έως το τέλος του έτους, για να «κερδίσουν» 
το πάγωμα των διοικητικών προστίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής 
εξαίρεσης από την κατεδάφιση, καταβάλ-
λοντας ένα παράβολο ύψους 250 ευρώ.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1 εκατ. 
ιδιοκτήτες θα συμμετάσχουν στη διαδι-

κασία υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση. 
Πάντως, τα υπό αμφισβήτηση στρέμματα 
ανέρχονται περί τα 300.000, εκ των οποί-
ων τα 115.000 βρίσκονται στην Αττική.

Διαδικασία
Τι, όμως, πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτή-

τες έως και τις 31 Δεκεμβρίου; Στο διαδι-
καστικό κομμάτι, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για τις οικιστικές πυκνώ-
σεις, οι πολίτες θα καταθέσουν αίτηση με 
παράβολο ύψους 250 ευρώ και αν τελικά 
επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των 
δασικών χαρτών πως δεν πρόκειται για 
κατοικίες που βρίσκονται εντός δασικών 
εκτάσεων, θα πετύχουν την οριστική νομι-
μοποίησή τους.

Όσοι τελικά πάρουν το «πράσινο φως» 
θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν 
την κατοικία τους για 30 χρόνια και θα 
καταβάλουν πρόστιμο το οποίο θα εξαρ-
τηθεί από οικονομοτεχνικές μελέτες, οι 
οποίες θα καταγράφουν τη δόμηση εντός 
των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους 
δασικούς χάρτες και θα περιληφθούν σε 
Προεδρικό Διάταγμα. Το πρόστιμο νομι-
μοποίησης θα υπολογίζεται με μαθημα-

τικό τύπο, βάσει της αξίας, της παλαιότη-
τας, της επιφάνειας και της κατηγορίας 
του ακινήτου.

Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτω-
ση που προκύπτει, μετά από διόρθωση 
προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρ-
ρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, 
ακύρωση του χάρτη με δικαστική από-
φαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρ-
τη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία 
δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, 
η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφο-
νται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα 
και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. 
Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω δια-
πίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγε-
νέστερο στάδιο της υπαγωγής.

Με τη σειρά του, ο γενικός γραμματέ-
ας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, επε-
σήμανε ότι οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν 
ένα ακόμα μέσο για την προάσπιση της 
περιουσίας των πολιτών, παράλληλα με 
την προστασία του περιβάλλοντος και των 
δασών, με βάση τις ειδικές οικονομοτε-
χνικές μελέτες που προβλέπει ο νόμος και 
θα εκπονηθούν σε όλες τις περιπτώσεις.

Δασικά αυθαίρετα: Ανοίγει  
η πλατφόρμα για την τακτοποίηση
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Αυτό που μπορούμε να πούμε 
για το θέμα της πυρηνικής 
ενέργειας είναι απλό. Επει-

δή έχουμε την προϊστορία του Τσέρ-
νομπιλ που στην Ελλάδα πέθαναν 
14.500 άνθρωποι από το πυρηνικό 
αυτό δυστύχημα, πιστεύουμε ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα να εγκα-
τασταθεί στην Ελλάδα εργοστάσιο 
πυρηνικής ενέργειας (και πυρηνικά 
όπλα) και πρέπει να δοθεί μία λύση 
και να πιέσουμε όλοι ώστε το αντί-
στοιχο εργοστάσιο στην Τουρκία να 
μη λειτουργήσει παρόλο που έχουν 
δοθεί από τη Ρωσία 20 δις ευρώ για 
το σκοπό αυτό

Αυτό που δεν μπορούσε να προβλε-
φθεί, ήταν ότι η Ευρώπη θα βρισκόταν 
ενώπιον μιας από τις χειρότερες ενερ-

γειακές κρίσεις στην ιστορία της. Σήμε-
ρα η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώ-
πης έχει ήδη απενεργοποιήσει σχεδόν 
όλο το δυναμικό της και το εναπομεί-
ναν θα τεθεί φέτος εκτός λειτουργίας, 
δηλαδή στη χειρότερη δυνατή στιγμή. 

Οι τιμές χονδρικής για το ηλεκτρι-
κό ρεύμα είναι υπερτετραπλάσιες από 
την αρχή της πανδημίας. 

Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν έκτακτα 
μέτρα για να στηρίξουν νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, διότι καλούνται να πλη-
ρώσουν διογκωμένους λογαριασμούς – 
κι αυτοί μπορεί να αυξηθούν περαιτέ-
ρω εάν κλιμακωθεί η ένταση Ρωσίας 
– Ουκρανίας. 

Η κρίση δεν αποκάλυψε μόνο τα τρω-
τά σημεία του εφοδιασμού της Ευρώ-
πης, αλλά και τις παγιωμένες πολιτιστι-

κές και πολιτικές διχογνωμίες σχετικά 
με την πυρηνική βιομηχανία και την 
αποτυχία διαμόρφωσης ενός συλλογι-
κού οράματος.

Για όσους αναρωτιούνται ποια είναι η 
πρώτη ύλη για τη λειτουργία ενός πυρη-
νικού εργοστασίου, δηλαδή την απόκτη-
ση πυρηνικής ενέργειας, η απάντηση 
είναι ουράνιο. Μετά τη χρήση αυτού 
του μεταλλικού χημικού στοιχείου για 
τη λήψη της ενέργειας από τον πυρήνα 
του, παράγονται υπολείμματα, όπως π.χ. 
πλουτώνιο, πολύ ρυπογόνα και πολύ 
ραδιενεργό, πολύ περισσότερο από το 
ουράνιο προέλευσης.

Υπάρχουν κίνδυνοι πυρηνικής ενέρ-
γειας, που έχουν ήδη υποστεί σε όλη 
την ιστορία, επομένως δεν είναι μόνο 
θεωρητικοί.

ΠΑΚΟΕ: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;  

ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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Παράγονται ραδιενεργά απόβλητα
Μέρος των υπολειμμάτων από το απο-

τέλεσμα της πυρηνικής σχάσης παρά-
γει ακτινοβολία, πολύ μεγαλύτερη από 
το ίδιο το ουράνιο. Αυτή είναι η περί-
πτωση του πλουτωνίου, το οποίο απο-
θηκεύεται σε πισίνες μέσα σε πυρηνι-
κά εργοστάσια ή σε δοχεία, καταρχήν 
εξαιρετικά ασφαλή, για να ταφεί βαθιά 
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη για 
να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλ-
λοντος. Αυτά τα μέρη είναι γνωστά ως 
πυρηνικά νεκροταφεία.

Είναι πραγματικά απόβλητα που 
είναι πολύ δύσκολο να απορριφθούν και 
είναι επικίνδυνα και, επιπλέον, μπορεί 
να υπάρχουν τοξικές διαρροές ή διαρ-
ροές που μολύνουν σοβαρά το περι-
βάλλον. Ορισμένα αποτελέσματα μιας 
τέτοιας καταστροφής με αυτά τα επι-
κίνδυνα απόβλητα είναι η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και η δυσμορφία του 
σώματος αναπτυσσόμενων ζωντανών 
όντων και εμβρύων, καθώς και σοβαρά 
προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος.

Πυρηνικά ατυχήματα
Τα πυρηνικά ατυχήματα είναι σπά-

νια, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα. Αν και 
τα εργοστάσια διαθέτουν πολύ εξελιγμέ-
να συστήματα ασφαλείας, υπήρξαν ατυ-
χήματα που ήταν καταστροφικά, όπως 
το Τσερνόμπιλ και η Φουκουσίμα. Και 
στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα προ-
έκυψε όταν κατά τη σχάση συνέβη ένα 
απρόβλεπτο γεγονός και οι υπεύθυνοι 
πήραν λάθος αποφάσεις ή δεν έφτασαν 
στην ώρα τους. Επομένως, όσα συστή-
ματα ασφαλείας κι αν υπάρχουν, υπάρ-
χει πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, 
οπότε μπορεί να γίνουν λάθη.

Πυρηνικά όπλα για πόλεμο χάρη 
στην ατομική ενέργεια

Ένα άλλο ανησυχητικό μειονέκτη-
μα είναι η χρήση της πυρηνικής ενέρ-
γειας στον στρατιωτικό τομέα. Η στρα-
τιωτική βιομηχανία έκανε χρήση του 
ατομική ενέργεια κατασκευή δύο ατο-
μικών ή πυρηνικών βομβών, που έρι-
ξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής στην Ιαπωνία, στη Χιροσίμα και 
στο Ναγκασάκι, κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αποτέλεσμα του Βόμβες Χιροσίμα 
και Ναγκασάκι. Ήταν τόσο καταστροφι-
κό που αυτή ήταν η πρώτη και μοναδι-
κή περίπτωση στην οποία αυτό το είδος 
ενέργειας χρησιμοποιήθηκε για πόλεμο.

Η εξάρτησή μας  
από το ουράνιο αυξάνεται

Εάν χρησιμοποιείται τακτικά και η 
χρήση του είναι ολοένα και πιο διαδε-
δομένη σε όλο τον κόσμο, το ουράνιο 
θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. 

Αυτό θα συνεπάγεται υπερεκμετάλλευ-
ση και θα έρθει το σημείο όπου τα απο-
θέματα δεν θα επαρκούν και θα υπάρχει 
μεγάλη εξάρτηση, η οποία μπορεί να δια-
φέρει πολύ σε τιμές και διαθεσιμότητα, 
όπως συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα.

Οι πυρηνικοί σταθμοί  
είναι πολύ ακριβοί

Τέλος, οι πυρηνικοί σταθμοί είναι 
πολύ ακριβοί στην κατασκευή και τη 
συντήρηση, αντιπροσωπεύουν μια μεγά-
λη επένδυση και δεν είναι όλες οι χώρες 
έτοιμες να το κάνουν. Επιπλέον, υπάρ-
χουν χώρες που δεν έχουν χώρους εξό-
ρυξης ουρανίου, επομένως θα εξαρτη-
θούν και πάλι από άλλες χώρες για την 
απόκτηση αυτής της ενέργειας.

Οικολογικές οργανώσεις κατά Ε.Ε. 
που «βάφτισε» πράσινα πυρηνική 
ενέργεια και φυσικό αέριο

Οικολογικές οργανώσεις λαμβάνουν 
νομικά μέτρα εναντίον του νέου κανόνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βαπτίζει 
φιλικές προς το περιβάλλον τις επενδύ-
σεις στα πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγι-
κά εργοστάσια και στο φυσικό αέριο, 
αναφέρει ανακοίνωση που δίνουν στη 
δημοσιότητα σήμερα.

Η ομάδα αυτή οργανώσεων υπεράσπι-
σης του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβα-
νομένων της WWF, της Greenpeace και 
της γερμανικής Bund, κατέθεσαν αίτη-
ση με την οποία αξιώνουν η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή να επανεξετάσει την οδη-
γία αυτή ενόψει της απόσυρσής της.

Αν η Κομισιόν δεν αποσύρει τον νέο 
κανόνα, οι οργανώσεις σκοπεύουν να 
προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Από τον Ιανουάριο, το αέριο και η 
πυρηνική ενέργεια θα συμπεριληφθούν 

στη λεγόμενη ταξινόμηση που ορίζει 
τα πεδία στα οποία πολίτες και επιχει-
ρήσεις μπορούν να επενδύουν εν είδει 
συνεισφοράς στον αγώνα για την απο-
τροπή της κλιματικής αλλαγής.

Η απόφαση εγκρίθηκε από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και τις 27 ευρωπα-
ϊκές πρωτεύουσες, παρά τις επικρίσεις 
για το γεγονός ότι η καύση φυσικού αερί-
ου παράγει διοξείδιο του άνθρακα και 
δεν υπάρχει καμία πειστική ή οριστική 
λύση για τη διαχείριση των ραδιενερ-
γών αποβλήτων των πυρηνικών ηλε-
κτροπαραγωγικών μονάδων.

Οι οργανώσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας επιχειρηματολογούν ότι 
η ταξινόμηση παραβιάζει τη νομοθε-
σία της ΕΕ για το κλίμα και εναντιώνε-
ται στους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού για το κλίμα, ο πιο φιλόδοξος 
στόχος της οποίας είναι να περιοριστεί 
η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασί-
ας στον 1,5° Κελσίου ει δυνατόν.

Ορισμένοι ακτιβιστές επισημαίνουν 
πως οι τιμές του αερίου είναι ανάμεσα 
στις βασικές αιτίες της εκρηκτικής αύξη-
σης του κόστους ζωής και η προώθηση 
της παραγωγής ενέργειας με την καύση 
φυσικού αερίου αντίκειται στους στό-
χους της ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρι-
σμού από καθαρές πηγές.

Οι επικρίσεις από μέρους οργανώ-
σεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος 
για τις πολιτικές της Κομισιόν ως προς 
το κλίμα κλιμακώνονται τις τελευταίες 
ημέρες. Άλλη ομάδα ακτιβιστών κατέ-
θεσε προσφυγή στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητώντας 
την πράσινη ταμπέλα που δόθηκε στη 
βιοενέργεια και σε κάποια σχέδια υλο-
τομίας, τονίζοντας πως ειδικά αυτή η 
τελευταία κίνηση θα επιταχύνει την 
αποψίλωση των δασών.
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Ποιοι θα είναι οι νέοι χρή-
στες του Πύργου Πειραιά – 
Το «θαύμα» του Αγίου Διο-

νυσίου - Η επανάχρηση των εργο-
στασίων Softex, ΒΕΛΚΑ και Soulis 

Η Αττική αλλάζει και δεν είναι 
μόνο το mega project του Ελληνι-
κού που κάνει τη διαφορά. Περιοχές 
οι οποίες δεν ήταν ποτέ στην κατη-
γορία του «φιλέτου», σήμερα μέσω 
αστικών αναπλάσεων, μικρότερων 
και μεγαλύτερων, διεκδικούν μια νέα 
ευκαιρία, επαναπροσδιορίζοντας τη 
σχέση τους με την κοινωνία και το 
οικονομικό γίγνεσθαι.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιο-
χή του Βοτανικού.

Σε πολύ κοντινή απόσταση από τον νέο 
σταθμό του μετρό «Πειραιάς», καθημε-
ρινά περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι 
εργάζονται, κατοικούν και διασκεδάζουν 
εκεί που κάποτε ήταν οι εγκαταστάσεις 
της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, 
δίνοντας ζωή σε μια περιοχή που είχε 
ερημώσει. Πίσω από την αναβίωση και 
επανάχρηση των βιομηχανικών κτιρίων 
βρίσκεται η Dimand Real Estate, η οποία 
επενδύοντας πάνω από 150 εκατ. ευρώ 
μετέτρεψε τρία κτίρια σε ένα νέο office 
hub 65.000 τ.μ. Στην επένδυση συμμε-

τείχε και η EBRD.
Πλέον η εταιρεία έχει περάσει στη 

δεύτερη φάση της ανάπλασης, με την 
κατασκευή δύο νέων οικιστικών έργων 
92-95 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων 
(serviced apartments) να ξεκινά στο τέλος 
του χρόνου. Είχε προηγηθεί ένα αντίστοι-

χο κτίριο το οποίο αγοράστηκε από την 
Premia Properties.

Στην ίδια περιοχή, ο Πύργος Πειραιά 
από κτίριο-φάντασμα, κενό για δεκαετί-
ες, μετατρέπεται στον πρώτο βιοκλιματικό 
ουρανοξύστη της Ελλάδας που θα λάβει 
την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, 
κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανά-
πτυξης LEED.

Το 2025 θα έχει μεταμορφωθεί και 
το βιομηχανικό ακίνητο όπου στεγαζό-
ταν η πρώην ΒΕΛΚΑ, ακριβώς δίπλα στο 
γήπεδο του Ολυμπιακού. Προβλέπεται η 
ανάπτυξη συγκροτήματος μεικτών χρή-
σεων (κατοικίες, γραφεία), με τη συνολι-
κή δομήσιμη επιφάνεια να υπολογίζεται 
σε 57.500 τ.μ.

Μια νέα πόλη μέσα στην πόλη προ-
βλέπεται να δημιουργηθεί και στον Βοτα-
νικό, ο οποίος, αν και μόλις δύο χιλιόμε-
τρα από την Ομόνοια, εξακολουθεί να μην 
περιποιεί τιμή για την ελληνική πρωτεύ-
ουσα. Εγκαταλελειμμένα κτίρια, παράνο-
μες βιομηχανίες, έλλειψη ρυμοτομίας. Όχι 
όμως για πολύ.

Σημαντικό παράγοντα μεταβολής των 
οικονομικών χαρακτηριστικών της περι-
οχής θα αποτελέσει και ο νέος Κεντρι-
κός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων 
(ΚΣΥΛ) στον Ελαιώνα κόστους άνω των 
100 εκατ. ευρώ.

Αναπλάσεις «ανάσα» σε Πειραιά – Βοτανικό

Από αναπλάσεις πάμε καλά.  
Τα έργα όμως δεν βλέπουμε

Οι αντιδράσεις που έγιναν στην τοπική κοινωνία της 
Λευκάδας, μας θυμίζουν την κατακραυγή του κόσμου για το 
πυρηνελαιουργείο που ήταν να στηθεί στην Βασιλική Λευ-
κάδας, έγιναν αγώνες μεγάλοι, 15 χρόνια πέρασαν και ακό-
μα είναι σε εκκρεμότητα. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πυρηνε-
λαιουργείο δεν λειτουργεί αλλά δυστυχώς αυτό που γίνεται 
τώρα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει άμεσα.

Σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Λευκά-
δας έχει προκαλέσει η συνεχής προσπάθεια από την πλευ-
ρά του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου για παραχώρη-
ση της περιοχής του Κάστρου σε ιδιωτικά συμφέροντα. 

Η περιοχή του Κάστρου βρίσκεται στην είσοδο της 
πόλης της Λευκάδας και αποτελεί σημείο συνάντησης 
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού λόγω 
και της ελεύθερης παραλίας. Η περιοχή που «απειλείται» 
με ιδιωτικοποίηση είναι μία έκταση 32 συνολικά στρεμ-
μάτων. Οκτώ στρέμματα είναι το Τουριστικό Περίπτερο, 
πρώην λουτρικές εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί 
από τον ΕΟΤ τη δεκαετία του ’70, ενώ άλλα 24 στρέμμα-

τα είναι το παλιό οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Λευκάδος (ΤΑΟΛ). Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται εντός της 
ζώνης του αρχαιολογικού Χώρου (του Κάστρου της Αγί-
ας Μαύρας), ενώ παράλληλα αποτελούν περιοχή Natura. 
Ως εκ τούτου, επιτρέπονται κατασκευές οι οποίες εξυπη-
ρετούν μονάχα την ανάδειξη και τη χρήση του αρχαιολο-
γικού χώρου του Κάστρου.

Η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε πριν από περί-
που μια πενταετία (2016-2017). Η τελική προκήρυξη δημο-
σιεύτηκε το 2018, όταν και το εγκαταλελειμμένο Τουριστι-
κό Περίπτερο πέρασε στα χέρια «επενδυτή», της εταιρείας 
Notion. Μέχρι στιγμής, το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο της 
Λευκάδας έχει απορρίψει τις δύο μελέτες που έχουν κατα-
τεθεί, καθώς προέβλεπαν κατασκευές που αλλάζουν τη 
χρήση των κτιρίων και του χώρου γενικότερα. Παρ᾽  όλα 
αυτά, Λιμενικό Ταμείο και εταιρεία «πέρασαν» τη «μελέ-
τη» από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολι-
τισμού, καθώς και από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτο-
νικής (ΚΕΣΑ).

Λευκάδα
Ξεσηκωμός για τη διάσωση του Κάστρου και της παραλίας
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Όλα τα προγράμματα που προ-
κηρύσσονται δυστυχώς δια-
πιστώνεται ότι φωτογραφί-

ζονται οι προκηρύξεις για τους ημέ-
τερους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή 
αυτό να σταματήσει.

Ποσοστό επιχορήγησης έως και 50% 
για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθ-
μισης του επαγγελματικού χώρου που 
θα φτάνουν έως και τα 500.000 ευρώ 
θα προβλέπει το πρόγραμμα «εξοικο-
νομώ» για τις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. 

Οι επαγγελματίες που δραστηριο-
ποιούνται στους κλάδους του εμπορί-
ου, της παροχής υπηρεσιών αλλά και 

του τουρισμού, μπορούν να λάβουν 
«ζεστό χρήμα» έως και 250.000 ευρώ 
για να αναβαθμίσουν ενεργειακά την 
επαγγελματική τους έδρα και να μειώ-
σουν στο μισό ή και ακόμη περισσότε-
ρο τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού 
ρεύματος αλλά και το κόστος της θέρ-
μανσης ή της ψύξης. 

Αυτή είναι και η ουσία του προ-
γράμματος: Να δοθεί ισχυρό κίνητρο 
στους επαγγελματίες ώστε να επενδύ-
σουν στην εξοικονόμηση ενέργειας πραγ-
ματοποιώντας μια κίνηση που θα απο-
σβεστεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Αυτό άλλωστε είναι σχεδόν… 
υποχρεωτικό καθώς για να ενταχθεί 

κάποιος στο πρόγραμμα που παρουσι-
άζεται, θα πρέπει να επιτύχει την ανα-
βάθμιση του κτηρίου του κατά τουλά-
χιστον τρεις βαθμίδες. Αυτό σημαίνει 
εξοικονόμηση δεκάδων κιλοβατωρών 
ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Το κείμενο του οδηγού δόθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση και προβλέπει 
επιδοτήσεις που μπορεί να φτάνουν 
ακόμη και στα 200 εκατ. ευρώ (αυτός 
είναι ο προϋπολογισμός του προγράμ-
ματος). Οι επιχορηγήσεις φτάνουν στο 
40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 
50% για τις μικρές και τις πολύ μικρές 
χωρίς όμως να μπαίνει στον κατάλογο 
των επιδοτούμενων δαπανών ο ΦΠΑ.

Εξοικονομώ: Ποιοι δικαιούνται 
επιδότηση έως 250.000 ευρώ για την 

αναβάθμιση της επιχείρησής τους

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



62 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #145• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, ως φορέας υλοποί-
ησης δράσεων που χρηματο-

δοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλά-
δα 2.0», ανακοίνωσε τη δημοσίευση 
της πρόσκλησης της δράσης «Νέα Βιο-
μηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 
63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονι-
σμό και την επέκταση υφιστάμενων 
βιομηχανικών πάρκων και την ανά-
πτυξη νέων.

Η δράση, που θα χρηματοδοτηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation 
EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0», πρόκειται να συμβάλλει στην στή-
ριξη της επιχειρηματικότητας και την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής βιομηχανίας, μέσω της δημι-
ουργίας ισχυρών βιομηχανικών πάρκων, 
όπου προωθούνται οι οικονομίες κλίμα-
κας, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα και 
οι συνέργειες που είναι τόσο απαραίτη-
τες για την ελληνική μεταποίηση.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προ-
ώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού 

«Industry 4.0» και η μείωση του ανθρα-
κικού αποτυπώματος των βιομηχανι-
κών πάρκων με τη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συστημά-
των αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
αλλά και η ενίσχυση της κυκλικής οικο-
νομίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην 
εξασφάλιση επάρκειας και πρόσθετου 
δικτύου μέσω της ανάπτυξης υποσταθ-
μών ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυ-
πηρέτηση των βιομηχανικών πάρκων.

Η δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρ-
κα», η οποία υλοποιείται από την Γενι-
κή Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης &  Επενδύσεων και τη 
Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημα-
σίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαρθρώνεται σε δύο 
διακριτά τμήματα.

Με το Τμήμα Ι, προϋπολογισμού περί-
που 38 εκατ. ευρώ, παρέχονται πόροι για: 

• Τη δημιουργία νέων βιομηχανικών 
πάρκων νέας γενιάς

• Την επέκταση ή συμπλήρωση των 
υποδομών, την επέκταση των πάρκων, 
τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των 
υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών 
και πάρκων, προκειμένου αυτά να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες που επιτάσσει 
η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιο-

μηχανίας 4.0» – “Industry 4.0”. Μεταξύ 
των βασικών στόχων είναι η ανάπτυξη 
υποδομών δικτύου 5G, η χρήση ΑΠΕ, 
η προώθηση παρεμβάσεων εξοικονόμη-
σης ενέργειας και η ενσωμάτωση των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας

• Τη μετατροπή περιοχών με υψηλή 
βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα 
και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρ-
κα, με τη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου και την ενσωμά-
τωση νέων τεχνολογιών

Με το Τμήμα ΙΙ, προϋπολογισμού 25 
εκατ. ευρώ, παρέχεται χρηματοδότηση για:

• Την κατασκευή υποσταθμών δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας για την 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ανα-
γκών των υφιστάμενων Οργανωμένων 
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχει-
ρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) 
της εγχώριας αγοράς και της ευρύτε-
ρης περιοχής

• Την εξοικονόμηση ενέργειας με την 
ανάπτυξη έργων αποθήκευσης πράσι-
νης ενέργειας

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβο-
λής αιτήσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 
2022 και ως ημερομηνία λήξης η 27η 
Δεκεμβρίου 2022.

Από τις 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις  
στην δράση «Νέα βιομηχανικά πάρκα» 
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Άραγε πόσοι Η/Μ ακτινοβολία 
πρέπει να δεχόμαστε καθη-
μερινά για να καταλάβουμε 

ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι καρκίνοι 
έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, οι άνθρω-
ποι υποφέρουν, πολλά ατυχήματα 
γίνονται από την κινητή τηλεφωνία. 

Το ΠΑΚΟΕ διαφωνεί να είμαστε 
στο αυτοκίνητο και να έχουμε το κινη-
τό τηλέφωνο μαζί.

Το ΠΑΚΟΕ διαφωνεί ότι πρέπει να 
έχουμε χιλιάδες κεραίες κινητής τηλε-
φωνίας που να είναι ανεξέλεγκτες και 
να έχουμε υψηλές τιμές Η/Μ ακτινο-
βολίας, όπως μετράει το ΠΑΚΟΕ σε 
πάρα πολλά σημεία της χώρας.

Δυστυχώς όμως τίποτα από όλα 
αυτά δεν γίνεται.

Κάποτε ήταν αδιανόητο, όμως 
τώρα μπορεί να μείνουμε χωρίς κινη-
τά στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα, 
αν οι διακοπές ρεύματος ή η προμή-
θεια ενέργειας με δελτίο «χτυπήσουν» 
τμήματα των δικτύων κινητής τηλε-
φωνίας στην περιοχή.

Η απόφαση της Ρωσίας να σταματή-
σει τις ροές αερίου μέσω της βασικής δια-
δρομής, μετά το ξέσπασμα του πολέμου 
στην Ουκρανία, έχει αυξήσει τις πιθανό-
τητες για διακοπές ρεύματος.

Στη Γαλλία, όπως μεταδίδει το Reuters, 
η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη λόγω 
του κλεισίματος πολλών πυρηνικών εργο-
στασίων για συντήρηση.

Οι αξιωματούχοι της βιομηχανίας 
τηλεπικοινωνιών αναφέρουν ότι φοβού-
νται πως ένας βαρύς χειμώνας θα βάλει 
σε δοκιμασία τις υποδομές τηλεπικοι-
νωνιών της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις 
εταιρείες και τις κυβερνήσεις να προσπα-
θήσουν να μετριάσουν τον αντίκτυπο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πολ-
λά συστήματα υποστήριξης σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες που να μπορούν να 
χειριστούν εκτεταμένες διακοπές ρεύ-
ματος, όπως αναφέρουν τέσσερα στελέ-
χη τηλεπικοινωνιακών ομίλων, αυξάνο-
ντας έτσι την πιθανότητα μπλακ άουτ και 
στα κινητά τηλέφωνα.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της 
Σουηδίας και της Γερμανίας, προσπα-
θούν να διασφαλίσουν ότι οι επικοινω-
νίες μπορούν να συνεχιστούν ακόμη και 
αν οι διακοπές ρεύματος καταλήξουν να 
εξαντλήσουν τις εφεδρικές μπαταρίες που 
είναι εγκατεστημένες στις χιλιάδες κεραί-
ες κινητής τηλεφωνίας που είναι απλω-
μένες σε όλη την επικράτειά τους.

Η Ευρώπη έχει σχεδόν μισό εκατομ-
μύριο πύργους τηλεπικοινωνιών και οι 
περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν εφε-

δρικές μπαταρίες που διαρκούν περίπου 
30 λεπτά για να λειτουργήσουν οι κεραί-
ες κινητής τηλεφωνίας.

Ευρώπη: Έρχεται ισχυρό black-out  
στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

Το κακό σενάριο με το οποίο βρίσκε-
ται αντιμέτωπη η Ευρώπη, δηλαδή οι 
διακοπές ρεύματος, δεν θα μπορούσε 
να μην πλήξει τα δίκτυα κινητής τηλε-
φωνίας των οποίων η λειτουργία στη-
ρίζεται σε περίπου 500.000 πύργους και 
ιστούς κεραιών.

Κατά πόσον όμως οι τηλεπικοινω-
νίες στην Ελλάδα κινδυνεύουν από ένα 
μπλακ άουτ ως αποτέλεσμα της ενερ-
γειακής κρίσης; Οπως αναφέρουν στε-
λέχη των ελληνικών τηλεπικοινωνιών, 

το ενδεχόμενο ενός «ξαφνικού θανάτου» 
στα δίκτυα κινητής συγκεντρώνει απει-
ροελάχιστες πιθανότητες. Κι αυτό επει-
δή, συστημικά, ο κίνδυνος διακοπών 
ρεύματος έχει σχεδόν αποκλειστεί, όπως 
ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας. Αλλά και διότι οι κρίσιμοι σταθμοί 
τηλεπικοινωνιών είναι εξοπλισμένοι με 
μπαταρίες λιθίου και με γεννήτριες που 
εξασφαλίζουν αυτονομία για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα.

Μικρός ο κίνδυνος μπλακ άουτ  
στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες
Τι λένε στελέχη του κλάδου για τις επιπτώσεις  
της ενεργειακής κρίσης στα δίκτυα 
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Ο οδικός χάρτης της εντατικο-
ποίησης της ανακύκλωσης 
στην Κρήτη είναι η ραχοκο-

καλιά  του υπό εκπόνηση Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Κρήτης, το οποίο δεν περι-
λαμβάνει εργοστάσιο καύσης, χωρίς 
όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει απο-
συρθεί από τα σχέδια του υπουργεί-
ου αφού ο Γενικός Γραμματέας Συντο-
νισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Μανώλης Γραφάκος, ξεκά-
θαρα προειδοποίησε ότι θα μπορού-
σε να γίνει μια μονάδα στην Κρή-
τη όπως και σε άλλες τρεις περιοχές 
της χώρας.

Αυτό προέκυψε στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης που οργάνωσαν ο Ενιαίος Σύνδε-
σμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 
(ΕΣΔΑΚ) και η Διαδημοτική Επιχείρηση 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙ-
ΣΑ)  στο πλαίσιο της οποίας  παρουσι-
άστηκε το υπό εκπόνηση Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρή-
της στην αίθουσα της «Πειραματικής 
Σκηνής» του Πολιτιστικού Συνεδριακού 
Κέντρου Ηρακλείου  παρουσία του Γενι-
κού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, κ. Μανώλη Γραφάκου 
και τη συμμετοχή  δημάρχων των αρμόδι-
ων αντιδημάρχων δημοτικών συμβούλων  
του νησιού, αντιπροσώπων της Περιφέ-
ρειας και  του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Όπως  τονίσθηκε με βάση το σχεδια-
σμό που «τρέχει» μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 
θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν καταθέσει τα 
τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων 
και στη συνέχεια μέσα στο πρώτο δίμηνο 
του 2023 να έχει ολοκληρωθεί η διαβού-
λευση και να εγκριθεί ο νέος Περιφερει-
ακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο στόχος που έχει τεθεί μέσα από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό είναι η ενερ-
γοποίηση της αυτοδιοίκησης αλλά και 
της κοινωνίας ώστε να ενισχυθεί η ανα-
κύκλωση και προοπτικά μέχρι το 2025 
να φτάσει στο 30%.  Το μεγάλο στοίχη-
μα που έχει τεθεί είναι με τη συμμετοχή 
και του πολίτη να ξεκολλήσει το ποσοστό 
ανακύκλωσης στο νησί που κυμαίνεται 
στο 10% γεγονός που μας φέρνει αντιμέ-
τωπους με δύο σημαντικά προβλήματα.

Το ένα αφορά στο υψηλό κόστος των 
διαχείρισης απορριμμάτων που σύμφω-
να με το μελετητή του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού κ. Γ.Ηλιόπουλο φτάνουν τα 
250 ευρώ τον τόνο, συμπεριλαμβανομέ-

νης της αποκομιδής της ταφής. Το δεύτε-
ρο πρόβλημα αφορά τα οικονομικά βάρη 
που επισείουν τα χαμηλά ποσοστά ανα-
κύκλωσης που μοιραία μας φέρνουν αντι-
μέτωπους με την  επιβολή του εθνικού 
τέλους το οποίο πληρώνουν οι Δήμοι και 
το Ευρωπαϊκό τέλος που δρομολογείται, 
το οποίο θα κληθεί να πληρώσει η χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό  ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός εκτός από τα δρομολογημέ-
να έργα που έχουν προγραμματιστεί για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων και την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων, 
εμβαθύνει στην εντατικοποίηση της ανα-
κύκλωσης με έμφαση στη χρήση των καφέ 
κάδων στους οποίους θα οδηγούνται τα 
οργανικά απόβλητα των σπιτιών.

Προοπτικά το ζητούμενο είναι να 
φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου το 60% 
θα ανακυκλώνεται και το 10% θα οδη-
γείται σε ταφή. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι πολύ σύντομα θα έρθουν στη ζωή μας 
πολλαπλοί κάδοι ανακύκλωσης με έμφα-
ση στους καφέ κάδους όπου θα συλλέγε-
ται το οργανικό υλικό, αντίστοιχα οι κίτρι-
νοι κάδοι που αφορούν αποκλειστικά την 
περισυλλογή χαρτιού.

Το μείζον πρόβλημα με το οποίο είναι 
αντιμέτωποι οι Δήμοι και αφορά στην 

εκτίναξη του ενεργειακού κόστους έθεσε 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόε-
δρος του ΕΣΔΑΚ κ. Ζαχαρίας Καλογερά-
κης, ο οποίος προκάλεσε την παρέμβαση 
του κ. Μ. Γραφάκου στον οποίο έθεσε και 
το ζήτημα του τέλους ταφής, για το οποίο 
είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα επιστρα-
φεί σε ένα ποσοστό 80% στους Δήμους.

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους ο κ. Γραφάκος τόνισε ότι 
σε ένα βαθμό αντιμετωπίζεται με κάποιους 
έξτρα πόρους με τη μορφή ΚΑΠ ( Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων) που δόθηκαν στη 
μέση του 2022 και προβλέπεται άλλη μια 
δόση στο τέλος της χρονιάς, ενώ σε ότι 
αφορά στο τέλος ταφής συνέστησε υπο-
μονή και κατανόηση διότι δεν υπάρχει 
περιθώριο αναστολής της επιβολής του.

Ο ίδιος τόνισε ότι για την ενίσχυση 
των ΦΟΔΣΑ εγκρίθηκαν όλα τα αιτήμα-
τα προσλήψεων που είχαν τεθεί για την 
πρόσληψη προσωπικού ΠΕ και ΤΕ.  Επί-
σης ανακοίνωσε ότι έγιναν δεκτές όλες 
οι προτάσεις που ήρθαν από την Κρήτη 
στον τομέα της διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων για την αναβάθμιση των βιο-
λογικών καθαρισμών και προέβλεψε ότι 
θα έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος 
του 2023.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ανακύκλωση ναι, εργοστάσιο καύσης όχι
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Η κλιματική αλλαγή επηρεά-
ζει την παγκόσμια μετανά-
στευση και συνεπώς τις εξε-

λίξεις της πολιτικής για την ειρήνη 
και την ασφάλεια. Η Παγκόσμια Τρά-
πεζα δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 
2021 την έκθεσή της «Groundswell II» 
(1), στην οποία επισημαίνει τη σύν-
δεση μεταξύ κλίματος, μετανάστευ-
σης και συγκρούσεων. Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί έναν ολοένα και πιο ισχυ-
ρό παράγοντα μετανάστευσης που 
θα μπορούσε να αναγκάσει εκατομ-
μύρια ανθρώπους να μετακινηθούν 
εντός των χωρών τους έως το 2050.

Οι εστίες εσωτερικής κλιματικής μετα-
νάστευσης θα μπορούσαν να εμφανι-
στούν ήδη από το 2030, να συνεχιστούν 
και να ενταθούν έως το 2050. Μέχρι το 
2050 μπορεί ο αριθμός των κλιματικών 
προσφύγων να ανέλθει στα 216 εκατομ-
μύρια. Ο λόγος: οι επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής στην επιβίωση των ανθρώ-
πων είναι τόσο σοβαρές που δεν βλέπουν 
πλέον καμία άλλη προοπτική. Η έκθε-
ση διαπιστώνει επίσης ότι η άμεση και 
συντονισμένη δράση για τη μείωση των 
παγκόσμιων εκπομπών και την υποστή-
ριξη της πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, 
και ανθεκτικής ανάπτυξης θα μπορούσε 
να μειώσει την κλίμακα της κλιματικής 
μετανάστευσης έως και 80%.

Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 
για την Κλιματική Αλλαγή (2), η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Γλασκόβη από 
τις 31 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρί-
ου 2021, συγκεντρώθηκαν τα μέρη προ-
κειμένου να επιταχύνουν τη δράση προς 
την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας 
του Παρισιού και της Σύμβασης Πλαισί-
ου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιμα-
τική Αλλαγή. Η σύνοδος κορυφής COP26 
ασχολήθηκε με τις συνέπειες της μετα-
νάστευσης που σχετίζονται με το κλίμα 
σε ένα πενταετές πρόγραμμα. Σε αυτό το 
πλαίσιο προκύπτουν σημαντικά ερωτή-
ματα: Πώς επηρεάζουν η κλιματική αλλα-
γή και η μετανάστευση την ασφάλεια και 
την ειρήνη παγκοσμίως;

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
έρχονται να προστεθούν στις αιτίες πεί-
νας και φτώχειας παγκοσμίως. Αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό. Όταν οι κλιματικές αλλα-
γές οδηγούν όλο και περισσότερο σε απο-
τυχίες των καλλιεργειών και ακραίες και-
ρικές συνθήκες που καταστρέφουν τους 
βιότοπους, όλο και περισσότεροι άνθρω-
ποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 

εστίες τους. Ακολουθεί κλιματική φυγή 
των ανθρώπων από τις πατρίδες τους. 
Συνολικά, εννέα στους δέκα πρόσφυγες 
αναζητούν προστασία στη χώρα τους ή 
σε άλλη χώρα στον Παγκόσμιο Νότο. Η 

ταχεία αύξηση του πληθυσμού συχνά 
παρουσιάζει στις περιοχές υποδοχής 
κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομι-
κές προκλήσεις. Ενδέχεται να υπάρξουν 
νέες συγκρούσεις. Οπου υπάρχουν ήδη 
συγκρούσεις, αυτές εντείνονται από τις 
συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη και την κλιματική φυγή.

Αλλά δεν μπορούν όλοι να διαφύγουν. 
Οι φτωχότεροι από τους φτωχότερους 
πλήττονται περισσότερο από την κλιμα-
τική αλλαγή, επειδή δεν έχουν τα οικονο-
μικά μέσα να αντιμετωπίσουν τις κακές 
συνθήκες διαβίωσης. Άλλοι παραμένουν 
επειδή είναι σωματικά ανίκανοι να δια-
φύγουν, για παράδειγμα λόγω γήρατος ή 
ασθένειας. Η διατροφική τους δε κατά-
σταση βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η κλιματική αλλαγή δικαίως θεωρεί-
ται καταστροφή, καθώς απειλεί τα μέσα 
διαβίωσης τουλάχιστον δύο δισεκατομ-
μυρίων ανθρώπων στον Παγκόσμιο Νότο. 
Οι χώρες του Παγκόσμιου Βορρά, ως οι 
κύριες αιτίες της κλιματικής αλλαγής, πρέ-
πει να αναλάβουν πιο σοβαρά τις ευθύ-
νες τους. Άλλωστε, εκείνες οι ομάδες του 
πληθυσμού που ευθύνονται λιγότερο γι’ 
αυτό είναι αυτές που επηρεάζονται περισ-
σότερο από τις συνέπειες.

Κλιματική αλλαγή  
και κλιματικοί πρόσφυγες
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Συνολικά τέσσερα επιδοτούμενα 
προγράμματα για μείωση της 
ενεργειακής δαπάνης νοικοκυ-

ριών και επιχειρήσεων προκηρύσσει 
εντός του έτους το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, όπως δήλω-
σε σήμερα ο υπουργός Κώστας Σκρέ-
κας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Πρόκειται για τα προγράμματα που 
αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών, την αγορά ηλιακών θερμοσίφωνων 
και οικιακών συσκευών καθώς και την 
εξοικονόμηση ενέργειας από μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

• Το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά 
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα προβλέπει 
επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων 
παραγωγής ρεύματος από φωτοβολταϊκά 
σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες. 
Ήδη έχει ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση 
που διασφαλίζει τον απαιτούμενο χώρο 
στο δίκτυο διανομής ενώ είναι έτοιμη η 

πλατφόρμα υποδοχής των αιτημάτων του 
ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η προκήρυξη έως 
τον Ιανουάριο.

• Για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» 
αναμένεται έγκριση από τις Βρυξέλλες 
προκειμένου να ενταχθούν περισσότε-
ροι επιλαχόντες, πέρα από εκείνους που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Όσο υπάρχουν 
επιλαχόντες θα προσπαθούμε να βρίσκου-
με κονδύλια», ανέφερε ο υπουργός.

• Το πρόγραμμα για τους ηλιακούς 
θερμοσίφωνες θα έχει προϋπολογισμό 65 
εκατ. ευρώ. Στόχος είναι επίσης η προκή-
ρυξη ως το τέλος του έτους.

Εντός των ημερών θα γίνει η προδη-
μοσίευση του οδηγού του προγράμματος 
«Εξοικονομώ για επιχειρήσεις», ύψους 
200 εκατ. ευρώ από τα οποία 100 εκατ. 
θα διατεθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις 
και τα υπόλοιπα στους τομείς του εμπο-
ρίου και των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι δια-
θέσιμοι πόροι είναι συνολικά 200 εκατ. 

ευρώ, ποσό που κατά το ήμισυ θα κατευ-
θυνθεί στους τομείς του εμπορίου και των 
υπηρεσιών, με τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ 
να αφορούν τις επιχειρήσεις στον τουρι-
σμό. Ως εκ τούτου δικαιούχοι της δράσης 
είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στο εμπόριο, στις υπηρεσίες 
και στον τουρισμό (με όριο τις 100 κλίνες).

Για τους κλάδους εμπορίου και υπη-
ρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) έως 100.000 
ευρώ. Για τουριστικές επιχειρήσεις επι-
δοτούνται έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού από 50.000 έως και 500.000 ευρώ, 
με το ποσοστό ενίσχυσης στις μεσαίες 
επιχειρήσεις να είναι 40% και στις πολύ 
μικρές και μικρές να είναι 50%. 

Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης ανά 
ΑΦΜ των οποίων ο μέγιστος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τις 500.000 ευρώ.

Eπιδοτήσεις: Νέα προγράμματα 
για φωτοβολταϊκά, θερμοσίφωνες, 

οικιακές συσκευές
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΖΗΤΗΣΗ ΛΙΘΙΟΥ

Καθώς η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνε-
ται σε όλο τον κόσμο, η ζήτηση για λίθιο, βασικό συστα-
τικό του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου μοντέλου μπα-
ταρίας, αυτού των ιόντων λιθίου, εκτοξεύεται. Ωστόσο, 
η παραγωγή αυτής της πρώτης ύλης δεν συμβαδίζει με 
τις ανάγκες. 

Ο κίνδυνος είναι ότι θα γίνει ένα ολοένα και πιο πολι-
τικό ζήτημα στον ανταγωνισμό μεταξύ χωρών για την 
τοπική παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, μια 
ευκαιρία για να προωθηθεί η εκβιομηχάνιση.

Η ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ευρώπη έχει επι-
βάλλει μια ενεργειακή μετάβαση. Τη μετάβαση από την 
εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες σε αυτήν από στρα-
τηγικά μέταλλα, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο 

δύσκολη από ό,τι περίμεναν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνά-
μεις. Για παράδειγμα, η προσφορά λιθίου προβλέπεται 
να είναι περίπου 4% χαμηλότερη από την προβλεπόμε-
νη ζήτηση το 2030 και 24% χαμηλότερη το 2035, ακό-
μη και αν υποθέσουμε ότι όλα τα νέα έργα εξόρυξης που 
θεωρούνται επί του παρόντος πιθανά από τη βιομηχα-
νία, θα υλοποιηθούν, παράλληλα με μια σημαντική επέ-
κταση των έργων ανακύκλωσης λιθίου.

Ο ανεπαρκής εφοδιασμός θα μπορούσε να καθυστε-
ρήσει σημαντικά την ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, 
οι καταστάσεις σπανιότητας επιδεινώνουν τον καπιτα-
λιστικό ανταγωνισμό, όπως φάνηκε με τις μάσκες ή τα 
εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή με το ρωσι-
κό αέριο σήμερα.

Καθώς το λίθιο έχει γίνει στρατηγική πρώτη ύλη, οι 
κυβερνήσεις θα παρέμβουν στην παραγωγή και την προ-
μήθειά του. Η παραγωγή θα τριπλασιαστεί από τώρα έως 
το 2031, με μέση ετήσια αύξηση 13,6%. 

Για να γίνει εφικτός ο στόχος που 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά 80% έως 
το 2050, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
νέες τεχνολογίες και να ενισχυθεί η 
χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Όμως, η ραγδαία ανάπτυξη της ηλε-
κτροκίνησης δημιουργεί ένα νέο απόβλη-
το, αυτό των συσσωρευτών ιόντων λιθίου. 
Η μελέτη της Re-Battery, η οποία συντά-
χθηκε μετά από βαθιά έρευνα στον ευρω-
παϊκό χώρο και μέρος της οποίας παρου-
σιάστηκε στο πρόσφατο 7ο Συνέδριο του 
ΕΕΣΔΑ, ανέδειξε τα παρακάτω κύρια προ-
βλήματα και προκλήσεις.

Οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου έχουν 
μεν πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής, 7-10 
χρόνια, από τους συσσωρευτές μολύ-
βδου, αλλά όταν τα συγκεκριμένα προϊό-
ντα φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους προκύπτει ένα απόβλητο με δεκα-
πλάσιο βάρος και αυξημένη επικινδυνό-
τητα λόγω της ευφλεκτότητας των υλικών 
που περιέχει (μέταλλα, ηλεκτρολύτες κ.ά.) 
και της όποιας αποθηκευμένης ενέργει-
ας στα στοιχεία του. 

Ως εκ τούτου η διαχείριση του νέου 
αποβλήτου χρήζει διαφορετικής αντιμε-
τώπισης. Παράγοντες που εξετάζονται για 
την ορθή διαχείριση του αποβλήτου είναι 
α) η χημική σύσταση του συσσωρευτή 
(LCO, LMO, LFP, NMC, NCA, LTO, με τις 
NMC να κυριαρχούν σήμερα στην αγο-
ρά), β) η γεωμετρία (geometry) ή αλλιώς 
σχήμα (shape) της μπαταρίας (πρισματι-
κή, κυλινδρική, τύπου φακέλου) και γ) η 

αξιολόγηση της κατάστασης του ηλεκτρι-
κού συσσωρευτή αναφορικά με παραμέ-
τρους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με την ασφάλεια.

Στους κυρίους κινδύνους κατά τη 
διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτή 
ιόντων λιθίου βρίσκονται η ηλεκτροπλη-
ξία (λόγω των μεγάλων τιμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος που μπορεί να αποδώσει 
η παραμένουσα ενέργεια), η έκλυση τοξι-
κών αερίων, η εκδήλωση φωτιάς ή ακό-
μη και η έκρηξη λόγω υπερπιέσεων στο 
εσωτερικό σε συνδυασμό με την επίσης 
πιθανή έκλυση οξυγόνου, ως παράγω-
γο χημικών αντιδράσεων των οξειδίων 
των μετάλλων.

Για το λόγο αυτό το εθνικό νομικό 

πλαίσιο προβλέπει ότι μόνο ειδικά εκπαι-
δευμένοι και πιστοποιημένοι τεχνίτες 
οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 
μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους 
και να αξιολογούν την κατάσταση του 
συγκεκριμένου τύπου μπαταρίας σύμ-
φωνα με την ΚΥΑ 194135/2021.

Τα περιθώρια συμβολής των μπατα-
ριών ιόντων λιθίου στην κυκλική οικο-
νομία είναι μεγάλα και το τελικό ποσο-
στό συνεισφοράς σε αυτή θα καθοριστεί 
από τη βιωσιμότητα των ενεργειών με 
οικονομικούς όρους, μέσα από την απο-
φυγή κοστοβόρων νομικών απαιτήσεων 
και διαδικασιών και την επίτευξη χαμη-
λού κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα 
και στην ανακατασκευή των μπαταριών.

Ηλεκτροκίνηση: Η δημιουργία  
ενός νέου αποβλήτου
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Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για τα Ζώα στις 4.10, 
οι Πράσινοι, το Κόμμα για τα 

Ζώα και το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 
τονίζουν ότι όλα τα έμβια όντα έχουν 
δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβί-
ωση. Και εστιάζουν στα αδέσποτα, 
χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτη την 
καθυστέρηση εφαρμογής του περσι-
νού νόμου, με τη συνέργεια των κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων.

Τα τρία κόμματα αμφισβητούν το 
βιομηχανικό κτηνοτροφικό μοντέλο και 
τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στην 
άγρια ζωή πρακτικές όπως το κυνήγι, 
η χρήση γούνας, οι παραστάσεις και το 
εμπόριο ζώων, άγριων ή μη. Υποστηρί-
ζουν τα κινήματα των vegan, της χορτο-
φαγίας, της ωμοφαγίας και γενικώς μια 
υγιεινή διατροφή, που να εξασφαλίζει την 
υγεία ανθρώπων και περιβάλλοντος αλλά 
και μια οικολογικά, ανθρωπιστικά και 
ηθικά υπεύθυνη μεταχείριση των ζώων.

Ειδικά για το ζήτημα των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα, υποστη-
ρίζουν πως παραμένει πολύ πιο εκτετα-
μένο και βαθύ, από ό,τι θα αντιστοιχούσε 
στο πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο 
της χώρας μας. Ανυπολόγιστος αριθμός 
ζώων ζει μαρτυρικές και σύντομες ζωές 
στις πόλεις και την ύπαιθρο. Χιλιάδες φιλό-
ζωοι παρέχουν «παρηγορητική» φροντίδα 
αφιερώνοντάς τους τον προσωπικό τους 
χρόνο και το οικονομικό τους υστέρημα. 
Πολλές φορές το κάνουν αντιμετωπίζο-
ντας τους εχθρικούς γείτονες και σχεδόν 

πάντα την απουσία της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και του Κράτους, τους κατά νόμο 
αρμόδιους υποτίθεται για να λυθεί αυτό 
το πρόβλημα.

Τα ανυπεράσπιστα αδέσποτα ζώα 
είναι εύκολος στόχος για τους κάθε λογής 
κακοποιητές, που ξεσπούν πάνω τους τα 
συμπλέγματα και τον σαδισμό τους, γεμί-
ζοντας την ειδησεογραφία και την καθη-
μερινότητά μας με φρίκη και απελπισία.

Παράλληλα είναι φυσικά απαραίτητο 

να ενθαρρυνθούν αποτελεσματικές πολι-
τικές για τη φροντίδα των αδέσποτων 
ζώων, την ιατροφαρμακευτική τους περί-
θαλψη και όλες τις πλευρές της προστα-
σίας τους. Στις πολιτικές αυτές, η κεντρι-
κή διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι 
φιλοζωικές οργανώσεις και οι ανεξάρτη-
τοι φιλόζωοι έχουν ο καθένας τον ρόλο 
του. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των πλε-
ονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει 
ο καθένας στην κοινή υπόθεση. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕ-
ΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙ-
ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

Τα πουλιά είναι μία αλυσίδα του κύκλου της ζωής 
μας και πρέπει να τα προστατεύουμε και να διατηρού-
νται οι πληθυσμοί όπως ήταν πριν από 10 χρόνια. Δυστυ-
χώς κάθε χρόνο διαπιστώνουμε πως τα είδη που υπάρ-
χουν πάνω στη Γη ελαττώνονται  και ο πληθυσμός των 
πουλιών ελαττώνεται δραματικά και αυτή η διαδικασία 
δημιουργεί προβλήματα τεράστια. 

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις 
ισορροπίες των πληθυσμών και των ειδών ούτως ώστε 
να υπάρχει μία αυτοσυντήρηση και μία σταθερότητα στα 
λειτουργούνται οικοσυστήματα. 

Την περίοδο αυτή εκατομμύρια πουλιά ταξιδεύουν από 

τον Βορρά προς τον Νότο για να διαχειμάσουν. Κάποια 
από αυτά θα διασχίσουν τη χώρα μας προς την Αφρική, 
κάποια άλλα θα περάσουν εδώ τον χειμώνα. Η Ευρω-
παϊκή Γιορτή Πουλιών, που γιορτάζεται και στη χώρα 
μας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, δίνει την 
ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν τον μοναδικό κόσμο των 
μεταναστευτικών πουλιών, ακόμη και χωρίς εξοπλισμό 
ή ειδικές γνώσεις, σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
τέλη Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά από την Birdlife International το 1993 και 
γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Στη χώρα μας τον συντονισμό των εκδηλώσεων έχει 
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με 
μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις και κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Η ευζωία των ζώων  
δεν μπορεί να περιμένει
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Η κατασκευαστική εταιρεία 
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σχεδιάζει την 
κατασκευή ενός μεγάλου 

τουριστικού συγκροτήματος 440 κλι-
νών και συνολικής δομημένης επι-
φάνειας 12.046 τ.μ. σε μια συνολι-
κή έκταση 327,84 στρεμμάτων ιδιο-
κτησίας της στην περιοχή των Κολυ-
μπήθρων της Πάρου. 

Για τον σκοπό αυτό συνέταξε, όπως 
απαιτείται από τον νόμο, Ειδικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), προκειμένου να 
έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την ιδι-
οκτησία της καθ’ υπέρβαση των όρων 
που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη 
περιοχή με βάση το Γενικό Πολεοδομι-
κό Σχέδιο της Πάρου. Στη συνέχεια δε, 
συντάχθηκε από μελετητικό γραφείο της 
Αθήνας, όπως και πάλι απαιτείται από 
τον νόμο, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 
εξέταση των επιπτώσεων από την κατα-
σκευή και λειτουργία του έργου και την 
πρόταση μέτρων αντιμετώπισης αυτών.

 Η ΣΜΠΕ του σχεδίου ανάπτυξης 
τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευσης στις 
29/07/2022 από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για διά-

στημα 30 ημερών. Στην Πάρο συγκροτή-
θηκε την περίοδο εκείνη ομάδα πολιτών 
από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, με μόνιμη ή προσωρινή διαμονή 
στο νησί, η οποία αφού μελέτησε σοβαρά 
τη ΣΜΠΕ, επεξεργάστηκε και απέστειλε 
προς το ΥΠΕΝ ένα μακροσκελές κείμενο 
με τις απόψεις της. Σημειώνεται ότι το 
ίδιο κείμενο διανεμήθηκε μέσω διαφό-
ρων δικτύων στην Πάρο και ευρύτερα 
και συγκέντρωσε πάνω από των 2.500 
υπογραφών.

Στο κείμενο αυτό αναδεικνύεται η 
ψευδής πραγματικότητα την οποία επι-
χειρεί να χτίσει η ΣΜΠΕ και η παραπλα-
νητική εικόνα που επιχειρείται προφα-
νώς να διαμορφωθεί από πλευράς των 
επενδυτών. Με σαθρά επιχειρήματα, 
η επένδυση εμφανίζεται σαν ήπια και 
στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και σε 
πλήρη συμβατότητα με το πλαίσιο βιώσι-
μης ανάπτυξης που ορίζουν οι ευρωπαϊ-
κές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές. 

Η προσεκτική ανάγνωσή της, όμως, 
αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Μια 
τυπική μεγάλη τουριστική επένδυση σε 
ένα κορεσμένο τουριστικό προορισμό, 
χωρίς να ενσωματώνει καμιά από τις 

σύγχρονες αντιλήψεις περί βιωσιμότη-
τας, όπως ορίζονται από τις προαναφε-
ρόμενες πολιτικές και τις αντίστοιχες 
διεθνείς πρακτικές. 

Και από την άλλη, ρητορικές επι-
κλήσεις περί αειφορίας, χωρίς κανέ-
να απολύτως συγκεκριμένο μέτρο που 
να τεκμηριώνει σοβαρά αυτή την προ-
οπτική. Οι ισχυρισμοί περί βιωσιμό-
τητας και στρατηγικού χαρακτήρα της 
επένδυσης είναι διάτρητοι για μια σει-
ρά από λόγους.

 Οι πολίτες που συνέταξαν το κεί-
μενο αντιρρήσεων προς την επένδυση 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης, όπως 
και οι άλλοι πολίτες που το συνυπέγρα-
ψαν, αποτελούν μια ισχυρή ομάδα στην 
Πάρο, η οποία προβληματίζεται έντονα 
για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγ-
ματα στο νησί και τις προοπτικές που 
αυτό συνεπάγεται για τη φυσιογνωμία 
του. Σταδιακά η ομάδα αυτή αρχίζει να 
διαμορφώνει ένα νέο σχήμα για τον τρό-
πο που πρέπει να αναπτυχθεί στο εξής 
το νησί και ένα «κίνημα» που αποτελεί 
τη μοναδική ελπίδα για να αποφευχθεί 
η οριστική απώλεια ενός τόσο ξεχωρι-
στού και αγαπητού προορισμού.

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΥ

Φαραωνική τουριστική επένδυση 
χωρίς βιωσιμότητα
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Με στόχο την ανάδειξη λύσεων 
για την ορθή διαχείριση των 
υδατικών πόρων της χώρας 

και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη 
χρήση του νερού, η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία υλοποίησε την πρωτοβουλία 
«Νερό για το Αύριο» στη Θεσσαλία, 
το πλέον ελλειμματικό υδατικό δια-
μέρισμα στον ελλαδικό χώρο σήμερα.

Στο πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, 
συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ακα-
δημαϊκοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της 
Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και της κοινωνίας των πολιτών, φορείς 
για το περιβάλλον και παραγωγοί. Το 
πρόγραμμα διεξήχθη με διαφάνεια, καλ-
λιέργησε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα 
της συνεργασίας μεταξύ πολλών εμπλε-
κόμενων φορέων και ανέδειξε τον βέλ-
τιστο τρόπο διεξαγωγής πρωτοβουλιών, 
που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής ευθύνης. 

Ύστερα από συστηματικές συζητή-
σεις, 14 ενημερωτικές συναντήσεις και 
εκπόνηση τμηματικών εκθέσεων, προέκυ-
ψαν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός για 
τη διαχείριση, αφετέρου για τη διατήρη-
ση των υδάτινων και αρδευτικών πόρων 
στη Θεσσαλία, τα οποία και στάλθηκαν 
στους αρμόδιους φορείς.

Η υδατική ασφάλεια της Θεσσαλίας 
επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς 
είναι ορατή η δυσκολία συγκέντρωσης 
αποθεμάτων νερού πέρα των αναγκαί-
ων ποσοτήτων για την κάλυψη των τρε-
χουσών αναγκών. 

Το πρόβλημα, που έχει πολυπαραγο-
ντικά αίτια, επιτείνεται και από την κλι-
ματική αλλαγή που επηρεάζει τον κύκλο 
του νερού. Η λειψυδρία θα έχει σαφείς επι-
πτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των 
κατοίκων, όσο και στην αγροτική παρα-
γωγή και ως εκ τούτου, η θωράκιση του 
υδατικού οικοσυστήματος θεωρείται μεί-
ζονος σημασίας.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδίδει ιδιαί-
τερη σημασία στην προστασία των οικο-
συστημάτων της Θεσσαλίας, καθώς στην 
περιοχή υλοποιείται μεγάλο μέρος του 
Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργει-
ας Κριθαριού, μέσω του οποίου συνεργά-
ζεται με περίπου 800 Θεσσαλούς παραγω-
γούς που καλλιεργούν 35.000 στρέμματα 
γης με βυνοποιήσιμο κριθάρι, για να αξι-
οποιηθεί στην εγχώρια παραγωγή των 
προϊόντων της εταιρείας. 

Η συνεισφορά της Αθηναϊκής Ζυθο-
ποιίας στην ανάπτυξη των τοπικών κοι-
νωνιών με πρόσημα την αλληλεγγύη, 
το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
και την κοινωνική συνοχή αποδεικνύε-
ται από μια σειρά πρωτοβουλιών, μετα-
ξύ των οποίων είναι η συμβολή στην 
προστασία των υδατικών αποθεμάτων 
της Θεσσαλίας, αλλά και το ολοκληρω-
μένο πλάνο υποστήριξης της Βόρειας 
Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του 2021.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  
«Νερό για το Aύριο»
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Μια βόλτα για ψώνια στο σού-
περ μάρκετ είναι αρκετό για 
να αντιληφθεί κανείς πώς 

και τι ψωνίζουν πλέον οι καταναλω-
τές. Με μειωμένο το εισόδημά τους οι 
αγορές ακόμα και για τα απαραίτη-
τα γίνονται με απόλυτη φειδώ αλλά 
και με χαμηλές προσδοκίες για την 
ποιότητα των προϊόντων.

Με λίγα λόγια, τα βιολογικά προϊόντα 
που είναι «τσιμπημένα» δεν είναι η προ-
τεραιότητα στο καλάθι των νοικοκυριών, 
ούτε καν τα επώνυμα καταναλωτικά είδη.

Κι αν αυτή είναι η εικόνα ενός απλού 
παρατηρητή, μία έρευνα που πραγματο-
ποίησε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε 1.500 νοικοκυριά, έδειξε ότι το 31,8% 
των προϊόντων που αγοράζουν οι κατα-
ναλωτές από τα σούπερ μάρκετ είναι ιδι-
ωτικής ετικέτας κι αυτό, σύμφωνα με το 
συμπέρασμα της έρευνας είναι το υψη-
λότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της έρευ-
νας. Αναλυτικά:

Το 86,4% (από 72,9% πέρυσι) των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή, 
ενώ το 31,6% (31,2% πέρυσι) πιστεύει 
ότι είναι προϊόντα χειρότερης ποιότη-
τας και το 57,5% (52,5% πέρυσι) ίδιας 
ποιότητας, ενώ το 10,9% (16,3% πέρυ-
σι) τα θεωρεί ανώτερης ποιότητας από 
τις μάρκες των κατασκευαστών.

Το 44,8% (38,9% πέρυσι) του δείγμα-
τος βρίσκει τις συσκευασίες των προϊό-
ντων ιδιωτικής ετικέτας χειρότερες, το 

10,8% (11,4% πέρυσι) καλύτερες και το 
44,4% (49,7% πέρυσι) εφάμιλλες με εκεί-
νες των καθιερωμένων μαρκών. Σε ερώ-
τηση σφαιρικής αξιολόγησης των προ-
ϊόντων, το 29,4% (28,6% πέρυσι) των 
ερωτηθέντων θεωρεί τις ιδιωτικές ετικέ-
τες χειρότερες, το 11,5% (15,9% πέρυσι) 
καλύτερες, ενώ το 59,1% (55,8% πέρυσι) 
τις θεωρεί ίδιες με τις μάρκες των γνω-

στών κατασκευαστών. 
Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποί-

ησης του καταναλωτή από τα προϊό-
ντα ιδιωτικής ετικέτας, δυσαρεστημένοι 
δήλωσαν το 4,9% (5,3% πέρυσι), ικανο-
ποιημένοι το 63,1% (56,8% πέρυσι), ενώ 
ούτε ικανοποιημένοι και ούτε δυσαρε-
στημένοι είναι το 32% (37,9 πέρυσι) 
του δείγματος.

Η μείωση του εισοδήματος αυξάνει  
τις προτιμήσεις ιδιωτικής ετικέτας

Το Συνέδριο εστίασε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν στην πράσινη ενέργεια και συγκεκριμένα 
στον τομέα των ραγδαία εξελισσόμενων εκτυπωμένων 
ηλεκτρονικών και αγροβολταϊκών.

Η βιομηχανία των εύκαμπτων εκτυπωμένων πράσι-
νων ηλεκτρονικών, το πλήθος των εφαρμογών τους στην 
ενέργεια, το φωτισμό, τα κτίρια, τις υποδομές, αλλά και 
τα Αγροβολταϊκά (Agrivoltaics), βρίσκονται στο επίκεντρο 
του Διεθνούς Συνεδρίου ICEFPE22 που πραγματοποιή-
θηκε από τις 10-12 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο εστίασε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν στην πράσινη ενέργεια και συγκεκριμέ-
να στον τομέα των ραγδαία εξελισσόμενων εκτυπωμέ-

νων ηλεκτρονικών και αγροβολταϊκών που συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πράσινης, ψηφιακής, 
αποανθρακοποιημένης βιομηχανίας και της Κυκλικής 
Οικονομίας.

Στο ICEFPE22 & AGRIVOLTAICS 2022 συμμετείχαν 
εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανιών από την Ελλάδα και 
το Εξωτερικό ,επιστήμονες από όλο τον κόσμο, επιχειρη-
ματίες, εκπρόσωποι αγροτικών φορέων, επενδυτές, δια-
μορφωτές πολιτικής, εκπρόσωποι διεθνών, ευρωπαϊκών 
και εθνικών αρχών, παρουσίασαν τις τελευταίες εξελί-
ξεις, αντάλλαξαν απόψεις, συνήψαν  συνεργασίες, δαι-
μόρφωσαν πολιτικές και στρατηγικές για την ενίσχυση 
των ραγδαία εξελισσόμενων Πράσινων Οργανικών Ηλε-
κτρονικών και Αγροβολταϊκών.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
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Ο προβληματισμός του πως θα 
ξεχειμωνιάσουμε είναι μία 
ουσιαστική ρήση που δυστυ-

χώς λέει όχι στο ορυκτό αέριο, αυτό 
δηλαδή που εισάγουμε από τις ΗΠΑ. 
Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να 
λυθεί άμεσα γιατί οι εναλλακτικές 
λύσεις που ήταν εδώ και χρόνια οι 
ΑΠΕ, δεν έχουν ευοδώσει ώστε να 
είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Εδώ 
και 10 χρόνια φωνάζουμε στη ΔΕΠΑ 
και παντού να δημιουργηθούν απο-
θήκες φυσικού αερίου. Αν είχαμε 
δημιουργήσει 10-15 αποθήκες φυσι-
κού αερίου τώρα θα είχαμε επάρκεια 
για τα υπόλοιπα 5 χρόνια. Δυστυχώς 
δεν έγινε απολύτως τίποτα.

Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε, όπως 
και όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Τι θα γίνει 
όταν έρθει το κρύο; Ποιο θα είναι το κόστος 
για να διατηρήσουμε τα σπίτια μας σχε-
τικά ζεστά; Αναρωτιόμαστε πώς θα είναι 
ο χειμώνας που έρχεται, ειδικά για τους 
πιο ευάλωτους, και με ποιες συνέπειες θα 
καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε.

Παρά την ενεργειακή και κλιματική 
κρίση, οι πολιτικές στη χώρα συνεχίζουν 
να ευνοούν το αέριο και τα ορυκτά καύ-
σιμα αντί για τη στροφή στην εξοικονό-
μηση και την καθαρή ενέργεια. Σπατα-
λάμε χρήματα σε επενδύσεις που σε λίγα 
χρόνια θα είναι αχρείαστες, αφού για να 
πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους 
πρέπει να μειώσουμε όλες τις εκπομπές 
αερίων – όχι μόνο το CO2 -, δηλαδή και 
τις εκπομπές μεθανίου που προέρχονται 
από το ορυκτό αέριο. Αυτό δεν μπορεί να 
συνεχιστεί!  

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, την 
ανησυχία των πολιτών για τη θέρμανσή 
τους να αυξάνεται, την ενεργειακή κρίση 
να μην υποχωρεί και τις τιμές του αερίου 
να παραμένουν στα ύψη, το ελληνικό γρα-
φείο της Greenpeace ξεκίνησε μία εκστρα-
τεία με στόχο τη σωστή ενημέρωση των 

πολιτών γύρω από το ορυκτό αέριο και 
την απομυθοποίησή του ως μία καθαρή 
και συμφέρουσα λύση για την ενέργεια.

Οι πραγματικές λύσεις για το ενερ-
γειακό ζήτημα, την αυτονομία μας και 
την τσέπη μας που ματώνει, βρίσκονται 
αλλού, είναι εύκολες και φθηνές: απεξάρ-
τηση από τα ορυκτά καύσιμα, ουσιαστική 
επένδυση σε έργα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, με κίνητρα για τους πολίτες, και 
στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, που 
μπορούν να εφαρμοστούν με κοινωνικά 
δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο.

Η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
δίνει λύση στα τρέχοντα προβλήματα, 
κάτι που δεν ισχύει για το ορυκτό αέριο. 
Το κράτος θα μπορούσε να δώσει επιδο-
τήσεις και κίνητρα προς αυτές τις κατευ-
θύνσεις, αντί να συντηρεί την παρουσία 
των ορυκτών καυσίμων στα σπίτια μας.

Πράσινοι: Πως θα ξεχειμωνιάσουμε; 

Tο Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο με έδρα τον Βύρωνα 
είναι έργο μιας πρωτοβουλίας, που εκφράζει μια μεγάλη 
συμμαχία πολιτών, γιατρών και φαρμακοποιών, όχι μόνο 
του Βύρωνα αλλά και των άλλων όμορων Δήμων. 
Η συμμαχία αυτή στηριγμένη στις αρχές της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, προσφέρει δωρεάν φάρμακα και ιατρικές 
εξετάσεις στις μάζες των χιλιάδων άνεργων και άπορων 
ανασφάλιστων συμπολιτών μας, γέννημα μια αντιλαϊκής 
και καταστροφικής πολιτικής δεκαετιών, που μεταξύ των 
άλλων, έχει θέσει το λεγόμενο ΕΣΥ σε διαδικασίες κατάρ-
ρευσης. 

Το έργο αυτό αναγνωρίζεται και έχει ήδη αποσπάσει τη 
πλήρη επιδοκιμασία των πολιτών. 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο το Βύρωνα, 
αλλά καλύπτει τις ανάγκες των ανασφάλιστων συμπο-
λιτών μας σε όλες τις όμορες περιοχές και τους δήμους 
όπως λ.χ: Παγκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης, Ν. Σμύρ-
νης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Χολαργού κ.α, κάθε ανα-
σφάλιστο πολίτη ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.
Ξεκίνησε η λειτουργία του 30 Οκτώβρη 2012,  Ελλησπό-
ντου 12, Βύρωνας και συνεχίζεται.  Ώρες λειτουργίας 
καθημερινά από 10.30 – 13.30 & Τετάρτη 16.00 -17.30

Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα. Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης
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Η περιοχή, εκτός από το ότι απο-
τελεί ζωτικής σημασίας περι-
οχή για την επιβίωση σπάνι-

ων και απειλούμενων ειδών πτηνών, 
έχει άγρια και πυκνά δάση κωνοφόρων 
και φυλλοβόλων δέντρων και σπάνια 
είδη φυτών και ζώων, ενώ υπάρχουν 
αρχαιολογικοί χώροι, καθώς και άλλα 
προστατευόμενα μνημεία αρχιτεκτο-
νικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η εγκα-
τάσταση τριών αιολικών σταθμών στον 
Ερύμανθο, ένα επίμηκες και με πολλές 
κορυφές όρος που εκτείνεται σαν οροσει-
ρά στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και 
στα όρια των νομών Αχαΐας και Ηλείας, 
έχουν συμβεί τα πάντα.

Χρειάστηκε να γίνει αυθαίρετη πολιτι-
κή παρέμβαση της διοίκησης του ΥΠΕΝ, 
να διαδραματιστεί μια ολόκληρη μεθόδευ-
ση προκειμένου να προχωρήσει η αδει-
οδότηση των αιολικών και να υπάρξει 
αποικιοκρατικού τύπου παρέμβαση της 
γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα προς 
τον υπουργό Περιβάλλοντος. Κι ακόμη να 
κατατεθεί μια «copy-paste» μελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων στην οποία 
ο Ερύμανθος έχει μετακομίσει από την 
Πελοπόννησο στην Αιτωλοακαρνανία!

Για να γίνει αντιληπτό πού επιχειρεί-
ται η εγκατάσταση των συνολικά 27 γιγα-

ντιαίων ανεμογεννητριών στην περιοχή 
πρέπει να ειπωθεί ότι ο Ερύμανθος έχει 
χαρακτηριστεί ως Eιδική Ζώνη Διατήρη-
σης προστατευόμενης περιοχής «Natura» 
με πολλούς τύπους οικοτόπων και Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που αποτελεί 
ζωτικής σημασίας περιοχή για την επι-
βίωση των σπάνιων και απειλούμενων 
ειδών πτηνών καθώς έχουν καταγραφεί 
30 είδη, όπως ο χρυσαετός και ο φιδαε-
τός, αλλά και πολλά είδη μεταναστευτι-
κής και μη ορνιθοπανίδας.

Επίσης έχει χαρακτηριστεί Σημαντική 
Περιοχή για τα Πουλιά, μα και ενδιαίτη-
μα της πεταλούδας «παρνάσσιος Απόλ-
λων» για τη διατήρηση της οποίας υφί-
σταται Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Επιπλέον 
υπάρχουν άγρια και πυκνά δάση κωνο-
φόρων και φυλλοβόλων δέντρων (έλα-
τα, βουνοκυπάρισσα, δρύες, καστανιές) 
και σπάνια είδη φυτών (πάνω από 970 
ενδημικά και μη) και ζώων.

Στον Ερύμανθο υπάρχουν αρχαιο-
λογικοί χώροι, καθώς και άλλα προστα-
τευόμενα μνημεία αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Την περιοχή 
διασχίζουν αρκετά μονοπάτια όπως το 
«Εθνικό μονοπάτι 31», που συνδέει την 
Πάτρα με την Αρχαία Ολυμπία μέσα από 
το οροπέδιο της Φολόης, και πολλά χωριά 
και το μονοπάτι «Πέντε Μύθοι του Ηρα-

κλή» με συνολικό μήκος 250 χλμ. και με 
ολοκληρωμένο τμήμα 85 χλμ. στον νομό 
Αρκαδίας από τον σύλλογο «O Λάδωνας».

Πλήθος από ήπιες αθλοτουριστικές 
δραστηριότητες όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς, 
ορεινή ποδηλασία και τρέξιμο, αναρρίχη-
ση, πεζοπορία, ράφτινγκ και καγιάκ συνυ-
πάρχουν δίχως να θίγουν την οικολογική 
ισορροπία του Ερυμάνθου. Οι κάτοικοι 
στην ευρύτερη περιοχή απασχολούνται 
με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και τη 
μελισσοκομία.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτείνει 
τη λειτουργία ενός ανοιχτού κτηνοτρο-
φικού πάρκου στον Δήμο Ερυμάνθου 
καθώς και την προστασία και επέκτα-
ση των ΠΟΠ προϊόντων. Στο ίδιο ο Ερύ-
μανθος και το ορεινό τμήμα των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας 
περιγράφονται ως περιοχές ανάπτυξης 
εναλλακτικού τουρισμού όπου θα πρέ-
πει να διατηρηθούν, να προστατευτούν 
και να αναδειχτούν τα φυσικά, ιστορικά, 
αρχιτεκτονικά σημεία, καθώς και η κλίμα-
κα και τα χαρακτηριστικά των οικισμών 
με αξιοποίηση των τοπικών πόρων βάσει 
των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων 
(Δίκτυο περιοχών Natura και μονοπα-
τιών, προϊόντα ΠΟΠ).

Στο στόχαστρο  
των αιολικών  
ο Ερύμανθος

Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα. Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης
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Οι δύο αυτές τοποθεσίες, που 
αποτελούν ζωντανά εργαστή-
ρια Γεωλογίας για τους επι-

στήμονες, περιλαμβάνονται πλέον, 
εδώ και λίγες ημέρες, στα 100 Παγκό-
σμια Μνημεία Γεωλογικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντι-
κή διάκριση. Αρκεί κάποιος να αναλο-
γιστεί πως για να συμπεριληφθούν στη 
λίστα της UNESCO οι θέσεις του ελλαδι-
κού χώρου συναγωνίστηκαν με γεωλο-
γικά μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, 
ενώ είναι επίσης αξιοθαύμαστο το γεγο-
νός ότι η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, εκπρο-
σωπείται με δύο μνημεία σε μια λίστα 
διεθνούς σημασίας. 

Η επιλογή έγινε με αυστηρά κριτή-
ρια από τη Διεθνή Επιτροπή Γεωλογι-
κής Κληρονομιάς ενώ τα 100 μνημεία 
θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση από τις 
25 ως τις 28 Οκτωβρίου στην Ισπανία. 
Μετά την παρουσίαση των 100 μνημεί-
ων από τους επιστήμονες που τα εκπρο-
σωπούν, θα εκδοθεί ένα πλούσιο λεύκωμα 

που σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί σε ολό-
κληρο τον κόσμο. 

 Μετά από αξιολόγηση η επιτροπή, 
στην οποία εκπροσωπούνται 63 κράτη, 
αποφάσισε πως η Καλντέρα της Σαντο-
ρίνης και το Απολιθωμένο Δάσος της 
Λέσβου είναι δύο από τα 100 Παγκόσμια 
Μνημεία Γεωλογικής Κληρονομιάς. Την 
ίδια στιγμή, μεγάλες χώρες όπως η Ιτα-
λία εκπροσωπούνται στη λίστα με επί-
σης δύο μνημεία. 

Η Καλντέρα της Σαντορίνης, με την 
καθηλωτική γεωμορφολογία της και τους 
μοναδικούς ηφαιστειακούς σχηματι-
σμούς που την απαρτίζουν, προσφέρει 
τη μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες 
να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου 
με τη Γη και την καθοριστική σημασία 
των ηφαιστειακών εκρήξεων στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας. 

Τα αλλεπάλληλα στρώματα λάβας και 
τέφρας που έχτισαν το νησί κατά τη διάρ-
κεια των αιώνων και τα επιβλητικά πρα-
νή που δημιουργήθηκαν από τη μεγά-
λη έκρηξη εντυπωσιάζουν και δίνουν 

ζωντανές πληροφορίες από το μακρι-
νό παρελθόν. 

Από την πλευρά του, το Απολιθωμέ-
νο Δάσος της Λέσβου, την επιστημονική 
ευθύνη του οποίου έχει ο καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Αιγαίου Νίκος Ζού-
ρος, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέρο-
ντα του κόσμου και το δεύτερο μεγαλύ-
τερο απολιθωμένο δάσος μετά από αυτό 
της Αριζόνα των ΗΠΑ. 

Στο δάσος βρίσκεται ο ψηλότερος 
μέχρι σήμερα γνωστός ιστάμενος κορ-
μός απολιθωμένου δένδρου σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη. Το ύψος του είναι 7,02 
μέτρα, η περίμετρός του 8,58 μέτρα και 
αποτελεί πρόγονο του σύγχρονου δέν-
δρου της Σεκόιας. 

Το πάρκο αποτελεί διατηρητέο μνη-
μείο της φύσης, είναι ένα από τα τέσσερα 
ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Γεωπάρκων και από το 2004 μέλος του 
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων, ενώ έχει 
αξιοποιηθεί επί δεκαετίες για την υλο-
ποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης και για εκπαίδευση σε φοιτητές. 

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ UNESCO 

Η ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΣΤΑ 100 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ –  

ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΙΤΝΑ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ  
ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΙΟΝ 
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Το μεγαλύτερο ερευνητικό σκά-
φος των ΗΠΑ θα κάνει γεωτρή-
σεις στα υποθαλάσσια ηφαί-

στεια σε βάθος 860 μέτρων 
Αλματα έχει κάνει τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες η επιστημονική γνώση για τα 
ηφαίστεια της Σαντορίνης. Οι γεωτρήσεις 
του αμερικανικού ερευνητικού σκάφους 
θα είναι οι τελευταίες σε μια σειρά από 
ερευνητικές αποστολές, που με τη χρή-
ση εξελιγμένων τεχνολογιών τοποθετούν 
μικρά «κομμάτια στο παζλ» ενός από τα 
πιο διάσημα ηφαίστεια του πλανήτη. 
Επιβεβαιώνουν παράλληλα πόσο ισχυ-
ρό παραμένει το επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον γι’ αυτό το «ζωντανό εργαστήριο της 
φύσης», που είναι η Σαντορίνη.

Το μεγαλύτερο ερευνητικό σκάφος των 
ΗΠΑ έρχεται για πρώτη φορά στη Μεσό-
γειο, στη θαλάσσια περιοχή της Σαντο-
ρίνης. Το σκάφος «Joides Resolution» 
θα πραγματοποιήσει έξι υποθαλάσσιες 
γεωτρήσεις σε βάθη που ποτέ δεν έχουν 
ερευνηθεί έως σήμερα, αποκαλύπτοντας 
έτσι πολύτιμα στοιχεία για τη γεωλογι-
κή ιστορία του ηφαιστειακού συγκροτή-
ματος των Χριστιανών, της Σαντορίνης 
και του Κολούμπου. Πρώτο βήμα είναι 
η ενημέρωση των πολιτών της Σαντορί-
νης –και ιδίως των μαθητών– για αυτή 
την εξαιρετικά σημαντική επιστημονι-
κή αποστολή, με μια έκθεση που αρχίζει 
αυτή την Κυριακή.

Σε κάθε γεώτρηση το πλοίο θα βγάζει 
εκατοντάδες μέτρα ιζήματος από τον πυθ-
μένα της θάλασσας, ένα είδος «καρότου» 
που στην επιστημονική ορολογία ονομά-
ζεται «πυρήνας». «Κάθε στρώμα του πυθ-
μένα έχει συγκεκριμένη ηλικία και έχει 
προέλθει από ένα συγκεκριμένο γεγονός. 
Το πλεονέκτημα της μελέτης των υποθα-
λάσσιων ιζημάτων είναι ότι είναι αδιατά-
ρακτα, επομένως θα μας αποκαλύψουν τη 
γεωλογική ιστορία της περιοχής», εξηγεί 
η κ. Νομικού. «Ετσι λοιπόν θα μπορούμε 
να δούμε πόσο μεγάλη ήταν η μινωική 
έκρηξη, αφού θα εκτιμήσουμε τον όγκο 
του ηφαιστειακού υλικού γύρω από τη 
Σαντορίνη, αλλά και ποια ήταν η σειρά 
των εκρήξεων. 

Θα καταλάβουμε καλύτερα τη δυναμι-
κή των υποθαλάσσιων ρηγμάτων και ποια 
είναι η σχέση τους με την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα της περιοχής. Θα τεκμη-
ριώσουμε την πετρογένεση, εξέλιξη και 
αποθήκευση του μάγματος στο ηφαιστει-
ακό σύμπλεγμα, τόσο χρονικά όσο και 
χωρικά. Θα μελετήσουμε την ιστορία, τη 
δυναμική και τους κινδύνους των υποθα-
λάσσιων εκρήξεων των Καμένων και του 
Κολούμπου. Είναι πολλά τα επιστημονικά 
ερωτήματα που έχουμε, στα οποία ελπί-

ζουμε ότι θα πάρουμε απαντήσεις». Κάθε 
πυρήνας θα ανασύρεται και θα μελετά-
ται επιτόπου, επάνω στο ερευνητικό σκά-
φος από μια ομάδα 30 επιστημόνων. «Τα 
αποτελέσματα θα βγαίνουν πριν ολοκλη-
ρωθεί η αποστολή», εξηγεί η κ. Νομικού.

Με την υποστήριξη του Δήμου Θήρας 
πραγματοποιήθηκε έκθεση στο Μπελλώ-
νειο Πολιτιστικό Κέντρο στα Φηρά με τίτ-
λο «Αναζητώντας τα μυστικά της Γης». Η 
έκθεση διήρκησε από τις 17 έως τις 23 
Οκτωβρίου.

Μυστικά από τα βάθη της Σαντορίνης
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Επιτέλους ας δούμε κάτι πρακτι-
κό που να δίνει την ασφάλεια 
στον πολίτη και να πιστεύει 

ότι πραγματικά υπάρχει κράτος και 
ελεγκτικός μηχανισμός που να δίνει 
ασφάλεια από τη μεταποίηση των 
γεωργικών προιόντων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις μέσω 
των οποίων επενδυτικά σχέδια από 
τον τομέα της μεταποίησης των γεωρ-
γικών προϊόντων θα υπάγονται σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξι-
ακού Νόμου περιγράφονται στην Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση των υπουρ-
γείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, στα καθε-
στώτα ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά 
σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων αποκλειστικά στις περι-
πτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επεν-
δυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις 
επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία 
αφορούν συγκεκριμένα σε:
• Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (σφαγεία, 
τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεα-
τοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση 
το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρι-
σης ζωικών υποπροϊόντων).
• Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
• Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, 
παραγωγή νέων προϊόντων).
• Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι - Σηρο-
τροφία - σαλιγκάρια).
• Ζωοτροφές.
• Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήραν-
ση δημητριακών, επεξεργασία για παρα-
γωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
• Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφι-
ναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, 
μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών, 
κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των επεν-
δυτικών σχεδίων μονάδων επεξεργασίας 
και τυποποίησης ελαιολάδου.
• Οίνος.
• Οπωροκηπευτικά.
• Ακρόδρυα - καρποί με κέλυφος
• Κτηνοτροφικά φυτά
• Όσπρια.
• 'Ανθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
• Πολλαπλασιαστικό υλικό.
• Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από 
φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
• Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για 

την επεξεργασία ξηράς δρόγης
• Επεξεργασία νέων - εναλλακτικών - και-
νοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, 
γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
• Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
• Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχα-
ροκάλαμου.
• Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανι-
κής κάνναβης.
• Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου 
φελλού και απορριμμάτων αυτού.
• Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή 
χωρίς καφεΐνη, κελύφη και φλούδες καφέ, 
υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν 
καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι ανα-
λογίες του μείγματος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 
2021/1832 της Επιτροπής, της 12ης Οκτω-
βρίου 2021, σχετικά με την τροποποίη-
ση του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για 
τη δασμολογική και στατιστική ονοματο-
λογία και το κοινό δασμολόγιο της Επι-
τροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

• Τσάι, έστω και αρωματισμένο, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό 
κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής 
όπως ισχύει κάθε φορά.

• Αρτύματα (Μπαχαρικά) σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανο-
νισμό 2021/1832 της Επιτροπής όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενι-
σχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου:

α. σε περιπτώσεις που αφορούν στην 
μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων όπως αυτά ορίζονται με την 
οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης 
τους για την παραγωγή ζωοτροφών, και

β. σε περιπτώσεις παράβασης απα-
γορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 
(Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απα-
γορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο 
την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται 
στον εν λόγω κανονισμό.

MΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στο ΦΕΚ ο τρόπος υπαγωγής  
σε επενδυτικά σχέδια
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Π Α Κ Ο Ε

ΠΑΚΟΕ 43 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505 • Fax 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
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Δραματική αύξηση σημειώνουν 
τα περιστατικά ενδοσχολικής 
βίας στα ελληνικά σχολεία, 

σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που 
δείχνουν πως τουλάχιστον 10% έως 
15% των μαθητών έχουν πέσει θύμα-
τα συστηματικής βίας από συμμαθη-
τές τους, ποσοστό άνω του 5% έχουν 
παραδεχθεί ότι έχουν ασκήσει κάποια 
μορφή ενδοσχολικής βίας, ενώ στη 
συντριπτική τους πλειονότητα οι μαθη-
τές δηλώνουν ότι έχουν γίνει μάρτυ-
ρες επεισοδίων ενδοσχολικής βίας.

Στην ετήσια έκθεσή του, ο Συνήγορος 
του Παιδιού επισημαίνει τη δραματική 
αύξηση των κρουσμάτων ενδοσχολικής 
βίας, που παρατηρείται στην Ελλάδα. «Η 
Αρχή διαπιστώνει ότι η εκδήλωση αυτού 
του φαινομένου σχετίζεται μεν με προ-
βλήματα των ίδιων των παιδιών, θυτών 
και θυμάτων, και των οικογενειών τους, 
ωστόσο οι σχολικές μονάδες και οι εκπαι-
δευτικοί φαίνονται συχνά ανέτοιμοι να 

το διαχειριστούν και αναφέρουν ότι τους 
λείπει τόσο η ειδική εκπαίδευση, όσο και 
η κατάλληλη υποστήριξη», αναφέρεται 
στην έκθεση.

Το φαινόμενο ξεφεύγει από το πλαί-
σιο ενός καβγά στο σχολείο, του σωμα-
τικού ή λεκτικού εκφοβισμού. 

Ο έμμεσος εκφοβισμός, όπως είναι η 
διάδοση μιας ψευδούς φήμης, είναι εξί-
σου σκληρή μορφή ενδοσχολικής βίας. 
Οι ειδικοί διακρίνουν, επίσης, τον ρατσι-
στικό εκφοβισμό, τον σεξουαλικό και -με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας- τον τεχνολο-
γικό εκφοβισμό, μέσω του κινητού τηλε-
φώνου ή του διαδικτύου. Το "κάδρο" της 
ενδοσχολικής βίας συμπληρώνεται από 
την κλοπή ή την καταστροφή προσωπι-
κών αντικειμένων, τον εξαναγκασμό και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 Οι επιπτώσεις στα θύματα του εκφο-
βισμού είναι σοβαρές και βασανιστικές. 
«Το φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) 
ή θυματοποίησης (victimization) απο-

τελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, 
που εμφανίζεται κυρίως στη σχολική 
πραγματικότητα, με σοβαρές επιπτώ-
σεις για την ψυχοσυναισθηματική ανά-
πτυξη του παιδιού και του εφήβου και 
τη διαδικασία της μάθησης», επισημαί-
νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ι. Τσιάντης, ανα-
πληρωτής καθηγητής Παιδοψυχιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιστη-
μονικός Υπεύθυνος της Εταιρείας Ψυχο-
κοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του 
Εφήβου (ΕΨΥΠΕ).

Ο μαθητής κυριαρχείται από άγχος, 
ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
Αρνείται να πάει στο σχολείο, αποφεύ-
γει με απουσίες το εχθρικό περιβάλλον, 
με άμεσες συνέπειες στις επιδόσεις του. 
Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται 
διαταραχές στον ύπνο και τη διατροφή, 
αναπτύσσονται φοβίες, αίσθημα μονα-
ξιάς, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας. 
Τα θύματα της ενδοχολικής βίας υποθη-
κεύουν άθελά τους το μέλλον τους.

Aνησυχητικές διαστάσεις παίρνει  
η ενδοσχολική βία  

και εκφοβισμός στην Ελλάδα
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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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