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

 

Μηνύσαμε τον 
Δήμαρχο Λουτρακίου 

για απειλές 
 σε βάρος μας

▶ ΣΕΛ. 4-5 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

● Με θετικό και αρνητικό πρόσημο ● Πρέπει όταν υπάρχουν 
τεκμηριωμένα στοιχεία να καταγγέλονται σε όλους τους «ειδι-
κούς» φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης ● Από τον Ιανου-
άριο το ΠΑΚΟΕ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του και θα προω-
θεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς την μαύρη και την 
πράσινη λίστα για δράσεις που στρέφονται κατά της προστασί-
ας του περιβάλλοντος και για δράσεις υπέρ της προστασίας του.

ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ 2022: ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ  

ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ: 
Eπικίνδυνο  

παιχνίδι με τα 
απόβλητα των 

πυρηνελαιουργείων
▶ ΣΕΛ. 17

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΥΝΕΧΩΣ 

ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ
▶ ΣΕΛ. 3

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

▶ ΣΕΛ. 22

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ: 
ΕΓΚΛΗΜΑ  

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
▶ ΣΕΛ. 7

και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αναφέρουμε  
με τεκμηριωμένα στοιχεία επώνυμα αυτούς που στο βωμό  

του κέρδους, δεν φροντίζουν να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, 
ώστε άμεσα να φτάσουμε στην πολυπόθητη

Τα ΔΣ του ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ  
ΠΑΚΟΕ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  

ΕΛΛΑΣ-ΟΙΚΟΕΝ-ΟΙΚΟΓΗ   

σας εύχονται καλές γιορτές  
και ένα υγιές και δημιουργικό 2023 

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ»

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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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 ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

«Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ»
Είτε με θετικό πρόσημο είτε με αρνητικόedito 

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€

Η κλιματική αλλαγή χρόνια ταλαιπωρεί τους 
λαούς της γης με φράσεις και λέξεις που ο απλός 
πολίτης δεν καταλαβαίνει καθόλου. Όμως πίσω 
από τις φράσεις και λέξεις αυτές κρύβονται τα 
βιομηχανικά λόμπι που δυστυχώς δεν φαίνονται 
ποτέ.
Το ΠΑΚΟΕ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 
αποφάσισε από την 01/01/2023 καθημερινά, να 
καταγγέλει και να επεμβαίνει στις εγκληματικές 
πράξεις μερικών επιχειρηματιών, οι οποίοι στο 
βωμό του κέρδους, αψηφούν τα προβλήματα που 
δημιουργούν στο περιβάλλον και στην αλυσίδα 
της διατροφής του ανθρώπου.
Υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις, οι οποίες 
προσπαθούν με τον α΄ ή  β΄ τρόπο να βάλουν 
θετικό πρόσημο στην κλιματική αλλαγή είτε με 
δράσεις στο περιβάλλον είτε με δράσεις στις 
θάλασσες είτε με δράσεις στα σκουπίδια.
Πιστεύουμε ότι ήρθε καιρός πια να 
παραπέμπονται αν μη τι άλλο στη δικαιοσύνη 
– όπου ελπίζουμε να λειτουργεί γρήγορα και 

αποτελεσματικά.
Κάθε μήνα το ΠΑΚΟΕ με τις τεκμηριωμένες 
έρευνες στα πιστοποιημένα εργαστήριά του, θα 
αναρτά στην ιστοσελίδα του και στο Facebook 
τη μαύρη λίστα αφενός των επιχειρηματιών 
που καταστρέφουν τον πλανήτη, αφετέρου την 
πράσινη λίστα των επιχειρηματιών που παράγουν 
θετικό έργο στην κατεύθυνση αυτή (βέβαια, θα 
αποδεικνύεται ότι στην προκειμένη περίπτωση 
οι επιχειρηματίες αυτοί, δε θα θέλουν να ρίξουν 
στάχτη στα μάτια των πολιτών)
Ήδη το ΠΑΚΟΕ με το σλόγκαν «Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» ξεκινάει 
μία καμπάνια ενημέρωσης του ελληνικού λαού 
πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα των νερών 
ανθρώπινης κατανάλωσης, της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, της κακοδιαχείρισης των απορριμάτων, 
της ανεξέλεγκτης εκπομπής επικίνδυνων 
ακτινοβολιών και τέλος της επικίνδυνης 
διοχέτευσης στους πολίτες τροφίμων που δεν 
πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές.
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Η άδικη πρωτόδικη καταδίκη 
που είχε επιβληθεί σε βάρος 
του ΠΑΚΟΕ με αφορμή ένα 

δημοσίευμά του εν έτει 2015 στην 
ιστοσελίδα του (www.pakoe.gr) και 
στην εφημερίδα του που εκδίδεται 
ανελλιπώς από το 1979, ανετράπη 
σήμερα στο Εφετείο Αθηνών, όπου 
αθωωθήκαμε παμψηφεί, καθώς το 
δικαστήριο αναγνώρισε πως δεν 
είχαμε κανένα δόλο συκοφάντησης.

Στο σημείο αυτό, τίθεται για άλλη 
μία φορά το μεγάλο ερώτημα σχετικά 
με τα όρια της ελευθερίας του Τύπου. Η 
ελευθερία του Τύπου θα μπορούσε να 
οριστεί ως «η πραγματική δυνατότητα που 
έχουν οι δημοσιογράφοι, ως άτομα και ως 
ομάδες, να επιλέγουν, να παράγουν και να 
διαδίδουν τεκμηριωμένες πληροφορίες 
προς το γενικό συμφέρον, ανεξάρτητα 
από παρεμβάσεις πολιτικές, οικονομικές, 
νομικές και κοινωνικές, και χωρίς απειλή 
για την φυσική και ψυχική τους ασφάλεια».

Το ΠΑΚΟΕ που επί 43 χρόνια 
ασχολείται με τα θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος και καταναλωτή, καταγγέλει 
με τεκμηριωμένα στοιχεία συνεχώς στις 

πολιτειακές, πολιτικές και δικαστικές 
αρχές τα κακώς κείμενα, γνωστοποιεί 
παραλείψεις των υπευθύνων που έχουν 
αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο 
συμφέρον και τη δημόσια υγεία, προβάλλει 
γεγονότα για τα οποία θα έπρεπε η Πολιτεία 
και ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση να 
κινητοποιείται και επισημαίνει τα λάθη 
των προσώπων εκείνων που θα όφειλαν 
λόγω της θέσης τους να αποδεικνύονται 
αξιόπιστα.

Αντίθετα διαπιστώνουμε εδώ και 43 
χρόνια ότι η πολιτεία (Υπουργεία και 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης) προσπαθεί 
με κάθε παράνομο τρόπο να συγκαλύπτει 
προβλήματα που θα έπρεπε να λύνονται 
αμέσως.  

Είναι παράλογο κάθε φορά που το 
ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιεί ένα ζήτημα, που 
δεν αρέσει σε κάποιους, να βρίσκεται 
στη θέση του κατηγορουμένου και να 
προσπαθεί «να αποδείξει ότι δεν είναι 
ελέφαντας». 

Είναι παράλογο να πιστεύουν κάποιοι, 
επειδή θεωρούν πως είναι στο απυρόβλητο, 
ότι το ΠΑΚΟΕ δεν θα συνεχίσει να 
καταδεικνύει όλα τα παραπάνω.

Η σημερινή πανηγυρική αθώωσή 
μας για το αδίκημα της συκοφαντικής 
δυσφήμησης αφορούσε  μήνυση 
Συμβούλου του Περιφερειάρχη Αττικής 
το 2015, ο οποίος θεώρησε σκόπιμο και 
μη κατακριτέο να διοχετεύει σε δική του 
μη ΜΚΟ προς υλοποίηση προγράμματα 
της ΕΕ που θα έπρεπε αξιοκρατικά να 
δωθούν σε άλλους φορείς. Σήμερα, αυτή η 
επίσημη καταγγελία σε βάρος του εκκρεμεί 
ενώπιον του Οικονομικού Εισαγγελέα, 
κατόπιν διαβιβάσεως του φακέλου από 
την Περιφέρεια Αττικής.

Η απόφαση όμως αυτή καθιστά 
σαφές πως η δράση μας γίνεται στα 
πλαίσια του κατασταστικού σκοπού 
μας προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτό 
υπηρετούμε τόσα χρόνια. Εάν κάποιοι 
βλέπουν «φαντάσματα» και πλάθουν 
σενάρια επιστημονικής φαντασίας σε 
κάθε δημοσίευσή μας, γιατί έτσι τους 
βολεύει, αυτό δε μας αφορά. 

Εμείς απαντάμε καθείς εφ΄ω ετάχθη 
και συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τους 
Έλληνες πολίτες με τα πρωτογενή στοιχεία 
που παράγουμε στα πιστοποιημένα 
Εργαστήριά μας.

Το ΠΑΚΟΕ για άλλη μία φορά δικαιώθηκε πανηγυρικά   
από την Ελληνική δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ  
αθωώθηκε παμψηφεί
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Το ΠΑΚΟΕ από δω και πέρα θα 
καταγγέλει ονομαστικά, αυτούς 
οι οποίοι ολιγωρούν και δεν 

ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωής 
των Ελλήνων. Είτε αυτοί βρίσκονται σε 
θέσεις εξουσίας, αιρετές ή μη, είτε όχι.

Σε απάντηση των αυθαίρετων, συκο-
φαντικών, απειλητικών αλλά σε κάθε 
περίπτωση αβάσιμων δηλώσεων του 
Δημάρχου Λουτρακίου κ. Γ. Γκιώνη στο 
δελτίο ειδήσεων του τοπικού ραδιοτηλεο-
πτικού σταθμού Ηλέκτρα την 23-11-2022 
σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΚΟΕ προ-
σωπικά αλλά και του φορέα μας, υποβάλ-
λαμε μήνυση προς το σκοπό της προά-
σπισης των δικαιωμάτων μας.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος δήλωσε 
μεταξύ άλλων: 

«Αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ, από ό,τι φαίνεται που διακινεί όλη 
αυτήν την κατάσταση είναι επικίνδυνος και 
είναι επικίνδυνος γενικότερα για τον τόπο 
μας.......τώρα ετοιμαζόμαστε να του κάνουμε 
ζημιά για ό,τι έχει ανακοινώσει.......»

Ωραίες οι δηλώσεις και οι υπο-
σχέσεις. Απο πράξεις όμως τί γίνε-
ται Δήμαρχε;

● Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δημότες 
σας πίνουν εμφιαλωμένο νερό άλλων περι-
οχών και όχι το νερό που τους πουλάτε.

● Λύσατε το πρόβλημα του παλιού 
δικτύου ύδρευσης της περιοχής;

● Γιατί δεν ενημερώνετε τους δημό-
τες σας για την επικινδυνότητα του πόσι-
μου νερού της περιοχής σας;

● Γιατί δεν ενημερώνετε τους δημό-
τες σας για τα αποτελέσματα των δειγμα-
τοληψιών σας, που αν και καταδεικνύουν 
την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου (όπως 
άλλωστε και οι δικές μας), εσείς δεν φρο-
ντίζετε να το εξαλείψετε;

Καλό θα είναι λοιπόν οι τοπικοί άρχο-
ντες να ασχοληθούν περισσότερο με τα 
ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας του 
Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής, 
όπως είναι το ζωτικής σημασίας πρόβλη-
μα της ποιότητας του πόσιμου νερού και 
λιγότερο με το «να κουνάνε στο δάχτυ-

ΤΟ «ΚΑΤ΄ ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΝ ΠΟΣΙΜΟ» ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Μηνύσαμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου 
για απειλές σε βάρος μας

Η κλιματική αλλαγή έχει ονοματεπώνυμο: Δήμαρχος Λουτρακίου
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λο» στο ΠΑΚΟΕ, υποδεικνύοντάς του τι 
πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, μετά 
από 43 χρόνια λειτουργίας και αγώνων.

Γιατί ενώ μπορείτε να αλλάξετε την 
προβληματική αυτή κατάσταση, δεν 
κάνετε τίποτα Δήμαρχε, παρά μόνο 
τη συντηρείτε σιωπηρά;

Αυτό που δεν άλλαξε το τελευ-
ταίο διάστημα, είναι η ποιότητα του 
νερού στο Λουτράκι, η ύπαρξη εξα-
σθενούς χρωμίου και οι διαμαρτυρίες 
των κατοίκων προς τους αρμοδίους 
φορείς για το χρόνιο αυτό πρόβλημα.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΝ  
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι ένα 
δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ αποτέλεσε την 
αιτία ή την αφορμή για να ξεσπάσει πόλε-
μος με το Δήμο Λουτρακίου και τη ΔΕΥΑ 
Λουτρακίου. Ξεχνούν όμως ότι το ΠΑΚΟΕ 
απλά ανέδειξε για άλλη μία φορά το 
χρόνιο πρόβλημα με την ύπαρξη εξασθε-
νούς χρωμίου στο «κατ΄ ευφημισμόν 
πόσιμο» νερό της περιοχής.

Ο λόγος γίνεται για την ανάρτηση του 
υπ΄ αρ. υπ΄ αρ. 655/2-11-2022 Δελτίου 
Τύπου μας στην ιστοσελίδα του φορέα 
μας (www.pakoe.gr), το οποίο αναφερό-
ταν σε αποτελέσματα των μετρήσεων – 
αναλύσεων που πραγματοποιηθήκαν στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, 
μετά από δειγματοληψίες πόσιμου νερού 
σε σημεία μέσα στην πόλη του Λουτρα-
κίου την 01-11-2022, είτε σε καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε σε 
δημόσιες βρύσες. Σε 10 δείγματα διαπι-
στώθηκε ότι το νερό βρέθηκε ακατάλλη-
λο για οποιαδήποτε χρήση λόγω ύπαρ-
ξης εξασθενούς χρωμίου.

Η βασική διαφωνία έγκειται στο γεγο-
νός ότι ενώ το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαι-
τίας της καρκινογόνου δράσης του, το 
εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να 
ανιχνεύεται καθόλου στα νερά ανθρώ-
πινης κατανάλωσης, δεδομένου ότι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
από το 1974 έχει θεσπίσει όριο για το 
εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα έχει 
χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλλα-
ξιογόνο στα 5 μg/lt σε νερά ανθρώπινης 
κατανάλωσης, ο δήμος Λουτρακίου και η 
ΔΕΥΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Λουτρακίου) υποστηρί-
ζουν την άποψη ότι εφόσον στην Ελλάδα 
δεν έχει καθιερωθεί όριο για το εξασθε-
νές χρώμιο παρά μόνο για το ολικό, το 
οποίο είναι τα 50 μg/lt, το νερό τους δεν 
έχει πρόβλημα και έτσι χαρακτηρίζει την 
κατανάλωση του νερού ακίνδυνη. Βέβαια 
τα όρια για το ολικό χρώμιο και το εξα-
σθενές δεν έχουν κάποια σχέση.

Όμως, όπως προκύπτει από τις εκθέ-
σεις μερικών εκ των χημικών αναλύσεων 
του πόσιμου νερού, τις οποίες δημοσιεύ-
ει η ΔΕΥΑΛ στην ιστοσελίδα της Ένωσης 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης www.edeya.gr (μεταξύ άλλων: 
02/08/2022 για το δίκτυο από δεξαμενή 
Νέα Κατουνίστρας Αμαξοστάσιο Δήμου 
(Σφαγεία), 18/07/2022 για το κτίριο ΔΕΥ-
ΑΛ-ΑΓΘ, 08/06/2022 για την Κεντρική 
Δεξαμενή Λουτρακίου και 08/08/2022 
για το αντλιοστάσιο Καμάρι (δίκτυο Περα-
χώρας), τις οποίες έχουμε ενσωματώσει 
στο ως άνω υπ΄ αρ. 655/2/11/2022 δελ-
τίο τύπου μας, τα ποσοστά εξασθενούς 
χρωμίου είναι σχεδόν ίδια με τα δικά 
μας ευρήματα, προήλθαν από την ίδια 
περιοχή και δεν απέχουν πολύ χρονι-
κά, όπως παρατίθενται εξάλλου στο επί-
δικο ως άνω δελτίο τύπου.

Άραγε ποιά η διαφορά ανάμεσα στα 
αποτελέσματα των δικών μας μετρήσε-
ών και των μετρήσεων των δημοτικών 
αρχών που αναρτούν μάλιστα δημόσια 
στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ; Τα δικά τους 
αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά 
της ποιότητας του πόσιμου νερού στην 
περιοχή, ενώ τα δικά μας όχι;

Η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στο 

γεγονός ότι οι δημοτικές αρχές δεν 
παρέχουν στους καταναλωτές κατάλ-
ληλες και ενημερωμένες πληροφορί-
ες σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, όσον αφο-
ρά τα ευρήματά τους. Η μόνη διαφορο-
ποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι δημο-
τικές αρχές δεν ξεκαθαρίζουν στους 
πολίτες τις επικίνδυνες συνέπειες 
που έχει η ύπαρξη εξασθενούς χρω-
μίου στο πόσιμο νερό, σύμφωνα με 
τις γενικές παραδοχές της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας.

Κατόπιν των ως άνω ενεργειών μας ο 
Δήμαρχος Λουτρακίου και η ΔΕΥΑΛ μας 
κοινοποίησαν αίτηση λήψης ασφαλιστι-
κών μέτρων με την οποία:

● Αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα 
των ερευνών μας

● μας καλούσαν σε συζήτηση προσω-
ρινής διαταγής την 23.11.2022 ενώπι-
ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίν-
θου με το αίτημα εκδόσεως προσωρινής 
διαταγής με την οποία να αποσύρουμε 
από την ιστοσελίδα μας το ως άνω δελτίο 
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τύπου καθώς και να απόσχουμε από την 
έκδοση και δημοσίευση δελτίων τύπου 
και δημοσιευμάτων σχετικά με έρευνες 
ποιότητας ύδατος εν γένει στη διοικητική 
επικράτεια και όρια του Δήμου Λουτρα-
κίου και μάλιστα προ κάθε σχετικής 
δημοσίευσης να την γνωστοποιού-
με στις εναγόμενες προκειμένου να 
αντιπαραθέτουν τις δικές τους έρευνες. 
Εν τέλει έγινε δεκτό το πρώτο αίτημα και 
αμέσως αποσύραμε το δημοσίευμα, σεβό-
μενοι τη δικαστική απόφαση.

Στη συνέχεια στο Κεντρικό Δελτίο 
Ειδήσεων του ραδιοτηλεοπτικού σταθ-
μού ΗΛΕΚΤΡΑ την 23-11-2022, στο οποίο 
φιλοξενήθηκαν οι απόψεις του Παν. Χρι-
στοδουλάκη για το ΠΑΚΟΕ και του Δημάρ-
χου Λουτρακίου, ο τελευταίος δήλωσε 
δημόσια μεταξύ άλλων τα εξής: «Αυτός ο 
άνθρωπος, ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, από ό,τι 
φαίνεται που διακινεί όλη αυτήν την κατά-
σταση είναι επικίνδυνος και είναι επικίνδυ-
νος γενικότερα για τον τόπο μας…….και τώρα 
ετοιμαζόμαστε να του κάνουμε ζημιά για ό,τι 
έχει ανακοινώσει….»

Μάλιστα ο εν λόγω ραδιοτηλεοπτικός 
σταθμός έσπευσε να δημοσιεύσει στην 
ιστοσελίδα του (www.hlektra.tv) «έκτα-
κτη είδηση» με τίτλο «Νίκη του δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώ-
ρων κατά του ΠΑΚΟΕ», θεωρώντας ως 
νίκη μία απλή προσωρινή διαταγή σε 
βάρος του ΠΑΚΟΕ και όχι εκδίκαση της 
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπι-
ον ακροατηρίου. 

Διαμαρτυρόμενοι για την αντιδημοσι-
ογραφική και αντιδεοντολογική συμπερι-
φορά τους, αποστείλαμε με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο την με αριθμό πρωτοκόλλου 
1701/23-11-2022 επιστολή μας, ζητώ-
ντας να την δημοσιεύσουν προς αποκα-
τάσταση της αλήθειας, πλην όμως ουδέ-
ποτε μας απάντησαν.

Τέλος σε άμυνα όλων των παραπά-
νω αυθαίρετων, συκοφαντικών, απειλη-
τικών αλλά σε κάθε περίπτωση αβάσιμων 
ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του 
ΠΑΚΟΕ προσωπικά αλλά και του φορέα 
μας, υποβάλαμε μήνυση προς το σκοπό 
της προάσπισης των δικαιωμάτων μας.

Για όσους παρακολουθούν την πορεία 
και τις παρεμβάσεις μας, θα θυμούνται 
πως ήδη με το υπ΄ αρ. 223/25-08-2017 
δελτίο τύπου μας με τίτλο «Οι κάτοικοι 
πίνουν... κολοβακτηρίδια και τοξικές ουσί-
ες στον Σχίνο Κορινθίας» είχαμε αναδεί-
ξει ότι στην περιοχή το δίκτυο ύδρευ-
σης είναι πεπαλαιωμένο, στην ουσία 
ανύπαρκτο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί-
ται ένα επικίνδυνο τοξικό κοκτέιλ βοθρο-
λυμάτων και νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης, με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην 
υγεία των κατοίκων και των καλοκαιρι-
νών παραθεριστών.

Κάτοικοι κατήγγειλαν μάλιστα τότε 
επωνύμως ότι τα τελευταία χρόνια σημει-

ώνονται αυξημένα κρούσματα μολύνσε-
ων στα αυτιά και ουρολοιμώξεων, σε ενή-
λικες και παιδιά, τις οποίες οι ίδιοι οι 
γιατροί αποδίδουν σε επαφή με λύματα 
βόθρων. Ήδη από το 2012-2014, επί-
σημη έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφό-
ρο ορίζοντα του Σχίνου είχε καταδεί-
ξει μόλυνση από εξασθενές χρώμιο 
σε πηγάδια και γεωτρήσεις πάνω 
από 500μg/λίτρο. Σχεδόν όλα τα πηγά-
δια και οι γεωτρήσεις είχαν βρεθεί μολυ-
σμένες με πάνω από 20μg/λίτρο– 550μg/
λίτρο εξασθενούς χρωμίου. Μάλιστα, 
η συγκεκριμένη έρευνα είχε καταλήξει 
πως ο Σχίνος δεν θα έπρεπε να υδρεύ-
εται από τον μολυσμένο υδροφόρο ορί-
ζοντά του, αλλά από εναλλακτικές πηγές 
από τα γύρω βουνά.

Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι οι δημοτι-
κές αρχές αντί να δημοσιεύουν τα απο-
τελέσματά, και να διευκρινίζουν στους 
πολίτες τί σημαίνουν τα ευρήματά τους 
και να καθιστούν σαφές στον κόσμο ότι 
το εξασθενές χρώμιο θεωρείται καρκινο-
γόνο από τη διεθνή επιστημονική κοι-
νότητα και σε κάθε περίπτωση, αντί να 
προσανατολιστούν στο να εξασφαλίσουν 
καλής ποιότητας πόσιμο νερό στους πολί-
τες της περιοχής, οι οποίοι πληρώνουν 
λογαριασμούς ύδατος και συντηρούν τη 
λειτουργία τους, αντί λοιπόν να εξαλεί-
ψουν το πρόβλημα, νοιάζονται μόνο 
να εξαλείψουν την πληροφόρηση.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Περαιτέρω στη διάθεσή μας βρίσκο-

νται έγγραφα του Τμήματος Υγειονομι-
κού Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου σύμφωνα με τα οποία :

Α) το υπ΄ αρ. πρωτ. 416835/01-12-2022 
με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης Λουτρακίου» που αναφέ-
ρει «….η παραμετρική τιμή του εξασθε-
νούς χρωμίου στο σημείο Γεώτρηση Α΄ 
Λουτρακίου και στο σημείο Βρύση κοντά 
στη Δεξαμενή είναι <15μg/l και 15μg/l…»

Β) το υπ΄ αρ. πρωτ. 418485/02-12-
2022 με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης σε Κιάτο και Ξυλό-
καστρο Κορινθίας 

Και βέβαια από το μακρινό παρελθόν 
το διαφωτιστικό:

Γ) Το με αριθμό πρωτ. 216523/49666/25-
08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας της ΠΕ Κορινθίας, στο οποίο 
αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων που έκανε η Περιφέρεια την 09-08-
2017, δηλαδή μία μέρα μετά τις δικές μας 
μετρήσεις στην περιοχή (08-08-2017) 
είχαν τις ίδιες αρνητικές ενδείξεις 
και καλεί τον Δήμο Λουτρακίου να απο-
καταστήσει την ποιότητα των υδάτων με 
δική του πρωτοβουλία.

Από τα παραπάνω συνάγεται με σαφή-
νεια ότι το πόσιμο νερό στην ευρύτερη 
περιοχή ενδιαφέροντος την περίοδο των 

μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ ήταν πράγμα-
τι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατα-
νάλωση και ότι τα αποτελέσματα του 
ΠΑΚΟΕ ανταποκρίνονταν στην πραγ-
ματικότητα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  ΙΔΙΩΤΩΝ
Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλο-

γος «Τα Γεράνεια», εδώ και χρόνια, καταγ-
γέλλει δημόσια, όπου βρίσκει έδαφος αλλά 
και στις δικαστικές αρχές, τα προβλήμα-
τα της ποιότητας του νερού στην περι-
οχή του Σχίνου Κορινθίας. Καταγγέλλει 
ότι οι άνθρωποι της ευρύτερης περιοχής 
δεν πίνουν το νερό που τους πουλάει η 
δημοτική επιχείρηση, αλλά εμφιαλωμέ-
νο νερό και μάλιστα άλλων περιοχών. Δεν 
χρησιμοποιούν καν το τρεχούμενο από 
τη βρύση νερό για πλύσιμο ή μαγείρεμα.

Ο κος Γεώργιος Αλεξανδρής, κάτοι-
κος των Αγίων Θεοδώρων μας καταγ-
γέλλει πως εξαιτίας της κακής ποιότητας 
του νερού έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα 
αντίστροφης ώσμωσης. Με αυτό τον τρό-
πο οι περισσότερες χημικές ουσίες κατα-
κρατούνται και το αποτέλεσμα είναι πολύ 
καθαρό νερό, με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε άλατα, ιδανικά πόσιμο, για μαγείρεμα, 
πότισμα και σιδέρωμα.

Η κα Ελένη Γαλάνη, κάτοικος Διμη-
νιού έχει επιτύχει θετική έκβαση σε δικα-
στικό αγώνα.

Η θέση του ΠΑΚΟΕ είναι ότι στην 
περιοχή πρέπει άμεσα ο δήμος να μερι-
μνήσει για την κατασκευή νέου δικτύ-
ου ύδρευσης και σύγχρονου αποχετευ-
τικού δικτύου με βιολογικό καθαρισμό 
των λυμάτων, προκειμένου οι κάτοικοι 
και οι χιλιάδες επισκέπτες του καλοκαι-
ριού να μη διατρέχουν κίνδυνο για την 
υγεία τους από το πόσιμο νερό, αλλά και 
τα μπάνια στη θάλασσα.

Το ΠΑΚΟΕ θα συνεχίσει να ανα-
δεικνύει την εγκληματική αδιαφορία 
της δημοτικής αρχής απέναντι στο 
χρονίζον πρόβλημα της κακής ποι-
ότητας του νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης στην ευρύτερη περιοχή του 
Λουτρακίου.

Το ΠΑΚΟΕ θα συνεχίσει να φωτί-
ζει τις κακές πρακτικές και κυρίως 
εκείνες τις κακές συνήθειες που οι 
τοπικοί άρχοντες δεν εννοούν να 
εγκαταλείψουν, η να δοκιμάσουν 
νέες σύγχρονες μεθόδους, δεν εννο-
ούν να επιλύσουν προβλήματα της 
τοπικής κοινωνίας, παρά μόνο αρκού-
νται σε φρούδες υποσχέσεις και σε 
λήψη αναποτελεσματικών μέτρων 
που απλά δημιουργούν εντυπώσεις.

Ο κόσμος, οι δημότες όμως δεν είναι 
χαζοί. Και όπως έλεγε και ο Άλμπερτ Αϊν-
στάιν : τρέλα είναι να κάνεις το ίδιο 
πράγμα ξανά και ξανά και κάθε φορά 
να περιμένεις διαφορετικό αποτέ-
λεσμα.
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Επειδή η ρύπανση που προκα-
λεί η λειτουργία των τσιμέντων 
ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας 

είναι τοξική και επικίνδυνη για τη 
δημόσια υγεία, το ΠΑΚΟΕ, σε αντί-
θεση με τους υπόλοιπους «αρμόδι-
ους» φορείς της εξουσίας, κατέθεσε 
αγωγή, της οποίας τα έσοδα θα δια-
τεθούν για την αποκατάσταση της 
ζημίας που έχει  με βάση την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Το ΠΑΚΟΕ αγανακτισμένο κατέθεσε 
αγωγή κατά της ΤΙΤΑΝ ΑΕ για εγκλημα-
τική αδιαφορία

Το ΠΑΚΟΕ μένοντας πιστό στις κατα-
στατικές αρχές του και στα όσα υπόσχε-
ται, έχει ήδη καταθέσει αγωγή σε βάρος 
της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ που λει-
τουργεί εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου 
στο Καμάρι Βοιωτίας. 

Στην αγωγή μας εκθέτουμε όλα τα 
πραγματικά περιστατικά που θα διαβά-
σετε παρακάτω και τα οποία συνθέτουν 
την εγκληματική δράση της βιομη-
χανίας τσιμέντου ΤΙΤΑΝ στο Καμά-
ρι Βοιωτίας σε βάρος της υγείας των 

πολιτών και των κατοίκων της Δυτι-
κής Αττικής και Βοιωτίας από την 
τοξική και καρκινογόνο ρύπανση 
που προκαλεί η ανεξέλεγκτη παρα-
γωγική διαδικασία τσιμέντου, με την 
οποία ζητάμε αποκαταστατική αποζημί-
ωση 100.000 ευρώ για περιβαλλοντική 
ζημία, λόγω του κοινωφελούς χαρακτή-
ρα των περιβαλλοντικών αγαθών, η προ-
σβολή των οποίων συνεπάγεται και δια-
τάραξη της κοινής ωφέλειας, πέραν της 
βλάβης των ιδιωτικών έννομων αγαθών.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Πρόσφατα έφτασε στο ΠΑΚΟΕ η καταγ-

γελία των κων Αθανάσιου, Κωνσταντί-
νου και Περικλή Αγάθη, κτηνοτρόφων 
στην περιοχή Καμάρι, στην κτηματική 
περιφέρεια Στεφάνης Θηβών, οι οποίοι 
διαθέτουν οικογενειακή επιχείρηση με 
ποιμνιοστάσια εδώ και χρόνια και αυτό 
αποτελεί την κύρια επαγγελματική ενα-
σχόλησή τους. 

Η καταγγελία τους αφορά την εκπο-
μπή ρύπων στην ατμόσφαιρα από το 
εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιω-

τίας, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ 
τη συνήθη χρήση ή αυτή που επι-
βάλλεται από τα υποχρεωτικά μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα καταγγέλλουν ότι η εν 
λόγω τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ αφενός 
εξακολουθεί να παραλείπει την τοποθέ-
τηση ή την ομαλή λειτουργία σύγ-
χρονων μηχανολογικών οργάνων περι-
συλλογής των παραγόμενων τοξικών και 
δηλητηριωδών ουσιών και τσιμεντόσκο-
νης, αφετέρου εκλύει στην ατμόσφαι-
ρα υπερβολικές ποσότητες των παρα-
πάνω ουσιών. 

Κατ΄ αποτέλεσμα η τσιμεντόσκο-
νη μεταφέρεται με τον αέρα και επικά-
θεται στη βλάστηση που χρησιμεύει για 
τροφή των αιγοπροβάτων, δηλητηριά-
ζοντας τους βοσκοτόπους της περιοχής 
σε ακτίνα 10-15 χλμ από το εργοστάσιο 
(ΑΠ 972/1996). 

Περαιτέρω η σκόνη που έχει επικα-
θίσει έχει προκαλέσει σάπισμα των τσί-
γκων σε στάβλους στο βοσκοτόπι, καθώς 
και δύο αγροτικών οχημάτων. Τέλος η 
υπέρμετρη χρήση φουρνέλων, προξενεί 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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δονήσεις και ρήγματα στο έδαφος του 
ακινήτου τους.

Αυτά τα συμπεριέλαβαν στην αίτη-
ση ασφαλιστικών μέτρων για τη  διατά-
ραξη της νομής τους, που κατέθεσαν σε 
βάρος της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ 
και η οποία δικάστηκε στο Ειρηνοδι-
κείο Ελευσίνας την 08-12-2022. Επιπλέ-
ον αναφέρουν σε αυτήν πως το εργοστά-
σιο τσιμέντων χρησιμοποιεί πρώτες ύλες 
που τις θερμαίνει σε ισχυρούς κινητήρες 
μαζούτ. Παρόλο που το ύψος των καπνο-
δόχων είναι μεγάλο, είναι δυνατόν, λόγω 
βλάβης των μέσων δέσμευσης της σκό-
νης, να παρατηρηθεί η μεταφορά της σε 
μεγάλες αποστάσεις. Κατ΄ αποτέλεσμα 
οι εξώστες και οι αυλές των γειτονικών 
ακινήτων καλύπτονται από τσιμεντό-
σκονη ή πυρίτη. 

Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ μαζί 
με άλλες βιομηχανίες της περιοχής εκλύ-
ουν καυσαέρια από τη συνολική καύση 
1 εκατομμυρίου τόνων περίπου μαζούτ 
που περιέχει θείο 2,5-3,5% κατά βάρος. 
Παρατηρείται το φαινόμενο της φυτοτο-
ξικότητας σε περιοχές γύρω από τα εργο-
στάσια παραγωγής τσιμέντου, τα οποία 
διοχετεύουν στον αέρα μεγάλα ποσά SO2, 
στερεά σωματίδια (σκόνη), που περιέχουν 
θειϊκές, θειούχες, χλωριούχες και νιτρικές 
ενώσεις, συστατικά δηλαδή πολύ βλαβε-
ρά, διότι επικάθονται στην επιφάνεια των 
φυτών και είναι τοξικά για τους φυσικούς 
ιστούς, παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα τις 
βασικές λειτουργίες του φυτού, όπως η 
φωτοσύνθεση, η αναπνοή και η διαπνοή.

Ενδεικτικό είναι πως κατά το παρελ-
θόν ο πατέρας των κων Αγάθη είχε δικαι-
ωθεί στον Άρειο Πάγο αποδεχόμενος πως 
η θανάτωση των ζώων τους είχε προέλ-
θει από τη νόσο της πνευμονοκονίωσης, 
ύστερα από εισπνοή επί μακρό διάστη-

μα χρόνου τσιμεντόσκονης.
Στα πλαίσια των καταστατικών του σκο-

πών, ομάδα εθελοντών επιστημόνων του 
ΠΑΚΟΕ επισκέφτηκε τη μονάδα παραγω-
γής τσιμέντου της εταιρείας ΤΙΤΑΝ που 
βρίσκεται στο Καμάρι Βοιωτίας. Με αφορ-
μή την καταγγελία των κων Αγάθη, πραγ-
ματοποίησε την 19.09.2022 επιστημο-
νική διερεύνηση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων της περιοχής γύρω από την τσι-
μεντοβιομηχανία σε 14 σημεία, ένα έργο 
που υλοποιήθηκε από το επιστημο-
νικό συνεργείο του.

Οι ειδικοί του ΠΑΚΟΕ κατέγραψαν 
αρχικά την παραγωγική διαδικασία και τα 
χαρακτηριστικά του εργοστασίου «ΤΙΤΑΝ» 
με επιτόπιες παρατηρήσεις. Στη συνέχεια 
υλοποίησαν την 24ωρη έρευνα με μετρή-
σεις πέντε βασικών παραμέτρων – ΡΜ10, 
ΡΜ2,5, VOC, Φορμαλδεΰδη, διοξειδίου 
του θείου και τριών συμπληρωματικών – 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, διοξείδιο 

του αζώτου και ραδιενεργός ακτινοβολία. 
Οι μετρήσεις έγιναν έως 600 μέτρα 

περιμετρικά και ακτινωτά της τσιμεντο-
βιομηχανίας.  Από τους 14 ρύπους που 
μετρήθηκαν ακτινωτά και περιμετρι-
κά στο εργοστάσιο, διαπιστώθηκε ότι οι 
τιμές κυρίως του PM1, του PM2,5, της 
φορμαλδεΰδης και της Η/Μ ακτινοβολί-
ας στα περισσότερα σημεία, ξεπέρασαν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, γεγονός 
που καθιστά αδιαμφισβήτητο το γεγο-
νός ότι το εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» 
είναι υπεύθυνο για την επικρατούσα 
ρυπασμένη ατμόσφαιρα.

Όπως κάνουμε κάθε φορά, δημοσιεύ-
σαμε στην ιστοσελίδα μας (www.pakoe.
gr) δελτίο τύπου στο οποίο περιλαμβάνο-
νται μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα των 
παραπάνω μετρήσεων σε πίνακες και δια-
γράμματα. Τα εν λόγω διαγράμματα και 
οι πίνακες το υπ΄ αρ. 647/27.09.2022, 
είναι οι εξής:

1. ΤΙΤΑΝ Καμάρι είσοδος αριστερά  
38,126921-23,531212  19/09/2022 

TEMTERATURE 23,5 °C  HUMIDITY 49,7%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:02 5 9 12 0,06 0,32 11
2 10:03 5 9 11 0,07 0,31 9
3 10:04 7 13 16 0,06 0,23 5
4 10:05 6 10 13 0,1 0,21 10
5 10:06 8 15 18 0,08 0,22 11
6 10:07 7 13 16 0,1 0,22 4
7 10::08 7 11 14 0,09 0,19 3
8 10:09 5 10 13 0,08 0,2 5
9 10:10 6 10 13 0,06 0,2 6
10 10:11 5 9 11 0,09 0,2 4
11 10:12 7 12 15 0,09 0,17 5
12 10:13 8 13 17 0,08 0,17 4
13 10:14 9 16 21 0,09 0,15 3
14 10:15 10 17 19 0,09 0,18 7
15 10:16 8 15 19 0,07 0,15 6

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

2. ΤΙΤΑΝ Καμάρι είσοδος 100μ  
38,126418-23,530945  19/09/2022

TEMTERATURE 26,6 °C  HUMIDITY 47,7%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:18 8 13 16 0,12 0,12 111
2 10:19 7 12 16 0,11 0,14 84
3 10:20 6 11 13 0,11 0,1 82
4 10:21 6 10 14 0,09 0,13 73
5 10:22 6 10 12 0,08 0,1 69
6 10:23 6 11 14 0,07 0,07 68
7 10:24 5 9 11 0,09 0,13 70
8 10:25 6 11 13 0,08 0,07 63
9 10:26 7 11 14 0,1 0,1 59
10 10:27 7 12 15 0,13 0,1 71
11 10:28 6 12 15 0,1 0,13 79
12 10:29 6 10 13 0,12 0,12 74
13 10:30 7 12 16 0,09 0,13 77
14 10:31 8 15 19 0,1 0,1 75
15 10:32 6 11 14 0,09 0,11 91

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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7.  ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 5ου σημείου  
38,128751-23,531158  19/9/2022

 TEMTERATURE 32,6 °C  HUMIDITY 33,9%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:41 11 19 24 0,17 0,27 10
2 11:42 18 25 33 0,12 0,28 9
3 11:43 8 14 16 0,13 0,24 12
4 11:44 7 11 14 0,16 0,26 11
5 11:45 6 10 12 0,17 0,24 12
6 11:46 7 12 16 0,16 0,21 11
7 11:47 8 13 18 0,12 0,26 12
8 11:48 17 29 37 0,14 0,26 16
9 11:49 20 33 44 0,19 0,26 15
10 11:50 23 37 49 0,2 0,25 14
11 11:51 21 36 47 0,18 0,23 15
12 11:52 18 32 41 0,17 0,27 16
13 11:53 10 18 23 0,18 0,27 17
14 1:54 8 15 19 0,14 0,26 14
15 11:55 10 17 23 0,17 0,2 13

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

8.  ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 6ου σημείου  
38,127431-23,531117  19/9/2022

 TEMTERATURE 29,6 °C  HUMIDITY 38,90%%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:58 29 48 59 0,17 0,18 56
2 11:59 25 39 50 0,11 0,21 53
3 12:00 21 33 48 0,14 0,21 10
4 12:01 16 27 37 0,17 0,18 15
5 12:02 14 23 27 0,16 0,15 16
6 12:03 7 11 15 0,17 0,18 17
7 12:04 6 11 14 0,16 0,21 14
8 12:05 23 36 47 0,2 0,2 14
9 12:06 24 38 56 0,16 0,17 11
10 12:07 8 14 19 0,18 0,19 10
11 12:08 11 19 20 0,16 0,19 9
12 12:09 24 38 47 0,17 0,17 8
13 12:10 21 35 41 0,08 0,161 14
14 12:11 6 11 14 0,06 0,1 18
15 12:12 10 15 18 0,1 0,12 21

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

5. ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 3ο σημείο (ασφαλτικά Σακάνδαρη) πρίν την είσοδο 10μ 
38,129503-23,531991 19/9/2022 

TEMTERATURE 39,9 °C  HUMIDITY 33,9%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:08 8 13 16 0,13 0,22 40
2 11:09 9 15 19 0,15 0,25 12
3 11:10 11 17 22 0,15 0,21 47
4 11:11 7 11 14 0,16 0,24 19
5 11:12 7 12 15 0,17 0,22 15
6 11:13 5 10 12 0,14 0,18 17
7 11:14 6 10 13 0,13 0,2 106
8 11:15 5 10 12 0,14 0,17 86
9 11:16 6 10 13 0,12 0,16 15
10 11:17 5 10 13 0,13 0,19 17
11 11:18 6 10 13 0,11 0,16 11
12 11:19 6 11 14 0,09 0,15 8
13 11:20 6 10 15 0,11 0,18 10
14 11:21 14 24 32 0,09 0,18 35
15 11:22 6 11 14 0,12 0,16 44

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

6. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 4ου σημείου απέναντι ασφαλτικά Σακάνδαρη περίμετρος 
ΤΙΤΑΝ 38,129900-23,532216  19/9/2022  
TEMTERATURE 31,6°C  HUMIDITY 33%%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:25 8 14 18 0,14 0,18 246
2 11:26 10 17 22 0,12 0,21 203
3 11:27 5 9 12 0,12 0,15 160
4 11:28 6 10 12 0,14 0,2 148
5 11:29 6 10 13 0,1 0,21 112
6 11:30 5 10 12 0,12 0,19 152
7 11:31 5 9 11 0,13 0,21 148
8 11:32 6 11 14 0,14 0,19 114
9 11:33 5 10 11 0,14 0,23 106
10 11:34 6 10 11 0,15 0,21 112
11 11:35 5 9 11 0,13 0,24 87
12 11:36 6 10 13 0,11 0,21 98
13 11:37 5 9 11 0,12 0,25 103
14 11:38 5 10 12 0,14 0,21 99
15 11:39 5 9 12 0,14 0,24 120

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

3. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 2ου σημείου  
38,128045-23,530871  19/09/2022

TEMTERATURE 28,7 °C  HUMIDITY 42%

 A/A Ώρα PM1 
μg/ m3

PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:36 8 13 16 0,1 0,1 142
2 10:37 6 12 14 0,08 0,12 69
3 10:38 7 12 15 0,07 0,16 50
4 10:39 6 11 14 0,09 0,17 25
5 10:40 5 9 11 0,11 0,13 22
6 10:41 7 12 16 0,12 0,16 13
7 10:42 8 14 17 0,15 0,15 11
8 10:43 9 15 20 0,16 0,13 24
9 10:44 10 17 22 0,15 0,15 21
10 10:45 7 11 15 0,16 0,14 17
11 10:46 8 13 18 0,17 0,17 18
12 10:47 9 15 20 0,14 0,11 21
13 10:48 7 13 16 0,16 0,13 11
14 10:49 8 13 17 0,17 0,14 9
15 10:50 6 11 13 0,16 0,16 12

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

4. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 2ου σημείου νέο μηχάνημα  
38,128045-23,538071 19/9/2022

 TEMTERATURE 28,5 °C  HUMIDITY 43,8%

 A/A Ώρα PM1 
μg/ m3

PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:51 145 156 0 0,1
2 10:52 148 187 0 0,13
3 10:53 150 224 0 0,31
4 10:54 126 287 0 0,27
5 10:55 117 134 0 0,2
6 10:56 230 259 0 0,19
7 10:57 181 297 0 0,01
8 10:58 200 314 0 0,24
9 10:59 171 276 0 0,18
10 11:00 112 119 0 0,19
11 11:01 84 222 0 0,14
12 11:02 77 131 0 0,27
13 11:03 81 100 0 0,25
14 11:04 19 46 0 0,24
15 11:05 17 42 0 0,22

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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13. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων,ΤΙΤΑΝ Καμάρι 7ου 
σημείου μετά την είσοδο 150μ προς Μαγούλα (νέο μηχάνημα)  

2η 38,125791-23,530641  Ημερομηνία 19/09/2022 
TEMTERATURE 31 °C  HUMIDITY 32,6

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:38 24 54 0 0,22
2 13:39 660 2000 0 0,19
3 13:40 572 1180 0 0,18
4 13:41 910 1986 0 0,2
5 13:42 1202 2000 0 0,17
6 13:43 1297 2000 0 0,16
7 13::44 499 1430 0 0,17
8 13:45 91 215 0 0,18
9 13:46 96 193 0 0,17
10 13:47 60 137 0 0,2
11 13:48 55 121 0 0,18
12 13:49 88 196 0 0,17
13 13:50 102 208 0 0,18
14 13:51 96 232 0 0,16
15 13:52 55 139 0 0,15

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

9. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΤΙΤΑΝ-Καμάρι  
6ου σημείου 38,127431-23,531117. Ημερομηνία 19/09/2022 

TEMTERATURE 29,4 °C  HUMIDITY 40,70%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:19 9 14 20 0,01 0,05 9
2 12:20 12 20 27 0,02 0,06 8
3 12:21 15 32 43 0,01 0,07 4
4 12:22 19 31 39 0,01 0,15 3
5 12:23 13 23 29 0,01 0,13 9
6 12:24 10 17 19 0,02 0,15 8
7 12:25 5 9 12 0,03 0,14 9
8 12:26 5 10 12 0,01 0,16 8
9 12:27 9 14 18 0,04 0,16 3
10 12:28 10 16 21 0,01 0,18 5
11 12:29 12 19 25 0,02 0,16 6
12 12:30 13 21 27 0,01 0,15 8
13 12:31 10 17 21 0,02 0,13 7
14 12:32 8 14 19 0,01 0,19 9
15 12:33 9 14 18 0,03 0,17 8

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

11.Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΤΙΤΑΝ - Καμάρι 9ου 
σημείου προς Μαγούλα 450μ από είσοδο 38,123574-23,531387,  
Ημερομηνία 19/09/2022TEMTERATURE 30,4 °C  HUMIDITY 34%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:53 7 12 15 0,09 0,13 159
2 12:54 5 10 12 0,07 0,17 120
3 12:55 6 11 14 0,04 0,17 98
4 12:56 6 11 13 0,11 0,16 131
5 12:57 6 10 13 0,1 0,15 113
6 12:58 6 11 13 0,08 0,12 100
7 12:59 5 10 12 0,1 0,18 123
8 13:00 6 10 13 0,1 0,14 93
9 13:01 8 14 18 0,07 0,17 127
10 13:02 7 12 15 0,08 0,15 119
11 13:03 6 11 14 0,09 0,16 145
12 13:04 7 12 16 0,07 0,12 137
13 13:05 6 10 12 0,1 0,18 143
14 13:06 5 9 11 0,09 0,15 138
15 13:07 6 10 13 0,1 0,12 144

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

14. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, ΤΙΤΑΝ Καμάρι 9ου 
σημείου προς Μαγούλα 450μ από την είσοδο (νέο μηχάνημα)  

3η 38,123574-23,531387   
Ημερομηνία 19/09/2022TEMTERATURE 30,1°C  HUMIDITY 38,2%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:54 19 40 0 0,52
2 13:55 16 28 0 0,48
3 13:56 14 28 0 0,36
4 13:57 354 856 0 0,15
5 13:58 628 1991 0 0,19
6 13:59 18 37 0 0,22
7 14::00 14 29 0 0,2
8 14:01 12 25 0 0,18
9 14:02 15 35 0 0,16
10 14:03 14 30 0 0,07
11 14:04 10 21 0 0,14
12 14:05 9 20 0 0,01
13 14:06 13 26 0 0,04
14 14:07 17 36 0 0,1
15 14:08 14 27 0 0,09

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

10.  Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων ΤΙΤΑΝ - Καμάρι 
8ου σημείου 250μ προς Μαγούλα 38,124895-23,530874,  

Ημερομηνία 19/09/2022   TEMTERATURE 33,2 °C  HUMIDITY 30,30%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:36 6 10 13 0,14 0,15 18
2 12:37 13 23 29 0,14 0,19 7
3 12:38 7 14 18 0,16 0,17 6
4 12:39 7 11 14 0,16 0,16 9
5 12:40 6 10 13 0,17 0,19 8
6 12:41 7 11 14 0,21 0,19 7
7 12:42 30 48 63 0,2 0,15 9
8 12:43 19 32 41 0,18 0,21 8
9 12:44 10 18 22 0,15 0,2 9
10 12:45 7 12 15 0,16 0,18 7
11 12:46 6 11 14 0,17 0,21 8
12 12:47 7 11 14 0,15 0,15 7
13 12:48 5 10 12 0,17 0,2 7
14 12:49 6 11 13 0,15 0,2 6
15 12:50 5 9 11 0,18 0,18 8

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

12.  Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΤΙΤΑΝ Καμάρι 
10ου σημείου προς Μαγούλα 600μ από την είσοδο,38,121860-23,532626 

Ημερομηνία 19/09/2022TEMTERATURE 30 °C  HUMIDITY 34,50%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:10 5 9 11 0,07 0,16 10
2 13:11 6 10 13 0,03 0,14 7
3 13:12 5 9 12 0,05 0,12 6
4 13:13 13 20 26 0,07 0,09 8
5 13:14 10 19 23 0,06 0,12 9
6 13:15 6 10 12 0,06 0,12 8
7 13:16 7 12 15 0,07 0,05 11
8 13:17 11 18 23 0,06 0,1 10
9 13:18 12 20 25 0,07 0,1 12
10 13:19 6 12 14 0,07 0,07 10
11 13:20 28 45 49 0,06 0,07 16
12 13:21 6 12 15 0,07 0,06 15
13 13:22 5 10 14 0,05 0,07 12
14 13:23 6 10 14 0,03 0,08 17
15 13:24 7 11 14 0,03 0,07 18

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, μετά τις επίμονες καταγγελίες πολιτών για παραβιάσεις από το εργοστά-
σιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, ως προς την διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας, επισκέφτηκε εκ νέου το 
σημείο  και στις 14/11/2022. Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα για τους επικίνδυνους 
αέριους ρύπους ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και για την ποιότητα του νερού για  
εξασθενές χρώμιο, φωσφορικά θειικά και νιτρικά ιόντα και έγινε μέτρηση του COD των δειγμάτων στην περιοχή του Καμαρίου.

Όπως πράττουμε κάθε φορά, δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας με το υπ΄ αρ. 659/18.11.2022 δελτίο τύπου 
μας στην ιστοσελίδα μας (www.pakoe.gr), το οποίο έχει επί λέξει: 
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«Eπικίνδυνη τοξική και καρκινογόνα 
ρύπανση εκπέμπει το εργοστάσιο 

τσιμέντου « Τιτάν» στο Καμάρι Βοιωτίας
Παρέμβαση του ΠΑΚΟΕ στον Εισαγγελέα Θηβών • Το ΠΑΚΟΕ θα κινηθεί 

δικαστικά εναντίον της εγκληματικής συγκάλυψης της βιομηχανίας  
και των ηθικών αυτουργών της δράσης της, σε βάρος της υγείας των πολιτών, 

δηλαδή της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Είναι απαράδεκτη η εγκληματική δράση της βιομη-
χανίας τσιμέντου «ΤΙΤΑΝ» στο Καμάρι σε βάρος 
της υγείας των πολιτών και των κατοίκων της 

Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας από την τοξική και καρ-
κινογόνο ρύπανση που προκαλεί η ανεξέλεγκτη παρα-
γωγική διαδικασία τσιμέντου. Όλα τα παραπάνω αποτε-
λούν αρνητικές παρεμβάσεις στις προσπάθειες που γίνο-
νται για την κλιματική αλλαγή. Ζητάμε άμεση παρέμβα-
ση από τον Εισαγγελέα της Θήβας, στον οποίο θα κατα-
φύγουμε ενάντια στην βιομηχανία και στις υποτιθέμε-
νες προσπάθειες του Δήμαρχου Τανάγρας και των αντι-
περιφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Αττικής.

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, μετά την καταγ-
γελία πολιτών για παραβιάσεις από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ 
στο Καμάρι Βοιωτίας, ως προς την διαχείριση των απο-
βλήτων της βιομηχανίας, επισκέφτηκε το σημείο στις 
14/11/2022. 

Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις για την ποι-
ότητα του αέρα για τους επικίνδυνους αέριους ρύπους ΡΜ1, 
ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας και για την ποιότητα του νερού για εξασθενές 
χρώμιο, φωσφορικά θειικά και νιτρικά ιόντα και έγινε μέτρη-
ση του COD των δειγμάτων στην περιοχή του Καμαρίου.

Σημεία 
Μέτρησης 

Αέριων Ρύπων
Περιγραφή Συντεταγμένες

Σημείο 1 ΤΙΤΑΝ Καμάρι Βοιωτίας απέναντι 
πριν την είσοδο

38.12671362176119, 
23.53117887145498

Σημείο 2
ΤΙΤΑΝ Καμάρι Βοιωτίας Δρόμος 
προς Άγιο Βλάσση, δίπλα στο 
κεντρικό φουγάρο

38.123779 
23.5273474

Σημείο 3
ΤΙΤΑΝ Καμάρι Βοιωτίας Δρόμος 
προς Άγιο Βλάσση 1χλμ δυτικά από 
το σημείο 2

38.1289255 
23.5226961

Σημείο 4 Μαντρί 500 μέτρα νότια από ΤΙΤΑΝ 38.12537597513718, 
23.527340830559787

Σημείο 5
Καμάρι Βοιωτίας, Επαρχιακή Οδός 
Οινόης-Μαγούλας 500 μέτρα 
ανατολικά από Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ

38.1274446 
23.5317566

Σημείο 6
Καμάρι Βοιωτίας, Επαρχιακή Οδός 
Οινόης-Μαγούλας ανάμεσα σε 
Σιακανδάρη Ασφαλτικά και Sol 
Hellas Α.Ε.

38.133521916044835 
23.5357334257915

Αέριοι Ρύποι
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα αιωρούμενα σωματί-

δια συναντώνται υψηλές συγκεντρώσεις σε ΡΜ2,5 στο 
σύνολο σχεδόν των σημείων, με την υψηλότερη τιμή στα 
98μg/m3 να καταγράφεται στο σημείο 5( Καμάρι Βοιωτίας, 
Επαρχιακή Οδός Οινόης-Μαγούλας 500 μέτρα  ανατολι-
κά από Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, συνημμένοι πίνακες). 

Η ίδια τάση παρατηρείται, ως προς τις συγκεντρώσεις των 
ΡΜ10 με το ίδιο σημείο να παρουσιάζει συγκέντρωση 173μg/m3.

Ακόμη, οι τιμές των συγκεντρώσεων της φορμαλδεΰδης 
βρίσκονται σε επικίνδυνα επίπεδα, καθώς από το σύνολο των 
μετρήσεων (6 σημεία x 15 μετρήσεις), μόνο μία φορά η τιμή 
έπεσε κάτω από το όριο. Οι συγκεντρώσεις των TVOC, παρου-
σιάζουν τιμή εκτός ορίων μόνο στο σημείο 1 (ΤΙΤΑΝ Καμά-
ρι Βοιωτίας απέναντι πριν την είσοδο).

Για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η μέγιστη 
τιμή συναντάται στο σημείο 3 στα 130nTesla (ΤΙΤΑΝ 
Καμάρι Βοιωτίας Δρόμος προς Άγιο Βλάσση 1χλμ δυτι-
κά από το σημείο 2).

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

Σημείο 1 41 84 0,84 0,07 8
Σημείο 2 22 45 0,43 0,07 54
Σημείο 3 24 49 0,15 0,08 130
Σημείο 4 12 34 0,13 0,06 39
Σημείο 5 98 173 0,02 0,06 17
Σημείο 6 30 61 0,06 0,06 17
Ανώτατο 

επιτρ. όριο 25 50 0,31 0,02 20

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σημείο 1 9 18 0,40 0,02 7
Σημείο 2 10 19 0,18 0,02 49
Σημείο 3 8 15 0,07 0,04 30
Σημείο 4 8 15 0,03 0,03 30
Σημείο 5 9 18 0,00 0,01 2
Σημείο 6 8 15 0,00 0,03 14
Ανώτατο 

επιτρ. όριο 50  0,31 0,02 20

**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 επιτρέ-
πεται να η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση  του εργαζόμε-
νου σε έναν χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα ζώνης 
αναπνοής του, κατά την διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλε-
πτης περιόδου 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 ΡΜ2,5 25 μg/m³ και για 
ΡΜ10 50μg/m³

( ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι η τιμή η οποία δεν επιτρέ-
πεται να ξεπερνά το 70% της οριακής τιμής περισσότερο από 
35 φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.)

(25 μg/m³ και 50 μg/m³  ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 1311Β/13.4.17)
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Υγρά Απόβλητα
Ως προς τα απόβλητα του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι 

επισημαίνεται πως πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη απόρριψη 
υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας στον υδροφόρο ορίζοντα 
με τελική κατάληξη τον ποταμό Σαρανταπόταμο. Είναι απα-
ράδεκτο μια βιομηχανία, η οποία διαχειρίζεται και απόβλητα 
άλλων βιομηχανιών, να αποφασίζει ότι θα ρυπαίνει με αυτό 
τον τρόπο το περιβάλλον.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε 5 σημεία και με 
σκοπό τον προσδιορισμό των νιτρικών, θειικών, φωσφορικών 
ιόντων, των ιόντων εξασθενούς χρωμίου και του COD. Επίσης 
προσδιορίστηκαν οι φυσικοχημικές παράμετροι των δειγμάτων.

Σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 
1272/2008 το χρώμιο ανήκει στις ουσίες που προκαλούν καρ-
κινογένεση, μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων, τοξι-
κότητα στην αναπαραγωγή, οξεία τοξικότητα, ειδική τοξικό-
τητα στα όργανα-στόχους έπειτα από επανειλημμένη έκθεση, 
διάβρωση του δέρματος, ευαισθητοποίηση του αναπνευστι-
κού και του δέρματος, οξεία και χρόνια τοξικότητα στο υδά-
τινο περιβάλλον, ερεθισμό οφθαλμών, ειδική τοξικότητα στα 
όργανα-στόχους ύστερα από μια εφάπαξ έκθεση, οφθαλμολο-
γική βλάβη και ερεθισμό δέρματος.

Οι τιμές για το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο είναι πολύ 
υψηλές σε όλα τα ρέματα που ρυπαίνει το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, 
με το όριο του εξασθενούς χρωμίου να είναι στα 3μg/L στις 
περιοχές της Ασώπειας υδρολεκάνη, σύμφωνα με την ΚΥΑ:  Αρ. 
Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010.

Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, 
COD) είναι η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για τη 
χημική οξείδωση του συνόλου των οργανικών ενώσεων που 
περιέχονται στο νερό και που μπορούν να οξειδωθούν με ισχυ-
ρό χημικό οξειδωτικό μέσο. Υψηλές τιμές του COD επιδεικνύ-
ουν ότι περιέχεται στο νερό υψηλό οργανικό φορτίο, το οποίο 
συνεπάγεται την μείωση του  διαλυμένου οξυγόνου στο νερό με 
αποτέλεσμα την δηλητηρίαση των οργανισμών υδάτινων οικο-

συστημάτων. Η αγωγιμότητα είναι δείκτης της ποιότητας του 
νερού και της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Όταν οι τιμές της αγωγιμότητας του νερού ενός δείγματος 
είναι υψηλές σημαίνει πως στο συγκεκριμένο δείγμα υπάρχουν 
διαλυμένες σημαντικές ποσότητες ιόντων μετάλλων  και ανόρ-
γανων ενώσεων.

Τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) είναι η ξηρή μάζα των 
σωματιδίων που παγιδεύεται από φίλτρο μεγαλύτερο των 2μm. 
Είναι μια παράμετρος της ποιότητας του νερού, καθώς υψηλές 
συγκεντρώσεις των TSS στο νερό, μειώνουν το διαλυμένο οξυ-
γόνο, αφού αυξάνουν την θερμοκρασία του νερού. Αυτό συμ-
βαίνει, επειδή έχουν μικρότερη θερμοχωρητικότητα από αυτή 
του νερού και σε επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνο-
νται. Μέσω αγωγής θερμαίνουν τελικά τον συνολικό όγκο του 
νερού, μειώνοντας την διαλυτότητα του οξυγόνου σε αυτό.

Οι τιμές του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD), της 
αγωγιμότητας και των ολικά αιωρούμενων στερεών (ΤSS) σε 
όλα τα δείγματα είναι πολύ υψηλές, μαρτυρώντας την επιβα-
ρυμένη κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή.

Η μικροβιακή ανάλυση έδειξε υψηλές τιμές στο σημείο 1 
από E.coli και εντερόκοκκο που συνάδει με τα παραπάνω απο-
τελέσματα. 

Τέλος οι τιμές της θολερότητας, όπως αναμένεται είναι 
υψηλές, αφού οι υψηλές τιμές της είναι δείκτης χαμηλής ποι-
ότητας του νερού.

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα των μετρήσεων συνάδουν με 
προηγούμενες μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από το 
ΠΑΚΟΕ και μαρτυρούν σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας 
του αέρα και του νερού, σε μια περιοχή που γειτνιάζει με κτή-
ματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η ρύπανση που συντελείται είναι σημαντική και η κινητο-
ποίηση των πολιτών είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η στήρι-
ξη όλων των φορέων, στους ατομικούς αγώνες των κατοίκων, 
για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαιότητα.

Α/
Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες θέσης 

δειγματοληψίας Ώρα
Συγκέντρωση

Χρωμίου 
Cr (VI), μg 

Cr6+ / l
COD (mg 

O /L)
Νιτρικών 

NO3– (mg/L)
Θειικών SO4 

2+ (mg/L)
Φωσφορικών 

(Ρ2O5 ) 
(mg/L)

1 Καμάρι. ΤΙΤΑΝ. 50 μέτρα ανατολικά από την είσοδο 38.126818482743786, 
23.531607490463575 11:00 67 1030 0,7 31 0,17

2 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Κανάλι, 150 μέτρα 
βορειοδυτικά από την κεντρική είσοδο.

N 38.127530  
E 23.529825 11:10 229 418 1,5 27 0,19

3 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Σημείο απόρριψης 
αποβλήτων 20 μέτρα δυτικά από το σημείο 2.

N 38.127661  
E 23.529678 11:15 177 513 1,1 33 0,16

4 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Ρέμα ανάμεσα του ΤΙΤΑΝ 
και Ασφαλτική Σιακάνδαρη

N 38.1278708  
E 23.5314763 12:30 1 522 1,6 928 0,16

5 Καμάρι. Ρέμα ανάμεσα Ασφαλτική Σιακάνδαρη και 
SOIL HELLAS A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

N 38.1330064  
E 23.5355030 13:10 17 499 0,9 96 0,24

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την * ** 0 125 3,5 – 6 150-250 0.4 – 0.7

*Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, 
η συγκέντρωση νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη από 7mg/l. 

*Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η συγκέντρωση Νιτρι-
κών πρέπει να είναι μικρότερη από 50mg/l σε περιπτώσεις ιδιαι-
τέρων κλιματολογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l. 

**Αριθμ. 20488 Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 Καθορισμός 
Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και 
Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. η συγκέντρωση των Νιτρι-
κών ορίζετε σε 3,5 – 6 mgNO3−N /l

*Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων, η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου

 πρέπει να είναι μικρότερη από 2,0mg/l. 
*Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυ-

πα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδά-
των, η συγκέντρωση ολικού Φωσφόρου πρέπει να είναι μικρό-

τερη από 1mg/l. 
*Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η συγκέντρωση 

φωσφορικών πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 (ύδατα Α1) και 
0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3). 

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτού-
μενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για 
«πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και 
αλιεία», η συγκέντρωση των Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 
0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών 25 – 50 mgNO3−N/l

** ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 100079 Αρ. Φύλλου 135. 22 – 01 - 2015. 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύ-
πων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασω-
πού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές 
Τιμές Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων, αναφέ-
ρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών 
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11 mgNO3−N/l. 
* * Η παγκόσμια οργάνωση (ΠΟΥ) έχει από το 1974, θεσπί-

σει όριο για το εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα έχει χαρα-
κτηριστεί καρκινογόνο και μεταλαξιογόονο τα 5μg/ltσε Νερά 
Ανθρώπινης Κατανάλωσης, Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαιτίας της 
καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται 

να ανιχνεύεται 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. Φύλλου 749. Αρίθμ. 
20488/31 Μαΐου 2010, όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, 
πηγές, λίμνες) τα 3 μg/m³.

Α/ Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες Ώρα
Συγκέντρωση

pH TSS * 
mg/l

Αγωγιμό-
τητα μS/

cm
Θολερό-
τητα NTU

1 Καμάρι. ΤΙΤΑΝ. 50 μέτρα ανατολικά από την είσοδο Ν 38.126818482743786, 
Ε 3.531607490463575 11:00 7,6 1766 1229 165

2 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. κανάλι, 150 μέτρα 
βορειοδυτικά από την κεντρική είσοδο.

N 38.127530  
E 23.529825 11:10 8,1 1042 1499 558

3 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Σημείο απόρριψης 
αποβλήτων 20 μέτρα δυτικά από το σημείο 2.

N 38.127661  
E 23.529678 11:15 8,3 1601 23.800 503

4 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Ρέμα ανάμεσα του ΤΙΤΑΝ 
και Ασφαλτική Σιακάνδαρη

N 38.1278708  
E 23.5314763 12:30 8,5 1251 1898 334

5 Καμάρι. Ρέμα ανάμεσα Ασφαλτική Σιακάνδαρη και 
SOL HELLAS A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

N 38.1330064  
E 23.5355030 13:10 5,4 982 1390 325

Α/ 
A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Συντεταγμένες 
θέσης 

δειγματοληψίας 
(γεωγρ. πλάτος, 
γεωγρ. μήκος )

Ώρ α 
δειγμα-
τοληψί-

ας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙ-
ΩΝ Cfu / 100 ml

E. coli Εντερό-
κοκκοι

1 Καμάρι. ΤΙΤΑΝ. 50 μέτρα ανατολικά από την είσοδο Ν 38.126818482743786, 
 Ε 23.531607490463575 11:00 627 213

2 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. κανάλι, 150 μέτρα βορειοδυτικά από την κεντρική 
είσοδο.

N 38.127530  
E 23.529825 11:10 25 3

3 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Σημείο απόρριψης αποβλήτων 20 μέτρα δυτικά από το 
σημείο 2.

N 38.127661  
E 23.529678 11:15 22 15

4 Καμάρι. Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Ρέμα ανάμεσα του ΤΙΤΑΝ και Ασφαλτική Σιακάνδαρη N 38.1278708  
E 23.5314763 12:30 80 5

5 Καμάρι. Ρέμα ανάμεσα Ασφαλτική Σιακάνδαρη και SOL HELLAS A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΑΕΡΙΑ

N 38.1330064  
E 23.5355030 13:10 130 47

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 / 
100 ml

100/ 100 
ml

Ανάλογες μετρήσεις είχε διενεργήσει το ΠΑΚΟΕ τον Ιού-
λιο του 2020 στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ (περιοχή Ευκαρπίας 
Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά, 
όταν ανέλαβε να πραγματοποιήσει την επιστημονική διερεύ-
νηση των ρύπων της περιοχής, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε 
δύο φάσεις από το επιστημονικό συνεργείο του.

Η πρώτη φάση περιελάμβανε την καταγραφή της παρα-
γωγικής διαδικασίας και των χαρακτηριστικών του εργοστα-
σίου «ΤΙΤΑΝ» με επιτόπιες παρατηρήσεις και τη μελέτη για 
τη χρησιμοποίηση μοντέλων καννάβου σε επιλεγμένες θέσεις 
για τη μέτρηση αερίων ρύπων σε απόσταση από 50 μέτρα έως 
δύο χιλιόμετρα περιμετρικά και ακτινωτά της τσιμεντοβιομη-
χανίας. Η δεύτερη φάση περικλείει την υλοποίηση της έρευ-
νας που διήρκησε ένα μήνα, το πόρισμα και τις προτάσεις που 
προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν οι επι-
στημονικοί συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ, όλα αυτά καταγεγραμμέ-
να σε 939 σελίδες.

Από τους εννέα ρύπους που μετρήθηκαν ακτινωτά και περι-
μετρικά στο εργοστάσιο, διαπιστώθηκε ότι οι επτά σε όλες σχε-
δόν τις τιμές τους ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, 
γεγονός που καθιστά αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ιδιαίτερα 
τις νυχτερινές ώρες το εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» είναι υπεύ-
θυνο για την επικρατούσα ρυπασμένη ατμόσφαιρα.

 Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι επικίνδυ-
νοι και καρκινογόνοι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες 
τις νυχτερινές ώρες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα (3-4 φορές 
πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια). Η ραδιενεργός ακτινοβολία 
που βρέθηκε στις μετρήσεις είναι αποτέλεσμα της χρήσης της 
ιπτάμενης ραδιενεργού τέφρας. Ανάλογη συμπεριφορά επιδει-

κνύουν και το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώ-
του, εξίσου επικίνδυνων ρύπων.

Με βάση την ως άνω μελέτη αλλά και την εκτεταμένη 
μόλυνση που επικρατεί εδώ και χρόνια στην ατμόσφαιρα, στο 
έδαφος αλλά και στο νερό προς κατανάλωση της περιοχής, ο 
Δήμος Παύλου Μελά κατέθεσε στις 29 Οκτωβρίου 2020 ενώ-
πιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης (με 
αριθμό κατάθεσης Ε2878/2020) κατά της βιομηχανίας «ΤΙΤΑΝ», 
που αφορά απόφαση του ΥΠΕΝ για την τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρα-
πέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των αιωρούμε-
νων σωματιδίων (ΑΣ10). Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία που 
υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν, στην περιοχή της Θεσσα-
λονίκης καταγράφηκαν συστηματικές υπερβάσεις των ανώτα-
των προβλεπόμενων ορίων για 14 συναπτά έτη από το 2005 
(με εξαίρεση το 2013) μέχρι και το 2019. 

Θλιβερό είναι επίσης ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το 
διπλάσιο σε αναλογία ποσοστό πρόωρων θανάτων εξαιτίας 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από διάφορα τοξικά σωματί-
δια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δυστυχώς όμως η ρύπανση που προκαλείται στην περι-
οχή αφορά και τη μόλυνση του Σαρανταπόταμου, κατά 
μήκος του οποίου βρίσκονται εγκατεστημένες και άλλες 
βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες ρίχνουν τα βιομηχανικά 
απόβλητά τους απευθείας στον ποταμό, χωρίς καμία επε-
ξεργασία, προκαλώντας έτσι εδώ και χρόνια ανυπολόγιστη 
καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα.
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Δυστυχώς αποδεικνύεται στην 
πορεία της ύπαρξης των ΜΚΟ- 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΚΟ- 

ότι πληθώρα αυτών, όχι μόνο δεν 
είναι μη κυβερνητικές οργάνωσεις, 
αλλά αγγίζουν τα όρια των εγκλη-
ματικών οργανώσεων.

Επειδή υπάρχουν ΜΚΟ σαν την Ελλη-
νική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 
που το 100% των χρημάτων που εισρέ-
ουν σε αυτήν είναι χορηγίες βιομηχανι-
ών, θα πράξουμε τα δέοντα, ώστε αυτές οι 
υπόγειες λειτουργίες των φορέων αυτών 
να σταματήσουν γιατί Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, 
όπως λέει το μήνυμα του ΠΑΚΟΕ. Έχει 
ονοματεπώνυμο με θετικό και αρνητικό 
πρόσημο. Το αρνητικό πρόσημο το απο-
δίδουμε στην Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης.

Ειδικότερα, αλλά όχι ήσσονος σημα-
σίας από τα παραπάνω που αναφέραμε, 
είναι το γεγονός πως ο κος Αγάθης έχει 
ήδη διαμαρτυρηθεί με επιστολή του προς 
την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης για την «συνεργασία-χορηγία» 
της με την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, 
η οποία αν και αποδεδειγμένα ρυπογό-
νος, στρέφει το ενδιαφέρον της σε μελέτη 

για τη βιοποικιλότητα της Μήλου, όπου 
όμως οι εξορυκτικές δραστηριότητές της 
έχουν ολέθρια αποτελέσματα στο νησί 
αυτό. Το ΠΑΚΟΕ, αφού μας κοινοποίη-
σε ο κος Αγάθης την ως άνω επιστολή 
του, διαμαρτυρήθηκε και αυτό με τη σει-
ρά του στην Ελληνική Εταιρεία Προστα-
σίας της Φύσης για το ως άνω ζήτημα 
και έλαβε την ασαφή και λιτή απάντη-
ση «το παραδοτέο έργο της μελέτης αποτελεί 
ιδιοκτησία του αναθέτοντος και κατά συνέ-
πεια θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτόν».

Αυτά λένε οι μεγαλοσχήμονες.
Αντίθετα, η άποψή μας είναι ότι 

η ρύπανση που συντελείται είναι 
σημαντική και η κινητοποίηση των 
πολιτών είναι στη σωστή κατεύθυν-
ση. Η στήριξη όλων των φορέων, 
στους ατομικούς αγώνες των κατοί-
κων, για την προστασία του περι-
βάλλοντος αποτελεί αναγκαιότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, όπως 

είναι γενικά παραδεκτό, οι επιπτώσεις 
στο περιβάλλον που έχει το σύνολο της 
παραγωγικής διαδικασίας των τσιμε-
ντοβιομηχανιών, της βαριάς βιομηχα-
νίας,  είναι: 

- εκπομπή σκόνης, θορύβου, δονή-
σεων και αέριων ρύπων όπως του CO2. 

- αλλοίωση του φυσικού τοπίου,  θερ-
μικές μεταλλαγές στο περιβάλλον και επί-
δραση στη χλωρίδα

- στερεά απόβλητα. 
- ανάλωση φυσικών πόρων (πρώτων 

υλών, νερού, ορυκτών καυσίμων), θερμι-
κές μεταλλαγές στο περιβάλλον

- όχληση των γειτονικών κοινοτήτων. 
- κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ δια-

θέτει όλα τα παραπάνω «προσόντα».
Εμείς καλλιεργούμε την περι-

βαλλοντική ευαισθησία, ενώ η τσι-
μεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ καλλιερ-
γεί τη μακροχρόνια περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής που λει-
τουργούν οι μονάδες της παραγω-
γής τσιμέντου.

Δε διαλέγουμε να πάθουμε καρκί-
νο από την ατμοσφαιρική ρύπανση! 

Ο λιγότερος καρκίνος δεν μας 
λέει τίποτα! 

Λέμε όχι στην ρύπανση του αέρα, 
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής μας! 

Λέμε πως Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ-
ΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Ελληνική Εταιρεία  
Προστασίας της Φύσης
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Οι ανησυχίες των κατοίκων 
της Σπάρτης για την ρύπαν-
ση του αέρα και του νερού, 

έφτασαν στο ΠΑΚΟΕ με την μορφή 
καταγγελίας. Τα δύο πυρηνελαιουρ-
γεία της περιοχής θεωρούν επιτρε-
πτό να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα την 
περιοχή της Σπάρτης και του Γυθεί-
ου, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις 
επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, με 
την ανοχή της Πολιτείας, της Περι-
φέρειας και του Δήμου. 

Σε αντίθεση με τους φορείς Αυτο-
διοίκησης, οι οποίοι πληρώνονται για 
την προστασία των πολιτών από τέτοια 
φαινόμενα και παραμένουν αδρανείς, 
το ΠΑΚΟΕ αφιλοκερδώς συμμετέχει 
στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
πολίτες για το δικαίωμα σε καθαρό αέρα.

 Η κατάσταση στην Σπάρτη και το 
Γύθειο, όπου βρέθηκε το συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ στις 6/12/2022, ήταν απελπι-
στική. Η καρκινογόνος ομίχλη που είχε 
κατακαθίσει, είχε περιορίσει την ορα-
τότητα, προκαλούσε ερεθισμό σε μάτια 
και λαιμό, καθώς και δύσπνοια. Ακό-
μη, μπορούσε κανείς να γευτεί την επι-
βαρυμένη ατμόσφαιρα, καθώς ξαφνι-
κά εμφανιζόταν μια πικρή γεύση στην 
γλώσσα. Είναι απαράδεκτο ότι μπρο-
στά στον βωμό του κέρδους, όσο μικρό 
ή μεγάλο, ακόμα και ντόπιες επιχειρή-
σεις δεν έχουν πρόβλημα να θυσιάσουν 
τη υγεία των συνανθρώπων τους και 
των παιδιών τους.

Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές 
μετρήσεις, σε 5 σημεία κοντά και γύρω 
από το πυρηνελαιουργείο στην Σπάρ-
τη και σε 7 σημεία κοντά και γύρω από 
το πυρηνελαιουργείο στο  Γύθειο στις 
6/12/2022, ως προς τους δείκτες ποιό-
τητας αέρα ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, TVOC, 
HCHO και ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας. Λήφθηκαν 15 μετρήσεις ανά 
σημείο, σε 12 σημεία συνολικά.Οι τιμές 
των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ1, 
στην Σπάρτη εμφάνισαν μέγιστη τιμή, 
για όσο φυσούσε νότιας κατεύθυνσης 
άνεμος τα 343 μg/m3, όταν η ανώτε-
ρη επιτρεπτή τιμή είναι 15 μg/m3, 23 
φορές δηλαδή πάνω από το όριο! 
(συνημμένα διαγράμματα) Στο Γύθειο, 
η μέγιστη τιμή που μετρήθηκε ήταν 
49 μg/m3 με έντονο αέρα που μετέ-
φερε γρήγορα τον καρκινογόνο καπνό 

σε υψηλότερα επίπεδα της ατμόσφαι-
ρας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως με τις 
ανάλογες συνθήκες, οι τιμές των συγκε-
ντρώσεων των ΡΜ1 θα ήταν ανάλογες 
αυτών στην Σπάρτη.

Όσον αφορά τις τιμές των συγκε-

ντρώσεων ΡΜ2,5 στην Σπάρτη, η μέγι-
στη τιμή μετρήθηκε 487 μg/m3,με το 
όριο στα 25 μg/m3 και των ΡΜ10 725 
μg/m3, με το όριο στα 50 μg/m3, 20 
και 15 φορές δηλαδή ανώτερες του 
ορίου!  Στο Γύθειο οι αντίστοιχες τιμές 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ

Ατμοσφαιρκή ρύπανση 
κίνδυνος- θάνατος!

Φωτογραφία από την ομίχλη που κατακάθεται στην Σπάρτη

Φωτογραφία από πυρηνελαιουργείο στην Σπάρτη



#146 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  202218 / ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΚΟΕ

ήταν 218 μg/m3  και 319 μg/m3,δη-
λαδή 9 και 6 φορές πάνω από το 
όριο! (συνημμένα διαγράμματα)

Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης 
φορμαλδεΰδης στην Σπάρτη μετρήθηκε 
0,12 μg/m3 και στο Γύθειο 0,38 μg/m3, 
με το όριο στα 0,02 μg/m3, σύμφωνα 
με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο για την 
Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία- National 
Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH, CDC, HHS). (συνημμέ-
να διαγράμματα)Παρακάτω παρουσι-
άζονται διαγράμματα με τις τιμές των 
συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. 
Τα πρώτα σημεία (1,2,3,4,5) αφορούν 
την περιοχή της Σπάρτης και τα υπό-
λοιπα την περιοχή του Γυθείου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Για τον έλεγχο της ρύπανσης του 

υδροφόρου ορίζοντα το συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε 8 δειγματολη-
ψίες νερού. Τα πέντε δείγματα λήφθη-
καν από ποτάμια και τα τρία δείγματα 
αφορούν νερά ανθρώπινης κατανάλω-
σης. Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν, ως 
προς χημικούς και μικροβιολογικούς 
δείκτες για την καταλληλότητά τους.

Τα δείγματα νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης δεν παρουσίασαν παρα-
μέτρους εκτός ορίων σε αντίθεση με 
τα επιφανειακά ύδατα του Ευρώτα και 
του ρέματος που καταλήγει στον Πλα-
τύ Ποταμό.

Υψηλές τιμές αγωγιμότητας (2970 
μS/cm και 2996 μS/cm), θολερότη-
τας (33 NTU και 47 NTU) και συγκέ-
ντρωσης ολικών αιωρούμενων σωμα-
τιδίων ( 1737 mg/l και 1730 mg/l) 
μετρήθηκαν στο ρέμα Πλατύ Ποταμού, 
το οποίο περνά δίπλα από πυρηνελαι-
ουργείο και ελαιοτριβείο. Οι παραπά-
νω τιμές μαρτυρούν ένα επιβαρυμένο 
ρέμα από οργανικούς και ανόργανους 
διαλυμένους ρύπους. Πιθανότατα το 
ελαιοτριβείο και το πυρηνελαιουργείο 
που συνορεύουν με το ρέμα, το ρυπαί-
νουν χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την 
δημόσιο υγεία, αλλά και το περιβάλλον.

Ακόμη, στα συγκεκριμένα δύο σημεία 
δειγματοληψίας (Επαρχιακή οδός Γυθεί-
ου Μυρσίνης, 200 μέτρα δυτικά από το 
ελαιοτριβείο και 500 από το πυρηνε-
λαιουργείο) μετρήθηκαν υψηλές τιμές 
συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου (5 
μg/l και 6 μg/l), με όριο στα 3 μg/l,  
νιτρικών ιόντων (12,6 mg/l και 13,9 
mg/l) με το όριο μεταξύ 3,5-6 mg/l, θει-
ικών ιόντων (252 mg/l και 284 mg/l) 
με το όριο μεταξύ 150-250 mg/l και 
φωσφορικών ιόντων (1,77 mg/l και 
1,56 mg/l), με το όριο μεταξύ 0,4-0,7 
mg/l. Το συγκεκριμένο ρέμα έχει μετα-
τραπεί, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, 
σε τόπο απόρριψης υγρών αποβλήτων. 
Τέλος στο ρέμα από την μικροβιακή 

Φωτογραφία από πυρηνελαιουργείο στο Γύθειο
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ανάλυση, προέκυψαν υψηλές συγκε-
ντρώσεις E.coli και Εντερόκοκκου.

Ο ποταμός Ευρώτας, βρέθηκε επί-
σης ρυπασμένος σε καλύτερη κατά-
σταση, όμως  από το ρέμα του Πλα-
τύ Ποταμού. Τα δείγματα λήφθηκαν 
από τον ποταμό, όπως προσεγγίζεται 
από τον περιφερειακό δρόμο Σπάρ-
της. Οι τιμές των συγκεντρώσεων 
Εντερόκοκκου βρέθηκαν ανώτερες 
του ορίου, όπως και των φωσφορι-
κών ιόντων.

Το ΠΑΚΟΕ θα παραμείνει στο πλευ-
ρό των πολιτών της Σπάρτης και του 
Γυθείου που ανησυχούν και νοιάζονται 
για τον τόπο τους και τους συμπολί-
τες τους, με συνεχή και έγκαιρη ενη-
μέρωση για το ζήτημα των πυρηνε-
λαιουργείων. Τα παραπάνω στοιχεία 
γνωστοποιήθηκαν στο ΥΠΕΝ, στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και στον 
Δήμαρχο Σπάρτης. Φωτογραφία από το ρέμα Πλατύ Ποταμού

Φωτογραφία από τον Ευρώτα.
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Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε στις 6/10/2022, 
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδει-
κτικές επιτόπιες μετρήσεις ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή της Αχαΐας και 
ειδικότερα  στο Ρίο και την Πάτρα.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις των σωμα-
τιδίων  ΡΜ2,5 και ΡΜ10. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν επί τόπου και λήφθη-
καν δεδομένα κάθε ένα λεπτό για δεκαπέ-
ντε λεπτά σε κάθε σημείο. Στην συνέχεια 
ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Κατά την εξέταση των μέσων όρων 
συγκέντρωσης των σωματιδίων  ΡΜ2,5 
και PM10 σε κάθε σημείο δειγματοληψί-
ας, παρατηρείται πως η συγκέντρωση των 
ΡΜ10 είναι μεγαλύτερη από αυτή των 
ΡΜ2,5. Η παραπάνω παρατήρηση είναι 

αναμενόμενη καθώς τα ΡΜ2,5 αποτελούν 
κλάσμα των ΡΜ10. 

Οι τιμές των συγκεντρώσεων των σωμα-
τιδίων ΡΜ2,5 στο Ρίο ήταν υψηλότερες 
του ορίου σε ποσοστό 36% με υψηλότερη 
τιμή στα 155 μg/ m3 και των ΡΜ10 στο 
ίδιο ποσοστό, δηλαδή 36%, με υψηλότερη 
τιμή στα 236 μg/ m3 (συνημμένος Πίνακας). 

Η υψηλότερη τιμή που μετρήθηκε στην 
Πάτρα για την συγκέντρωση των σωμα-
τιδίων ΡΜ2,5 ήταν 340 μg/ m3 και για 
την συγκέντρωση των ΡΜ10 620 μg/ m3 
(συνημμένος Πίνακας).

Ο μέσος όρος των μετρήσεων για τα 
ΡΜ2,5 στο Ρίο υπολογίστηκε στα 35,8 μg/ 
m3 και των ΡΜ10 στα 58,3 μg/ m3, ενώ 
στην Πάτρα στα 25 μg/ m3 για τα ΡΜ2,5 
και 44,6 μg/ m3 για τα ΡΜ10. Όπως παρα-
τηρείται οι παραπάνω τιμές είναι υψηλό-
τερες του ανώτερου ορίου και γι’ αυτό το 
λόγο απαιτείται η κινητοποίηση των πολι-

τών και των αρμόδιων φορέων με απαίτη-
ση τον καθαρό αέρα για όλους. 

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 1311Β/13.4.17 
ορίζονται ως ανώτερη οριακή τιμή για τα 
ΡΜ2,5 και ΡΜ10, τα 25 μg/m³ και 50 μg/
m³  αντίστοιχα. Το  ανώτατο επιτρεπτό όριο 
είναι η τιμή η οποία δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνά το 70% της οριακής τιμής περισ-
σότερο από 35 φορές μέσα σε ένα ημερο-
λογιακό έτος.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει την συνέχιση 
των έργων δημιουργίας περιφερεια-
κών δρόμων για την αποσυμφόρηση 
των δρόμων του κέντρου της Πάτρας 
με συνεργασία ανάμεσα στο αρμόδιο 
Υπουργείο και τους φορείς της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου 
Αχαΐας, καθώς και την δενδροφύτευ-
ση κατά μήκος των μεγάλων οδών και 
μεγάλων πλατειών της πόλης.

Πανοραμική 
Φωτογραφία της 

Πάτρας, Νίκος 
Ψαθογιαννάκης

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σημείο  Δειγματοληψίας
ΡΜ2,5 - 
μg/m³

(Μέγιστη 
τιμή)

ΡΜ2,5 - 
μg/m³

(Ελάχιστη  
τιμή)

ΡΜ10 - 
μg/m³

(Μέγιστη 
τιμή)

ΡΜ10- 
μg/m³

(Ελάχιστη  
τιμή)

Ρίο Αχαϊας,  Εγνατίας 12 Συντεταγμένες: 38.306385316382894, 
21.788636281317896 155 4 236 8
Πάτρα Αχαϊας,  Έλληνος Στρατιώτου 32  Συντεταμένες: 
38.25647708067472, 21.741263760703077 340 6 620 12
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Ούτε είκοσι τέσσερις ώρες δεν 
πέρασαν και ακόμη το τοξικό 
νέφος από την πυρκαγιά που 

ξέσπασε στο εργοστάσιο επεξεργασίας 
επικίνδυνων αποβλήτων «κρέμεται» 
στην κυριολεξία πάνω από τα κεφά-
λια των απλών πολιτών στον Ασπρό-
πυργο και την Ελευσίνα.

Η πολιτεία με ένα ηχηρό μήνυμα προ-
ειδοποιούσε τους πολίτες, αφού είχε φου-
ντώσει το πυκνό νέφος από την φωτιά γρά-
φοντας: «Αν βρίσκεστε στον Ασπρόπυργο, 
καταφύγετε σε κλειστό κτήριο τώρα. Κλεί-
στε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από 
υαλοπίνακες. Πυρκαγιά σε βιομηχανική 
εγκατάσταση».

 Το ΠΑΚΟΕ δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες 
και ήταν εκεί. Μέτρησε με τα διακριβωμέ-
να όργανά του και εντόπισε το τεράστιο 
πρόβλημα που περιγράφεται παρακάτω. 
Λήφθηκαν δεκαπέντε (15) ενδεικτικές μετρή-
σεις για τις συγκεντρώσεις των σωματιδί-
ων PM1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, VOC, HCHO και 
των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας, σε εφτά σημεία γύρω από τις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου Polyeco 
στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί 
τόπου στα σημεία και λήφθηκαν δεδομέ-
να κάθε ένα λεπτό για δεκαπέντε λεπτά σε 
κάθε σημείο(7 σημεία x15 μετρήσεις). Στην 
συνέχεια ακολούθησε στατιστική επεξερ-
γασία των αποτελεσμάτων.

 Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μετρήθη-
καν κυρίως στους ρύπους ΡΜ2,5, ΡΜ10 
και φορμαλδεΰδης, ενδεικτικό αποτέλε-
σμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε, αφού 
οι παραπάνω ρύποι παράγονται και κατά 
την διάρκεια τέτοιων περιστατικών (ατε-

λής καύση).
Η υψηλότερη τιμή της συγκέντρωσης 

ΡΜ2,5 μετρήθηκε στο σημείο 1 (Ασπρό-
πυργος, 20 μέτρα από τηην είσοδο Polyeco) 
στα 743 μg/ m3 (όριο 25μg/ m3) και των 
ΡΜ10 είναι 1294 μg/ m3 (όριο 50 μg/ m3) 
στο ίδιο σημείο. Στο σημείο 2 (Ασπρόπυρ-
γος, 150 μέτρα από είσοδο Polyeco) μετρή-
θηκε η μέγιστη τιμή στην συγκέντρωση 
της φορμαλδεΰδης στα 0,14 mg/m3 (όριο 
0,02 mg/m3) . Αξίζει να αναφερθεί πως οι 
παραπάνω τιμές είναι από εφτά έως τρι-
άντα φορές πάνω από την ανώτερη επι-
τρεπόμενη τιμή.

 Οι συγκεντρώσεις που παρατηρήθη-
καν, καθώς πρόκειται και για καρκινογό-
νους παράγοντες, είναι εξαιρετικά ανησυ-

χητικές. Από τις μετρήσεις για κάθε ρύπο 
συμπεραίνεται πως το 39% των μετρή-
σεων για ΡΜ2,5 ήταν πάνω από τα όρια, 
το 47% των μετρήσεων για ΡΜ10 επίσης 
αφορούσε τιμές ανώτερες του ορίου και 
τέλος το 99% των τιμών των συγκεντρώ-
σεων της φορμαλδεΰδης ήταν υψηλότε-
ρες του ορίου.

Όσον αφορά τις τιμές των VOC η μόνη 
τιμή που είναι ανώτερη του ορίου μετρή-
θηκε στο σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20 
μέτρα από τηην είσοδο Polyeco) και είναι 
0,43 mg/m3.

Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετρή-
θηκε στο σημείο 4 (Ασπρόπυργος, 1 χιλι-
ομετρο από είσοδο Polyeco) σε κατοικη-
μένη περιοχή στα όρια της ΒΙ.ΠΕ..

 Μετά από αυτά, όπου διαπιστώνε-
ται, ότι οι συγκεντρώσεις των επικίνδυ-
νων για την δημόσια υγεία ρύπων έφτα-
σαν πολύ πάνω από τα ανώτερα όρια, το 
ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει:

Την εταιρεία Polyeco για την ανυπαρ-
ξία μέτρων αποφυγής τέτοιων επικίνδυ-
νων καταστάσεων Την έλλειψη στοιχειω-
δών, εκ μέρους της εταιρείας, υποδομών 
για την αντιμετώπιση τέτοιων εφιαλτικών 
σεναρίων. Επισημαίνει επίσης: Την έγκαιρη 
παρέμβαση της πυροσβεστικής Την ανυ-
παρξία διόδων προσπέλασης και διαφυ-
γής από το εργοστάσιο Ότι πρέπει άμεσα 
να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι της πολι-
τείας, του Υπουργείου και της Περιφέρει-
ας, καθώς και οι Δήμοι και άλλοι φορείς, 
όπως το ΠΑΚΟΕ για τις συνθήκες που 
προκλήθηκε αυτό το συμβάν. Τέλος, τονί-
ζουμε ότι θα προσφύγουμε στην δικαιοσύ-
νη για τις παραλείψεις του εργοστασίου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 
ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Φωτογραφία από την ώρα του ατυχή-
ματος.

Συνεργείο του ΠΑΚΟΕ λαμβά-
νει επιτόπιες μετρήσεις
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Σχεδόν τρείς μήνες πέρασαν 
(3/09/2022,) όπου ο Δήμαρχος 
Σαντορίνης κ. Αντώνης Σιγάλας 

μας προσκάλεσε με σκοπό να του προ-
τείνουμε λύσεις για το τεράστιο πρό-
βλημα με τα σκουπίδια στο νησί του.

Εκεί επισκεφτήκαμε την χωματερή 
στην «Καλντέρα», όπου χιλιάδες τόνοι 
σκουπιδιών  ήταν χύμα «αραγμένοι» και 
εκατομμύρια μύγες σε ολόκληρο το νησί  
κυκλοφορούσαν με ενδεχόμενα μικρόβια 
από τα σκουπίδια.

Με το δεδομένο ότι η ανεξέλεγκτη 
και χωρίς άδεια αυτή χωματερή, λειτουρ-
γεί πολλά χρόνια,όπως και στην Μύκο-
νο, δίπλα σε κατοικημένες περιοχές με 
ξενοδοχεία – το ξενοδοχείο όπου διαμεί-
ναμε δύο μέρες απείχε από την χωματε-
ρή 250 μέτρα.

Επίσης, τα σκουπίδια, όταν επισκεφθή-
καμε την χωματερή τα «έσπρωχνε» ένα 
ερπυστριοφόρο  στην άκρη της χωματε-
ρής προς τη θάλασσα, όπου σε αυτή  ήταν 
αγκυροβολημένα δύο κρουαζιερόπλοια.

Ένα άλλο τρομερό γεγονός είναι ότι με 
βάση το συνημμένο τοπογραφικό από το 

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ –  
Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
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αρχείο του Δήμου, αποδεικνύεται η εγκλημα-
τική αδιαφορία της Δημοτικής αλλά και της 
Περιφερειακής Αρχής, όπου εκτός  του ότι δεν 
έχει άδεια η συγκεκριμένη ανεξέλεγκτη και επι-
κίνδυνη  χωματερή, βρίσκεται μέσα σε αρχαι-
ολογικό χώρο που έχει χαρακτηριστεί από το 
ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο).

Το ΠΑΚΟΕ έστειλε αμέσως (12/09/2022) 
έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 1644  που απευθύνε-
ται  στον Δήμαρχο και στον Γενικό Γραμματέα 
του Δήμου, όπου σαφώς αφενός  καταγγέλλο-
νται τα γεγονότα και η υφιστάμενη επικίνδυνη 
κατάσταση και αφετέρου προτείνεται σχέδιο 
δράσης και λύσης του προβλήματος, με ΕΣΟ-
ΔΑ για τον Δήμο και όχι ΕΞΟΔΑ.

Απάντηση δε πήραμε από  τότε και μετά 
τρείς μήνες εγκληματικής αδιαφορίας το ΔΣ. 
του ΠΑΚΟΕ αποφάσισε:

Να καταθέσει μήνυση – αγωγή στον Δήμαρ-
χο και τον Γενικό Γραμματέα για παράβαση 
καθήκοντος και έκθεση των κατοίκων σε κίν-
δυνο της υγείας τους.

Να απευθυνθεί σε διεθνείς οργανισμούς 
για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση .

Θα προσφύγουμε στα διεθνή Δικαστήρια 
για να σταματήσει εντελώς αυτό το έγκλημα.

Το έγκλημα αυτό θα καταγγελθεί στην ΚΕΔΕ, 
στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος .
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Συνεχές έγκλημα χωρίς τιμωρία
Πανευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στις παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου

Το ΠΑΚΟΕ συνεπές επί 43 χρό-
νια στο καταστατικό έργο του 
διαπιστώνει καθημερινά τη στα-

θερά θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά 
της χώρας μας στις παραβιάσεις περι-
βαλλοντικού δικαίου.

Αυτό καταδεικνύει σοβαρό έλλειμμα 
διακυβέρνησης στο ζήτημα της περιβαλ-
λοντικής βιωσιμότητας. 

Δεν αρκούν οι μεγαλόσχημες υποσχέ-
σεις των ιθυνόντων για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης, τα εντυπωσι-
ακά συνέδρια για την κλιματική αλλαγή ή 
οι ανούσιες χωρίς αποτέλεσμα συναντή-
σεις πολιτικών εκπροσώπων και Πανε-
πιστημιακών. 

Αντίθετα οι καιροί απαιτούν αποφά-
σεις ουσιαστικές και αποτελεσματικές, 
ώστε να υπάρξει φως στο τούνελ.

Ειδικότερα διαπιστώνουμε: 
• Ελλείψεις στο σύστημα ελέγχων 

τήρησης της νομοθεσίας για την προ-
στασία του περιβάλλοντος από δημόσιες 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα, όπου δεκάδες ανεξέλεγκτα και 
επικίνδυνα περιστατικά συνεχώς καταγ-
γέλονται στο ΠΑΚΟΕ.

• Βαθύτερη εξάρτηση της χώρας 
από τα ορυκτά καύσιμα, παρά το γεγο-
νός ότι το 2022 επιφύλαξε στον πλανήτη, 
και ιδίως στην Ευρώπη, μια ενεργειακή 

κρίση που γκρέμισε τον μύθο του φυσι-
κού αερίου ως άφθονου καυσίμου που 
θα εξυπηρετήσει με ασφάλεια και χαμη-
λό κόστος τη μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα.

• Αδικαιολόγητη (ενεργειακά, οικονο-
μικά και γεωπολιτικά) βύθιση της χώρας 

σε μακροχρόνια εξάρτηση από συμ-
βάσεις με πετρελαϊκές εταιρείες για 
εξόρυξη υδρογονανθράκων, με ευνοϊ-
κούς όρους περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης, χωρίς να ενημερωθούν οι πολίτες 
αφενός για το σεισμογενές επικίνδυνο 
αποτέλεσμα στη χώρα μας εξαιτίας των 
υπογείων γεωτρήσεων και αφετέρου τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ένα 
τέτοιο εγχείρημα.

• Σπατάλη κρατικών ενισχύσεων 
σε επενδύσεις που δεν προσφέρουν καινο-
τομία ή λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα.

• Εγκατάλειψη των περιοχών 
Natura 2000 χωρίς διατάγματα προ-
στασίας και αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
της διαδικασίας ολοκλήρωσης των ειδι-
κών περιβαλλοντικών μελετών που θα 
υποδείξουν με επιστημονικά δεδομένα 
τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης.

Ανεξάρτητοι μη κερδοσκοπικοί οργα-
νισμοί, όπως το ΠΑΚΟΕ, με πολυετή γνώ-
ση των προβλημάτων του περιβάλλοντος, 
είναι διαθέσιμοι να συνδράμουν τους 
κρατικούς φορείς, ώστε να ληφθούν επιτέ-
λους σοβαρές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Καλούμε για άλλη μία φορά τους υπεύ-
θυνους να συνεργαστούν μαζί μας, ώστε 
να εισφέρουμε την εμπειρία και την τεχνο-
γνωσία μας και να λειτουργήσουμε από 
κοινού με γνώμονα το κοινό όφελος.

Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στα Οινόφυτα
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Με αφορμή την 9/11/2022 όπου 
στις 13:00 θα παρουσιαστεί 
στο web radio του ΠΑΚΟΕ 

(https://www.twitch.tv/pakoestream/
videos/) η εκπομπή με θέμα “την επι-
κινδυνότητα στους χώρους εργασί-
ας στο κτήριο ΕΛΤΑ Πάτρας από την 
παρουσία ελεύθερων καρκινογόνων 
ινών αμιάντου”.

Παρακάτω αναλύουμε τα βασικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι της παραπάνω επιχείρησης. 

Ο αμίαντος θεωρείται ως ένα από τα 
πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιεί 
ο άνθρωπος. Η εισπνοή σκόνης ή ινών 
αμιάντου για μακρύ χρονικό διάστημα 
προκαλεί μια χρόνια φλεγμονή των πνευ-
μόνων, την αμιάντωση (asbestosis), που 
χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική ασθέ-
νεια. Πιο σημαντική όμως είναι η απο-
δεδειγμένη πια καρκινογόνα δράση του 
αμιάντου που κατατάσσει το υλικό αυτό 
ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες καρκινο-
γόνες ουσίες. Συναντάται πολύ συχνά σε 
παλιά κτήρια, σχολεία, δημόσια κτήρια 
κτλπ. Στην Ελλάδα υπάρχει σειρά νόμων 
και οδηγιών για την απομάκρυνση του 
αμιάντου με κυριότερες την 8243/1113/91 
και την Υ.Α. 21017/84/2009. Σύμφωνα 
με την ελληνική και κοινοτική νομοθε-
σία από το 1999 με την κοινοτική οδη-
γία 76/769/ΕΟΚ απαγορεύεται η χρήση 
προϊόντων αμιάντου. Παρόλο που σύμφω-
να με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
εμπορία και χρήση όλων των τύπων αμι-
άντου σταμάτησε οριστικά την 1/1/2005 
στις χώρες μέλη της Ε.Ε., ο αμίαντος θα 
συνεχίσει να μας απασχολεί για πολλές 
δεκαετίες ακόμα, ως υλικό που είναι εγκα-
τεστημένο σε κτήρια, βιομηχανικές εγκα-
ταστάσεις, κατοικίες, σωληνώσεις ύδρευ-
σης, σχολεία, κ.λ.π.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο 
Εγχειρίδιο «Air Quality Guidelines for 
Europe» το 2000 αναφέρει πως δεν μπο-
ρεί να οριστεί οριακή τιμή έκθεσης στον 
αμίαντο, καθώς οι συγκεντρώσεις αμιά-
ντου που θεωρείται ότι οδηγούν σε καρ-
κίνο του πνεύμονα ή μεσοθηλίωμα είναι 
εξαιρετικά χαμηλές και μη ανιχνεύσιμες. 
Έτσι προτείνεται η μηδενική έκθεση του 
πληθυσμού στον αμίαντο. 

Στο κέντρο της Πάτρας, στο κτήριο των 
ΕΛΤΑ, από το 2018 εκτυλίσσεται μία υπό-
θεση, που αφορά, όχι μόνο τους εργαζόμε-
νους στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά 
όλους τους πολίτες της Πάτρας.

Όπως ενημερώθηκε το ΠΑΚΟΕ, στο 
κτήριο που στεγάζονται τα ΕΛΤΑ  στο 
κέντρο της Πάτρας έχει εντοπιστεί αμί-
αντος. Αρχικά, η επίλυση του ζητήματος  
ανατέθηκε στην κυρία Σουγλέρη Αθηνά, η 

οποία εργαζόταν στην επιχείρηση ως Πολι-
τικός Μηχανικός με ειδίκευση στην Περι-
βαλλοντολογία  για την σωστή και νόμιμη 
επίλυση του ζητήματος. Σε περίοδο που 
απουσίασε, αποφασίστηκε από τον τότε 
Τεχνικό Διευθυντή η ανάθεση του προ-
βλήματος, από ανειδίκευτο προσωπικό 
και εργολάβο. Το αποτέλεσμα ήταν η διά-
τρηση του αμίαντου και η απελευθέρωση 
σκόνης σε όλο το κτήριο κατά την διάρ-
κεια των εργασιών και η έκθεση εργαζό-
μενων και των κατοίκων της Πάτρας σε 
αυτή την τόσο καρκινογόνο ουσία.

Η υπόθεση κατέληξε στο Τριμελές Πλημ-
μελειοδικείο Πατρών, όπου οι κατηγορού-
μενοι αθωώθηκαν  και χωρίς να φτάνει 
αυτό η εργοδοσία κινήθηκε εναντίον της 
κυρίας Σουγλέρη που διαμαρτυρήθηκε 
για την εργοδοτική αυθαιρεσία και ανευ-
θυνότητα. Υπάρχει ελπίδα, όμως, καθώς ο 
Άρειος Πάγος άσκησε αναίρεση της από-
φασης και η υπόθεση εκδικάζεται ξανά 
στις 09/01/2023. Είναι αναγκαία η από-

δοση της δικαιοσύνης, αφού είναι ανυ-
πολόγιστη η ζημία που έχει προκαλέσει, 
και συνεχίζει να προκαλεί στην δημόσια 
υγεία το παραπάνω περιστατικό, καθώς το 
κτήριο ακόμα στεγάζει τις υπηρεσίες των 
ΕΛΤΑ, με πληθώρα κόσμου να το επισκέ-
πτονται καθημερινά και να εισπνέουν τον 
καρκινογόνο αμίαντο.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την εγκληματι-
κή αδιαφορία όχι μόνο της διοίκησης των 
ΕΛΤΑ, αλλά και του Δήμου, της Περιφέρει-
ας και όλων των φορέων που παρά τους 
προσωπικούς αγώνες της κυρίας Σουγλέ-
ρη παραμένουν μέχρι σήμερα αμέτοχοι. 
Το ΠΑΚΟΕ θα προχωρήσει σε μηνυτήρια 
αναφορά στον εισαγγελέα περιβάλλοντος 
και ποιότητας ζωής στην Πάτρα.

Η στήριξη της κυρίας Σουγλέρη  και 
η κινητοποίηση όλων είναι αναγκαία για 
την άσκηση της απαραίτητης πίεσης και 
την απόδοση της δικαιοσύνης, καθώς τίθε-
ται σε κίνδυνο η υγεία πολλών κατοίκων 
της Πάτρας.

Eπικίνδυνος αμίαντος στα ΕΛΤΑ Πάτρας
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Επιστημονικό συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την 
25/10/2022, στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του στην 43χρονη 
λειτουργία του, ενδεικτικές δειγματο-
ληψίες και μετρήσεις νερού ανθρώπι-
νης κατανάλωσης σε δήμους της Δυτι-
κής Αττικής και της Κορινθίας. Πιο 
συγκεκριμένα λήφθηκαν 40 δείγματα 
από την Ελευσίνα, το Νεράκι, την Νέα 
Πέραμο, τα Μέγαρα και την Κινέττα 
στην Αττική και από τους Αγίους Θεο-
δώρους, το Καλαμάκι, τα Ίσθμια, την 
Κόρινθο, το Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου, 
το Λεχαιό, το Περιγιάλι, την Αρχαία 
Κόρινθο, τα Εξαμίλια και την Κυράς 
Βρύση στην Κορινθία.

Όσον αφορά τη μικροβιακή ανάλυση 
στις περιοχές της Αττικής σε 7 σημεία 
εμφανίζονται  E.coli, εντερόκοκκος και 
κολοβακτηρίδια (συνημμένοι πίνακες). 
Τα σημεία δειγματοληψίας αυτά είναι από 
οικίες, ψιλικατζίδικα ή από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, οπότε προκύ-
πτει ζήτημα υγειονομικού κινδύνου. Στην 
Κορινθία η αντίστοιχη ανάλυση ανέδειξε 
ένα μόνο σημείο, όπου εμφανίζονται οι 
μικροοργανισμοί  E.coli και κολοβακτη-
ρίδια και αφορά κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος. Πρέπει να τονιστεί 
ότι δεν ευθύνονται οι επαγγελματίες της 
εστίασης για την υποβαθμισμένη ποιότη-
τα του νερού στα καταστήματα τους, αλλά 
ο φορέας ύδρευσης και αποχέτευσης κάθε 
περιοχής και η ελλειπής συντήρηση του 

δικτύου ύδρευσης.
Στη χημική ανάλυση, δυστυχώς παρα-

τηρήθηκε το καρκινογόνο εξασθενές Χρώμι-
ο(VI) σε 5 σημεία δειγματοληψίας (συνημ-
μένοι πίνακες) και σε ελάχιστες περιπτώσεις 
εντοπίστηκαν φωσφορικά ιόντα, σε συγκε-
ντρώσεις βέβαια κάτω του ορίου (συνημ-
μένοι πίνακες).

Από την ανάλυση των φυσικοχημι-
κών παραμέτρων του νερού στις παρα-
πάνω περιοχές, οι μετρήσεις αγωγιμό-
τητας  έδειξαν ότι το νερό, κυρίως στον 
νομό Κορινθίας, χαρακτηρίζεται από υψη-
λές τιμές αγωγιμότητας (συνημμένοι πίνα-
κες). Η παρατήρηση αυτή είναι ανησυχη-
τική, καθώς οι υψηλές τιμές αγωγιμότητας 
δηλώνουν υψηλό ποσοστό διαλυμένων 
αλάτων, ανιόντων, κατιόντων, μετάλλων 
και οργανικής ύλης. Άξια αναφοράς είναι 

τα δείγματα από τα σημεία 34, 35 (Λεχαιό 
Κορινθίας) και 36 (Περιγιάλι Κορινθίας), 
όπου οι τιμές αγωγιμότητας ξεπερνούν 
το ανώτερο όριο. 

Επιπλέον, οι τιμές της αγωγιμότη-
τας δηλώνουν πως στα δείγματα το νερό 
είναι από αρκετά σκληρό έως πολύ σκλη-
ρό (πίνακας 4). Τα δείγματα που ελήφθη-
σαν από τις περιοχές του νομού Αττικής 
έχουν χαμηλότερες τιμές και χαρακτηρί-
ζονται κάπως σκληρό νερό.

Στις περιοχές που εξετάστηκαν σε Αττι-
κή και Κορινθία κατοικούν περισσότεροι 
από εκατόν σαράντα χιλιάδες συμπολίτες 
μας και γι’ αυτό το λόγο αποτελεί αναγκαι-
ότητα η διερεύνηση του ζητήματος, το 
οποίο  προέκυψε από την ενδεικτική δειγ-
ματοληψία του ΠΑΚΟΕ, καθώς και η κινη-
τοποίηση τοπικών φορέων και πολιτών.

H διαδρομή της ποιότητας του νερού 
στην Δυτική Αττική και την Κορινθία

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
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Πίνακας 1 Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Ελευσίνας  
Αττικής μέχρι Περιγιάλι  Κορίνθιας,   στις 25 / 10/  2022. 

Α/ A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντεταγμένες θέσης 

δειγματοληψίας
(γεωγρ. πλάτος, 
 γεωγρ. μήκος )

Ώρα
Δειγματο-

ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100
Κολοβα-

κτηριοειδή E. coli Εντερό-
κοκκοι

1 Ελευσίνα. ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 38.049227911218885, 
23.54816038933084 08:45 0 0 0

2 Ελευσίνα. Mini Market-Καφε. 38.047671, 23.537082 09:10 0 0 0

3 Ελευσίνα. Φούρνος-καφέ-γλυκό. 38.04941441091675, 
23.53287452437248 09:25 0 0 0

4 Ελευσίνα. Οικία. 38.054226575448006, 
23.52973250456709 09:31 2 1 0

5 Ελευσίνα. Φούρνος. 38.057871289197024, 
23.528482721216815 09:40 2 1 0

6 Μάντρα Αττικής.  Σχολείο. 38.0589937372549, 
23.524777122427576 09:50 0 0 0

7 Ελευσίνα. Βενζινάδικο. 38.05012776099106, 
23.52615654572294 10:10 0 0 0

8 Νέα Πέραμος Αττικής. Οικία. 38.02666188373857, 
23.47340277002317 10:35 0 0 0

9 Νέα Πέραμος Αττικής. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος. 38.026402907778774, 
23.46612704146105 10:50 0 0 0

10 Νέα Πέραμος Αττικής. Νεράκι. Παιδική χαρά . 38.024005615005954, 
23.449457841735377 11:10 0 0 0

11 Νέα Πέραμος Αττικής. Νεράκι.  Φούρνος. 38.02204843161629, 
23.4482143800571 11:25 1 0 0

12 Νέα Πέραμος Αττικής. Οικία. 38.01631659410557, 
23.43348175949345 11:54 5 0 0

13 Νέα Πέραμος Αττικής. Καφετέρια. 38.01214422845016, 
23.435011912625548 12:08 2 1 0

14 Νέα Πέραμος Αττικής. 38.00389095631004, 
23.422319741013105 12:18 0 0 0

15 Νέα Πέραμος Αττικής. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου. 38.00317061545936, 
23.42223804884695 12:26 0 0 0

16 Νέα Πέραμος Αττικής. Καφετέρια 37.99993688759531, 
23.41433707025888 12:33 0 0 0

17 Μέγαρα. Φούρνος. 37.99533289449581, 
23.345339892992882 13:00 0 0 0

18 Μέγαρα. Καφετέρια. 37.99494563284453, 
23.345402317992562 13:04 0 0 0

19 Κινέτα. Βενζινάδικο ΕΚΟ. 37.9690522239702, 
23.212213081903492 13:49 0 0 0

20 Κινέτα. Καφετέρια. 37.96792651514057, 
23.21092803798755 14:00 3 0 0

21 Κινέτα. Super market. 37.960285424087516, 
23.199933925523375 14:22 2 1 1

22 Άγιοι Θεόδωροι.  Βενζινάδικο. 37.93980194869092, 
23.151547547941473 14:33 0 0 0

23 Άγιοι Θεόδωροι. Super market. 37.93494487399344, 
23.147370937731086 14:40 0 0 0

24 Άγιοι Θεόδωροι. Σουβλατζίδικο. 37.931644646191025, 
23.145750883324855 14:48 0 0 0

25 Άγιοι Θεόδωροι. Δημοτικές Βρύσες. 37.930216766969615, 
23.134774662307237 15:00 0 0 0

26 Καλαμάκι, Ίσθμια.  Ψαροταβέρνα. 37.922758238063196, 
23.020117009064794 15:38 0 0 0

27 Ίσθμια. Ψητοπωλείο. 37.92388808464256, 
23.018572056666635 15:46 2 1 0

28 Ίσθμια.  Καφετέρια. 37.9157275403306, 
23.001717531623203 16:06 0 0 0

29 Κόρινθος.  Βενζινάδικο. 37.92358013125548, 
22.934500065626658 16:36 0 0 0

30 Κόρινθος.  Ψητοπωλείο. 37.930426000324964, 
22.92828767606646 16:47 0 0 0

31 Κόρινθος. Εστιατόριο. 37.935179136924305, 
22.927463382547984 17:01 0 0 0

32 Κόρινθος. Ζαχαροπλαστείο. 37.93549766486749, 
22.915698346965574 17:11 0 0 0

33 Αρχαίο Λιμάνι Κορινθίου. Ι. Παρεκκλήσι Αγίου Ευθυμίου 
Αρχαίου Λιμανιού.

37.93013958235861, 
22.88963294452402 17:24 0 0 0

34 Λέχαιο.  Καφετέρια. 37.93229318642024, 
22.862269744483132 17:35 0 0 0

35 Λέχαιο. Οικία. 37.94068448495751, 
22.848942128149474 17:45 0 0 0

36 Περιγιάλι. Ταβέρνα. 37.94491153346875, 
22.845385397696617 17:55 0 0 0

37 Αρχαία Κόρινθος. Κουζίνα. 37.90659920123738, 
22.884726764154586 18:30 0 0 0

38 Εξαμίλια Κορινθίας. Οικία. 37.89705897099335, 
22.926072418653135 18:42 0 0 0

39 Κυράς Βρύση Κορινθίας.  Mini Market. 37.913022712921155, 
22.98729054200597 19:01 0 0 0

40 Ίσθμια. Καφετέρια. 37.91782951881068, 
23.00718341997773 19:11 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
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Πίνακας 2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης  Ελευσίνας  
Αττικής μέχρι Περιγιάλι  Κορίνθιας,  στις 25 / 10/  2022.

Α/  
Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

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

Ώρα
Συγκέντρωση

Χρωμίου  
Cr (VI),

μg Cr6+ / l

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

Φωσφορι-
κών(Ρ2O5) 

(mg/L)
1 Ελευσίνα. ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 38.049227911218885, 

23.54816038933084 08:45 LO LO 0,1

2 Ελευσίνα. Mini Market-Καφε. 38.047671, 23.537082 09:10 LO 0,5 0,1

3 Ελευσίνα. Φούρνος-καφέ-γλυκό.  38.04941441091675, 
23.53287452437248 09:25 LO LO 0,1

4 Ελευσίνα. Οικία. 38.054226575448006, 
23.52973250456709 09:31 2 LO 0,1

5 Ελευσίνα. Φούρνος. 38.057871289197024, 
23.528482721216815 09:40 LO 0,1 0,6

6 Μάντρα Αττικής.  Σχολείο. 38.0589937372549, 
23.524777122427576 09:50 LO 0,1 0,1

7 Ελευσίνα. Βενζινάδικο. 38.05012776099106, 
23.52615654572294 10:10 LO 0,3 0,1

8 Νέα Πέραμος Αττικής. Οικία. 38.02666188373857, 
23.47340277002317 10:35 LO 0,5 0,1

9 Νέα Πέραμος Αττικής. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος. 38.026402907778774, 
23.46612704146105 10:50 LO 0,3 0,4

10 Νέα Πέραμος Αττικής. Νεράκι. Παιδική χαρά . 38.024005615005954, 
23.449457841735377 11:10 LO 0,0 0,2

11 Νέα Πέραμος Αττικής. Νεράκι.  Φούρνος. 38.02204843161629, 
23.4482143800571 11:25 LO LO 0,1

12 Νέα Πέραμος Αττικής. Οικία. 38.01631659410557, 
23.43348175949345 11:54 LO 0,6 0,3

13 Νέα Πέραμος Αττικής. Καφετέρια. 38.01214422845016, 
23.435011912625548 12:08 LO 0,2 0,1

14 Νέα Πέραμος Αττικής. 38.00389095631004, 
23.422319741013105 12:18 LO 0,0 LO

15 Νέα Πέραμος Αττικής. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου. 38.00317061545936, 
23.42223804884695 12:26 LO LO 1,2

16 Νέα Πέραμος Αττικής. Καφετέρια 37.99993688759531, 
23.41433707025888 12:33 LO LO 0,7

17 Μέγαρα. Φούρνος. 37.99533289449581, 
23.345339892992882 13:00 LO 0,0 0,2

18 Μέγαρα. Καφετέρια. 37.99494563284453, 
23.345402317992562 13:04 LO 0,4 0,1

19 Κινέτα. Βενζινάδικο ΕΚΟ.  37.9690522239702, 
23.212213081903492 13:49 LO 0,5 0,1

20 Κινέτα. Καφετέρια. 37.96792651514057, 
23.21092803798755 14:00 LO 1,5 0,1

21 Κινέτα. Super market. 37.960285424087516, 
23.199933925523375 14:22 LO 2,1 0,1

22 Άγιοι Θεόδωροι.  Βενζινάδικο. 37.93980194869092, 
23.151547547941473 14:33 LO 3,1 0,8

23 Άγιοι Θεόδωροι. Super market. 37.93494487399344, 
23.147370937731086 14:40 LO 0,2 0,5

24 Άγιοι Θεόδωροι. Σουβλατζίδικο. 37.931644646191025, 
23.145750883324855 14:48 LO 0,5 0,1

25 Άγιοι Θεόδωροι. Δημοτικές Βρύσες. 37.930216766969615, 
23.134774662307237 15:00 LO LO 0,8

26 Καλαμάκι, Ίσθμια.  Ψαροταβέρνα. 37.922758238063196, 
23.020117009064794 15:38 LO 0,2 0,3

27 Ίσθμια. Ψητοπωλείο. 37.92388808464256, 
23.018572056666635 15:46 1 0,0 0,2

28 Ίσθμια.  Καφετέρια. 37.9157275403306, 
23.001717531623203 16:06 0,5 0,1 0,1

29 Κόρινθος.  Βενζινάδικο. 37.92358013125548, 
22.934500065626658 16:36 LO 0,4 0,2

30 Κόρινθος.  Ψητοπωλείο. 37.930426000324964, 
22.92828767606646 16:47 LO 0,4 0,2

31 Κόρινθος. Εστιατόριο. 37.935179136924305, 
22.927463382547984 17:01 LO LO 0,1

32 Κόρινθος. Ζαχαροπλαστείο. 37.93549766486749, 
22.915698346965574 17:11 LO 0,1 0,2

33 Αρχαίο Λιμάνι Κορινθίου. Ι. Παρεκκλήσι Αγίου Ευθυμίου 
Αρχαίου Λιμανιού.

37.93013958235861, 
22.88963294452402 17:24 LO 0,3 0,3

34 Λέχαιο.  Καφετέρια. 37.93229318642024, 
22.862269744483132 17:35 LO 18,5 0,1

35 Λέχαιο. Οικία. 37.94068448495751, 
22.848942128149474 17:45 LO 1,1 0,1

36  Περιγιάλι. Ταβέρνα. 37.94491153346875, 
22.845385397696617 17:55 LO 1,0 0,4

37 Αρχαία Κόρινθος. Κουζίνα. 37.90659920123738, 
22.884726764154586 18:30 1 9,9 0,2

38 Εξαμίλια Κορινθίας. Οικία. 37.89705897099335, 
22.926072418653135 18:42 LO 0,3 0,4

39 Κυράς Βρύση Κορινθίας.  Mini Market. 37.913022712921155, 
22.98729054200597 19:01 LO 0,4 0,2

40 Ίσθμια. Καφετέρια. 37.91782951881068, 
23.00718341997773 19:11 1 9,6 0,3

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 ** 50 mg/L 5 mg / L

* * Η παγκόσμια οργάνωση (ΠΟΥ) έχει από το 1974, θεσπίσει όριο για το εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα  έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλαξιογόονο τα 5μg/
ltσε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης,  Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά 
Ανθρώπινης  Κατανάλωσης.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)  μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε 
με ΚΥΑ:  Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010,   όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα μg/m³.
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Πίνακας 3: Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών  παραμέτρων σε νερά ανθρώπινης 
κατανάλωσης Ελευσίνας  Αττικής μέχρι Περιγιάλι  Κορίνθιας,   στις 25 / 10/  2022.

Α
ρ.

 
δε

ίγ
μα

το
ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες Ώρα pH

Συγκέντρωση
Αγωγιμό-

τητα 
μS/cm

Θολερότητα
NTU

Οσμή / 
χρώμα

1 Ελευσίνα. ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 38.049227911218885, 
23.54816038933084 08:45 7,1 334 0 OXI 

2 Ελευσίνα. Mini Market-Καφε. 38.047671, 23.537082 09:10 7,2 356 0 OXI 

3 Ελευσίνα. Φούρνος-καφέ-γλυκό.  38.04941441091675, 
23.53287452437248 09:25 7,35 339 0 OXI 

4 Ελευσίνα. Οικία. 38.054226575448006, 
23.52973250456709 09:31 7,1 322 0 OXI 

5 Ελευσίνα. Φούρνος. 38.057871289197024, 
23.528482721216815 09:40 7,5 330 0 OXI 

6 Μάντρα Αττικής.  Σχολείο. 38.0589937372549, 
23.524777122427576 09:50 7,8 317 0 OXI 

7 Ελευσίνα. Βενζινάδικο. 38.05012776099106, 
23.52615654572294 10:10 7,05 320 0 OXI 

8 Νέα Πέραμος Αττικής. Οικία. 38.02666188373857, 
23.47340277002317 10:35 7,8 320 0,1 OXI

9 Νέα Πέραμος Αττικής. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος. 38.026402907778774, 
23.46612704146105 10:50 7,6 323 0 OXI

10 Νέα Πέραμος Αττικής. Νεράκι. Παιδική χαρά . 38.024005615005954, 
23.449457841735377 11:10 7,1 261 0,2 OXI

11 Νέα Πέραμος Αττικής. Νεράκι.  Φούρνος. 38.02204843161629, 
23.4482143800571 11:25 7,2 330 0,1 OXI

12 Νέα Πέραμος Αττικής. Οικία. 38.01631659410557, 
23.43348175949345 11:54 7,1 326 0,15 Οσμή 

χλωρίου.
13 Νέα Πέραμος Αττικής. Καφετέρια. 38.01214422845016, 

23.435011912625548 12:08 7,1 327 0,05 OXI

14 Νέα Πέραμος Αττικής. 38.00389095631004, 
23.422319741013105 12:18 7,3 340 0,12 OXI

15 Νέα Πέραμος Αττικής. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου. 38.00317061545936, 
23.42223804884695 12:26 7,5 335 0 OXI

16 Νέα Πέραμος Αττικής. Καφετέρια 37.99993688759531, 
23.41433707025888 12:33 7,3 420 0 OXI

17 Μέγαρα. Φούρνος. 37.99533289449581, 
23.345339892992882 13:00 7,2 360 0 OXI

18 Μέγαρα. Καφετέρια. 37.99494563284453, 
23.345402317992562 13:04 7,1 355 0 OXI

19 Κινέτα. Βενζινάδικο ΕΚΟ.  37.9690522239702, 
23.212213081903492 13:49 7,1 425 0 OXI

20 Κινέτα. Καφετέρια. 37.96792651514057, 
23.21092803798755 14:00 7,1 445 0 OXI

21 Κινέτα. Super market. 37.960285424087516, 
23.199933925523375 14:22 7,3 435 0 OXI

22 Άγιοι Θεόδωροι.  Βενζινάδικο. 37.93980194869092, 
23.151547547941473 14:33 7,5 870 0 OXI

23 Άγιοι Θεόδωροι. Super market. 37.93494487399344, 
23.147370937731086 14:40 7,6 755 0 OXI

24 Άγιοι Θεόδωροι. Σουβλατζίδικο. 37.931644646191025, 
23.145750883324855 14:48 7,5 835 0 OXI

25 Άγιοι Θεόδωροι. Δημοτικές Βρύσες. 37.930216766969615, 
23.134774662307237 15:00 7,2 897 0 OXI

26 Καλαμάκι, Ίσθμια.  Ψαροταβέρνα. 37.922758238063196, 
23.020117009064794 15:38 7,6 815 0 OXI

27 Ίσθμια. Ψητοπωλείο. 37.92388808464256, 
23.018572056666635 15:46 7,8 806 0 OXI

28 Ίσθμια.  Καφετέρια. 37.9157275403306, 
23.001717531623203 16:06 7,2 800 0 OXI

29 Κόρινθος.  Βενζινάδικο. 37.92358013125548, 
22.934500065626658 16:36 7,2 440 0 OXI

30 Κόρινθος.  Ψητοπωλείο. 37.930426000324964, 
22.92828767606646 16:47 7,2 432 0 OXI

31 Κόρινθος. Εστιατόριο. 37.935179136924305, 
22.927463382547984 17:01 7,3 437 0 OXI

32 Κόρινθος. Ζαχαροπλαστείο. 37.93549766486749, 
22.915698346965574 17:11 7,2 426 0 OXI

33 Αρχαίο Λιμάνι Κορινθίου. Ι. Παρεκκλήσι Αγίου Ευθυμίου Αρχαίου Λιμανιού. 37.93013958235861, 
22.88963294452402 17:24 7,3 442 0 OXI

34 Λέχαιο.  Καφετέρια. 37.93229318642024, 
22.862269744483132 17:35 7,7 2900 0 OXI

35 Λέχαιο. Οικία. 37.94068448495751, 
22.848942128149474 17:45 7,6 2700 0 OXI

36  Περιγιάλι. Ταβέρνα. 37.94491153346875, 
22.845385397696617 17:55 7,8 3209 0 OXI

37 Αρχαία Κόρινθος. Κουζίνα. 37.90659920123738, 
22.884726764154586 18:30 7,2 395 0 OXI

38 Εξαμίλια Κορινθίας. Οικία. 37.89705897099335, 
22.926072418653135 18:42 7,2 625 0 OXI

39 Κυράς Βρύση Κορινθίας.  Mini Market. 37.913022712921155, 
22.98729054200597 19:01 7,2 991 0 OXI

40 Ίσθμια. Καφετέρια. 37.91782951881068, 
23.00718341997773 19:11 7,3 830 0 O

Επιτρεπόμενα όρια :  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.

≥ 6,5 και 
≤ 9,5

2500 μ S/
cm ** **

* Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής. 
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Η Τήλος, το όμορφο 
απομακρυσμένο 
νησί της Δωδεκα-

νήσου, είναι εδώ και λίγους 
μήνες το πρώτο νησί στον 
κόσμο που επιτυγχάνει 
100% εκτροπή από την ταφή 
των αποβλήτων. Το πρό-
γραμμα Just Go Zero Tilos 
αναπτύσσει ένα τεχνολογι-
κά προηγμένο, καινοτόμο 
σύστημα κυκλικής διαχεί-
ρισης όλων των αποβλή-
των που παράγονται στην 
Τήλο με στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση τους. Εφαρμό-
ζεται με την ενεργή συμμε-
τοχή νοικοκυριών, επιχει-
ρήσεων και οργανισμών 
του νησιού και ξεκίνησε 
να εφαρμόζεται την Άνοι-
ξη του 2022.

Τι είναι το Just Go Zero;
Βάση του προγράμματος 

Just Go Zero είναι η σωστή 
διαλογή των αποβλήτων στην 
πηγή, για την επίτευξη της 
οποίας διατέθηκε σε κάθε νοι-
κοκυριό και επιχείρηση της 
Τήλου ειδικός εξοπλισμός για 
τη χωριστή συλλογή τους. Η 
συλλογή των διαχωρισμένων 
αποβλήτων γίνεται πόρτα-πόρ-
τα, στις μέρες που καθορίζο-
νται και επικοινωνούνται από 
τον Δήμο, και εντατικοποιού-
νται τη θερινή περίοδο που 
αυξάνονται δραστικά οι επι-
σκέπτες στο νησί.  

Στη συνέχεια τα απόβλη-
τα μεταφέρονται στο Κέντρο 

Κυκλικής Καινοτομίας που 
αντικατέστησε τον ΧΥΤΑ και 
εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχα-
νήματα και τεχνολογικές εφαρ-
μογές. Εκεί γίνεται η περαιτέ-
ρω διαλογή και προετοιμασία 
των αποβλήτων για ανακύκλω-
ση, κομποστοποίηση ή ενερ-
γειακή αξιοποίηση.  

Η έμπνευση
O ιδρυτής της Polygreen 

και εμπνευστής του Just Go 
Zero, κύριος Αθανάσιος Πολυ-
χρονόπουλος αναφέρει ότι 
«Στην Τήλο εγκαινιάστηκε ο 
πολιτισμός που θα ονομαστεί 
από τους ιστορικούς του μέλλο-
ντος ως πολιτισμός των νησιών 
του Νοτίου Αιγαίου. Ένας πολι-
τισμός με 100% εκτροπή από 
ταφή, πλήρη κυκλική διαχεί-
ριση όλων των υλικών και, το 
σημαντικότερο, μια εντελώς 
νέα αντίληψη ζωής. Σε αυτόν 

το νέο πολιτισμό η έννοια του 
απόβλητου θα συναντιέται 
μόνο σε μουσειακούς χώρους.».

Έχοντας στο επίκεντρο της 
φιλοσοφίας της το «Μηδέν 
Άγαν», που εκφράζει την 
πεποίθηση ότι τίποτε δεν πρέ-
πει να θεωρείται περιττό, η 
Polygreen* σχεδίασε το πρό-
τυπο σύστημα κυκλικής δια-
χείρισης απορριμμάτων απο-
μακρύνοντας τους δημόσιους 
κάδους από τους δρόμους. 
Αφού ενημέρωσε και εκπαί-
δευσε τους κατοίκους και τους 
επιχειρηματίες του νησιού στον 
διαχωρισμό των απορριμμά-
των που παράγουν, ξεκίνησε 
τη συλλογή των αποβλήτων 
πόρτα – πόρτα.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ:
• Η Τήλος είναι το πρώτο 

νησί στον κόσμο που επιτυγ-
χάνει 100% εκτροπή από την 
ταφή των αποβλήτων

• H Τήλος κατάργησε τον 
ΧΥΤΑ και τους δημόσιους 
κάδους και υιοθέτησε από 
την Άνοιξη του 2022 το Just 
Go Zero Tilos, ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα κυκλικής δια-
χείρισης αποβλήτων που ξεκι-
νάει από συλλογή πόρτα-πόρτα 
και καταλήγει στην πλήρη αξι-
οποίηση των αποβλήτων που 
παράγονται στο νησί.

• Το έργο χρηματοδοτείται 
και υποστηρίζεται εξ ολοκλή-
ρου με τεχνολογία και τεχνο-
γνωσία από την Polygreen 
και υλοποιείται σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Τήλου, με 
την έγκριση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 

• Tο Πρόγραμμα δημιούρ-
γησε ήδη 10 θέσεις εργασίας 
στο νησί. 

• Η Τήλος παρήγαγε ετησί-
ως περίπου 525 τόνους απο-
βλήτων, που κατέληγαν στον 
τοπικό ΧΥΤΑ, εκ των οποίων 
ανακυκλωνόταν μόνο το 10%, 
τη στιγμή που ο εθνικός στό-
χος έως το 2025 ορίζεται στο 
55%. Σήμερα έχει εξελιχθεί 
στο πρώτο νησί παγκοσμί-
ως που πέτυχε 100% εκτρο-
πή από την ταφή 

Διαβάστε περισσότερα στο 
justgozero.com/el/tilos 

• Η Polygreen, παρέχει 
την υπηρεσία Just Go Zero 
Business, προσφέροντας την 
κατάλληλη λύση ανακύκλω-
σης και σωστής περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης για κάθε 
επιχείρηση.

Τήλος, το πρώτο νησί  
μηδενικών αποβλήτων

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποί-
ησε την 03/11/2022, στα πλαίσια των δραστηριο-
τήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτι-

κές μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα για τους επικίν-
δυνους αέριους ρύπους ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰ-
δης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 22 επιτόπιες μετρή-
σεις ποιότητας αέρα στον Πειραιά,  στο Κερατσίνι, το Πέραμα, τη 
Νίκαια, τον Κορυδαλλό, την Αγία Βαρβάρα, το Αιγάλεω, το Χαϊ-
δάρι και το Περιστέρι. Σε κάθε επιλεγμένο σημείο δειγματολη-
ψίας λαμβάνονται δεκαπέντε (15) μετρήσεις, μία κάθε λεπτό.(22 
σημεία* 15 μετρήσεις συνολικά 330 τιμές για κάθε παράμετρο)

Για την διευκόλυνση της επεξεργασίας των δεδομένων τα 
22 σημεία χωρίστηκαν στις 3 εξής ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1
Σημεία Περιγραφή Συντεταγμένες

Σημείο 1 Είσοδος Μετρό Δημοτικό Θέατρο 37.942935337571384, 
23.647470011767386

Σημείο 2 Εκδοτήρια Μετρό Δημοτικό Θέατρο 37.942935337571384, 
23.647470011767386

Σημείο 3 Αποβάθρα Μετρό Δημοτικό Θέατρο 37.942935337571384, 
23.647470011767386

Σημείο 4 Καθεδρικός Ναός Αγίας Τριάδας 
Πειραιάς  

37.94432423410593, 
23.645677287071784.

ΟΜΑΔΑ 2
Σημεία Περιγραφή Συντεταγμένες

Σημείο 5 Λιμάνι Πειραιά Πύλη Ε8 37.94473982628973, 
23.640317660157486

Σημείο 6 Λιμάνι Πειραιά Πύλη Ε7 37.94566567029367, 
23.63930417915849.

Σημείο 7 Δημαρχείο Κερατσίνιου- 
Δραπετσώνας,  Πλατεία Κύπρου

37.95971281333006, 
23.62619473992271

Σημείο 8 Κερατσίνι, Λεωφόρος Δημοκρατίας και 
Αυξεντίου Παλληκαρίδη

37.95947241258794, 
23.615020299552032

Σημείο 9 Πέραμα, Λεωφόρος Δημοκρατίας και 
Ρέας

37.962554192451826, 
23.60493767533864.

Σημείο 10 Πέραμα,  Λεωφόρος Δημοκρατίας 375, 
Γηπεδάκια «Π.Σαλπέας»

37.96210390921486, 
23.580114199835275

Σημείο 11 .Πέραμα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 30 37.96347052834192, 
23.56384273518268

Σημείο 12 Πέραμα, Λιμάνι για Σαλαμίνα 37.96430165954528, 
23.55650651638999

ΟΜΑΔΑ 3
Σημεία Περιγραφή Συντεταγμένες

Σημείο 13 Νίκαια, Δημαρχείο Νίκαιας - Αγ. Ι. 
Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10

37.96410083212591, 
23.648263340074287

Σημείο 14 Κορυδαλλός, Δημαρχείο Κορυδαλλού, 
Νικηφορίδη και Χοζοβιωτίσσης

37.98053543820846, 
23.64653094783617

Σημείο 15
Αγία Βαρβάρα, Αθηνάς και 
Προβελέγγιου δίπλα από 3ο 
νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 

37.99031546490002, 
23.660183042302545

Σημείο 16 Αιγάλεω, Είσοδος Μετρό Αγία Μαρίνα 37.99716304425434, 
23.66739151948426

Σημείο 17 Αιγάλεω, Εκδοτήρια  Μετρό Αγία 
Μαρίνα

37.99716304425434, 
23.66739151948426

Σημείο 18 Αιγάλεω, Αποβάθρα Μετρό Αγία 
Μαρίνα

37.99716304425434, 
23.66739151948426

Σημείο 19 Χαϊδάρι, Πλατεία Δημαρχείου, Στρ. 
Καραϊσκάκη 138 &, Επαύλεως

38.01122197037919, 
23.66611907743497

Σημείο 20 Είσοδος Μετρό Περιστέρι 38.01316106245529, 
23.695491653679568

Σημείο 21 Εκδοτήρια  Μετρό Περιστέρι 38.01316106245529, 
23.695491653679568

Σημείο 22 Αποβάθρες  Μετρό Περιστέρι 38.01316106245529, 
23.695491653679568

Όσον αφορά την πρώτη ομάδα εμφανώς πιο επιβαρυμένη 
είναι η ποιότητα στο σημείο 3 (Αποβάθρα Μετρό Δημοτικό Θέα-
τρο) με υψηλές τιμές στην συγκέντρωση  ΡΜ2,5(148 μg/ m³), 
ΡΜ10 (286 μg/ m³) και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (990 
nTesla) (συννημένοι πίνακες) . Η παραπάνω τάση, εξαιρετικά 
ρυπασμένου αέρα, συναντάται και στις 3 ομάδες και έχει απα-
σχολήσει σε επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ, καθώς χιλιάδες πολί-
τες κινούνται με τον υπόγειο σιδηρόδρομο. 

Ως προς την ομάδα 2 τα σημεία κοντά στο λιμάνι του Περά-
ματος εμφανίζουν υψηλές τιμές στις συγκεντρώσεις  ΡΜ2,5, 
ΡΜ10,VOC και φορμαλδεΰδης (συννημένοι πίνακες). Τα αποτε-
λέσματα, δυστυχώς ήταν αναμενόμενα, καθώς το Πέραμα είναι 
μια εξαιρετικά ρυπασμένη περιοχή, λόγω της έντονης δραστη-
ριότητας στο λιμάνι του Πειραιά και τις αμμοβολές που γίνο-
νται στο Πέραμα.

Τέλος, στην τρίτη ομάδα ο πιο ρυπασμένος αέρας συναντά-
ται πάλι στους σταθμούς του μετρό Αγία Μαρίνα και Περιστέρι 
και ιδιαίτερα στις αποβάθρες(συννημένοι πίνακες) .

Στην συνολική εικόνα, σε όλες τις περιοχές που έγινε δειγ-
ματοληψία παρουσιάζονται υψηλές τιμές στις συγκεντρώσεις 
ΡΜ2,5, ΡΜ10 και φορμαλδεΰδης (συννημένοι πίνακες). Η ανη-
συχητική αυτή παρατήρηση έρχεται σε μία περίοδο που η δημό-
σια υγεία βάλλεται από όλες τις κατευθύνσεις και δυστυχώς η 
ηγεσία της χώρας παραμένει αδρανής. Η κινητοποίηση όλων 
κρίνεται απαραίτητη.

Επικίδυνη η ατμοσφαιρική ρύπανση 
στην Νότια και Νοτιοδυτική Αττική
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ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σημείο Δειγματοληψίας PM1
μg/ m3

PM2,5
μg/ m3

PM10
μg/ m3

Σημείο 1 19 69 130
Σημείο 2 18 102 196
Σημείο 3 19 148 286
Σημείο 4 23 57 114
Σημείο 5 20 107 224
Σημείο 6 24 83 168
Σημείο 7 22 51 98
Σημείο 8 38 276 433
Σημείο 9 18 89 127
Σημείο 10 20 340 527
Σημείο 11 17 110 207
Σημείο 12 18 467 718
Σημείο 13 15 40 72
Σημείο 14 14 35 77
Σημείο 15 13 32 60
Σημείο 16 13 102 178
Σημείο 17 22 160 289
Σημείο 18 22 192 347
Σημείο 19 15 40 67
Σημείο 20 13 103 164
Σημείο 21 17 167 259
Σημείο 22 18 340 428

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σημείο Δειγματοληψίας TVOC 
mg/ m3

HCHO
mg/ m3

Η/ Α
nTesla

Σημείο 1 2,30 0,06
Σημείο 2 0,12 0,18 163
Σημείο 3 0,10 0,11 990
Σημείο 4 0,11 0,15 672
Σημείο 5 0,08 0,08
Σημείο 6 0,10 0,11 43
Σημείο 7 0,11 0,10 316
Σημείο 8 0,13 0,07 258
Σημείο 9 0,24 0,09 0
Σημείο 10 0,33 0,13 24
Σημείο 11 0,29 0,13 19
Σημείο 12 0,25 0,09 168
Σημείο 13 0,30 0,12 763
Σημείο 14 0,13 0,10 359
Σημείο 15 0,14 0,12 993
Σημείο 16 0,10 0,07 104
Σημείο 17 0,10 0,09 84
Σημείο 18 0,17 0,10 92
Σημείο 19 0,11 0,11 137
Σημείο 20 0,14 0,08 60
Σημείο 21 0,31 0,13 734
Σημείο 22 0,48 0,11 1160

EΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σημείο Δειγματοληψίας PM1
μg/ m3

PM2,5
μg/ m3

PM10
μg/ m3

Σημείο 1 14 26 32
Σημείο 2 65 65 134
Σημείο 3 112 112 217
Σημείο 4 46 46 89
Σημείο 5 9 38 78
Σημείο 6 48 48 92
Σημείο 7 40 40 70
Σημείο 8 65 65 113
Σημείο 9 34 34 59
Σημείο 10 30 30 55
Σημείο 11 34 34 59
Σημείο 12 27 27 50
Σημείο 13 12 32 55
Σημείο 14 26 26 46
Σημείο 15 26 26 47
Σημείο 16 23 23 51
Σημείο 17 102 102 192
Σημείο 18 76 76 142
Σημείο 19 25 25 42
Σημείο 20 36 36 64
Σημείο 21 27 27 45
Σημείο 22 10 51 83

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σημείο Δειγματοληψίας TVOC 
mg/ m3

HCHO
mg/ m3

Η/ Α
nTesla

Σημείο 1 0,11 0,04 0
Σημείο 2 0,05 0,08 29
Σημείο 3 0,05 0,06 280
Σημείο 4 0,04 0,06 570
Σημείο 5 0,03 0,06 248
Σημείο 6 0,05 0,09 19
Σημείο 7 0,07 0,07 189
Σημείο 8 0,05 0,05 189
Σημείο 9 0,02 0,05 0
Σημείο 10 0,19 0,08 20
Σημείο 11 0,19 0,08 17
Σημείο 12 0,20 0,03 71
Σημείο 13 0,14 0,03 20
Σημείο 14 0,09 0,06 195
Σημείο 15 0,05 0,06 422
Σημείο 16 0,05 0,03 33
Σημείο 17 0,03 0,06 78
Σημείο 18 0,08 0,07 75
Σημείο 19 0,04 0,03 100
Σημείο 20 0,09 0,02 33
Σημείο 21 0,07 0,06 27
Σημείο 22 0,04 0,05 25
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Ο δήμος Ωρωπού είναι ένας 
δήμος, στον οποίο έχουν 
συντελεστεί περιβαλλοντι-

κά εγκλήματα ουκ ολίγες φορές. Οι 
αντιδράσεις, όμως των ενεργών πολι-
τών του δήμου έχουν καταπολεμή-
σει κατά καιρούς, όσους θέλουν να 
ρυπαίνουν και να μολύνουν ανεξέ-
λεγκτα την φύση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, δημότης Ωρω-
πού,  απηύθυνε ορισμένα ερωτήματα σε 2 
επιστολές, σταλμένες 12 Σεπτεμβρίου και 
18 Οκτωβρίου 2022, στον δήμαρχο Ωρω-
πίων, κύριο Γιασημάκη Γεώργιο, οι οποί-
ες δυστυχώς δεν απαντήθηκαν ακόμα.

Σχετικά με τις επιστολές τα ερωτήμα-
τα που θέτει ο κύριος Χριστοδουλάκης 
αφορούν έναν χώρο στον οποίο γίνεται 
απόθεση σκουπιδιών, με τρόπο τέτοιο 
που θυμίζει Χώρο Ανεξέλεγκτης Διά-
θεσης Απορριμμάτων ή αλλιώς ΧΑΔΑ. 
Δίπλα στο γήπεδο του Ωρωπού και 100-
200 μέτρα από τα σχολεία και σε μικρή 

απόσταση από το Κέντρο Υγείας εναπο-
τίθενται σκουπίδια και μπάζα σε λόφους.

Το σημείο αυτό βρίσκεται ανάμεσα 
σε χώρους όπου θα έπρεπε η ρύπανση 
να είναι ελάχιστη, αν όχι μηδενική. Σχο-
λικά συγκροτήματα, Κέντρο Υγείας και 
γήπεδο είναι δημόσιοι χώροι που πρέ-
πει να διατηρούνται καθαροί και υγιει-
νοί για όλους και να όχι να γειτνιάζουν 
με παράνομες χωματερές.

Στην από 12/9/2022 επιστολή του, 
μάλιστα ο κύριος Χριστοδουλάκης επι-
σημαίνει τους κινδύνους που ενέχει η 
συνέχιση της λειτουργίας του κτήματος 
ως ΧΑΔΑ και αν υπάρχει σχετική άδεια 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Δυστυχώς, όμως δεν υπήρξε 
κάποια απάντηση μέχρι σήμερα.

Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο κύρι-
ος Χριστοδουλάκης αφορούσε τους στεγα-
νούς βόθρους της περιοχής και τα πιστο-
ποιητικά εξαγωγών τους, κυρίως αυτών 
της παραλίας, αφού ακόμα υπάρχει πρό-

βλημα με την σύνδεση με το αποχετευτι-
κό. Δυστυχώς, ούτε σε αυτό το ερώτημα 
απάντησε η δημαρχεία Ωρωπίων.

Τέλος, κατατέθηκε αίτημα για την 
τοποθέτηση καθρέφτη κυκλοφορίας στην 
συμβολή των οδών Αρίωνος και Κοινο-
τικής Οδού Χαλκουτσίου-Συκαμίνου και 
την επαναφορά κάδου ανακύκλωσης στο 
συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς, δεν απα-
ντήθηκε ούτε αυτό το αίτημα.

Το ΠΑΚΟΕ προχώρησε στην απο-
στολή νέου μηνύματος στις 18/10/2022 
με τα ίδια ερωτήματα/ αιτήματα, 
αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση 
μέχρι σήμερα.

Η οργάνωση των πολιτών σε τοπι-
κό επίπεδο  και η διεκδίκηση μέσω 
του συνεχιζόμενου αγώνα μιας καλύ-
τερης ποιότητας ζωής είναι η μόνη 
απάντηση στο καθεστώς αυθαιρεσί-
ας και ασυδοσίας που έχει εγκαθι-
δρυθεί στον ελλαδικό χώρο απ’ άκρη 
σ’ άκρη.

Eρωτήματα που πέφτουν στο κενό

Είναι ο κύριος που το 2020 σε συνέντευξη του στο 
dealnews είχε δηλώσει με φανφάρες πως οι ανεξέλε-
γκτες χωματερές το 2022 δεν θα υπάρχουν, κι όμως 
αυτές φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Άξιος ο μισθός σας 
κύριε Γραφάκο, επιλεκτικά δέχεστε όποιους θέλετε στο 
γραφείο σας.

Το ΠΑΚΟΕ, λόγω της εμπειρίας που διαθέτει από τα 43 
χρόνια δράσης του και της ανοιχτής επικοινωνίας με την 
κοινωνία λαμβάνει καθημερινά καταγγελίες για παραβιά-
σεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Με σκοπό την σωστή ενημέρωση για το ζητήματα χωμα-
τερών ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, κύριος Χριστοδουλάκης, ζήτη-
σε συνάντηση από το γραφείο του κύριο Γραφάκου, Γενικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Το κυριότερο ζήτημα προς συζήτηση θα ήταν η κατά-
σταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα με τις ανεξέλεγκτες 
χωματερές και ειδικότερα στην περιοχή των Κυκλάδων που 
ακόμα και αρχαιολογικοί χώροι χρησιμοποιούνται για την 
απόθεση σκουπιδιών και μπάζων. 

Δεύτερο θέμα προς συζήτηση, το «καυτό» πρόβλημα με 
την ανακύκλωση. Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών καίγονται ή αυτοαναφλέγονται και τελικά αποτελούν 
εστίες ρύπανσης και όξυνσης του προβλήματος των σκου-
πιδιών, για το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει βρεθεί ακόμα μια 
ολοκληρωμένη λύση. 

Η μόνη σταθερά που διατηρείται σε αυτή την κατεύθυν-
ση είναι η πλήρης αδιαφορία για τις οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και τις πρακτικές χωρών που επιτυχημένα δια-
χειρίζονται τα απορρίμματά τους, ανακυκλώσιμα και μη.

Δυστυχώς, το γραφείο του κυρίου Γραφάκου δεν 
απάντησε στο αίτημα που κατέθεσε το ΠΑΚΟΕ, δύο 
φορές για συνάντηση στις 5 και 6 Οκτωβρίου, παρά 

αγνόησε την διάθεση για πρόσφορη και ουσιαστική 
συζήτηση, επειδή δεν είχε τίποτα να απαντήσει στις 
άμεσες και καυτές ερωτήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Το ΠΑΚΟΕ θα κρατήσει ανοιχτή την επικοινωνία 
με την κοινωνία και με όσους ενδιαφέρονται να αλλά-
ξουν τις κακές πρακτικές που ασκούνται χρόνια στην 
Ελλάδα και επιβαρύνουν όλους τους πολίτες.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΔΟΛΑΓΝΕΙΑ και αυτός δεν απάντησε…
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) έχει από το 
1974, θεσπίσει όριο για το 

εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλι-
στα έχει χαρακτηριστεί καρκινογό-
νο και μεταλλαξιογόνο, στα 5 μg/
lt σε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλω-
σης. Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί ότι εξαιτίας 
της καρκινογόνου δράσης του, το 
εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται 
να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά 
Ανθρώπινης Κατανάλωσης. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) 
μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκα-
ετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του 
Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε με ΚΥΑ: 
Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐ-
ου 2010,  όριο στα επιφανειακά νερά 
(ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα 3 μg/lt. Αυτό 
δηλώνει πως η συγκέντρωση του εξα-
σθενούς χρωμίου στα νερά ανθρώπινης 
κατανάλωσης πρέπει να είναι τουλάχι-

στον μικρότερο των 3 μg/lt. Ακόμη, αξί-
ζει να αναφερθεί ότι το όριο για το ολικό 
χρώμιο στα νερά ανθρώπινης κατανά-
λωσης είναι στα 50 μg/lt. Βέβαια τα όρια 
για το ολικό χρώμιο και το εξασθενές 
δεν έχουν κάποια σχέση.

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε την 1/11/2022, στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 
43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές 
δειγματοληψίες και μετρήσεις νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης στο Λουτρά-
κι Κορινθίας. Πιο συγκεκριμένα λήφθη-
καν 10 δείγματα από διάφορα σημεία 
μέσα στην πόλη (συνημμένος πίνακας 
1), με σκοπό τον καθορισμό της συγκέ-
ντρωσης εξασθενούς χρωμίου. Τα δείγ-
ματα ελήφθησαν είτε από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε από 
δημόσιες βρύσες.

Στο σύνολο των σημείων εμφανίζε-
ται εξασθενές χρώμιο, οπότε ο κίνδυνος 

για την υγεία των κατοίκων του Λουτρα-
κίου είναι τεράστιος. 

Απορίας άξιο είναι το γεγονός, ότι 
αν και έχει εντοπιστεί εξασθενές χρώ-
μιο και από την ΔΕΥΑΛ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ-
ΔΩΡΩΝ την τελευταία τριετία (https://
ydor.edeya.gr/labcheck/view), τα δε απο-
τελέσματα έχουν δημοσιευθεί (συνημ-
μένος πίνακας 2), η δημόσια επιχείρη-
ση χρησιμοποιεί ως ανώτατο όριο τα 
50 μg/lt (όριο για το ολικό χρώμιο) και 
έτσι χαρακτηρίζει την κατανάλωση του 
νερού ακίνδυνη. Αντί, λοιπόν, η Δημοτι-
κή Επιχείρηση να εξυπηρετεί την δημό-
σια υγεία, κάνει τα στραβά μάτια, διαιω-
νίζοντας ένα εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο 
και εξαπατώντας τους δημότες, με το να 
ρισκάρουν την ζωή τους, αλλά και πλη-
ρώνουν επικίνδυνο νερό

Η παραπάνω κατάσταση απαιτεί την 
κινητοποίηση φορέων και πολιτών, καθώς 
απειλείται η δημόσια υγεία. 

Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Kαρκινογόνο εξασθένες χρώμιο  
στο πόσιμο νερό 



#146 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2022 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / 35

Πίνακας 1. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικής Ανάλυσης εξασθενούς Χρωμίου σε νερά ανθρώπινης 
κατανάλωσης Λουτρακίου στις 1/11/2022.

Α/ Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντεταγμένες 

θέσης 
δειγματοληψίας

Ώρα
Συγκέντρωση  

Χρωμίου Cr(VI),
μg Cr6+ / l

1 Λουτράκι. οδός Αθηνών. 37.965264, 22.978169 12:05 18

2 Λουτράκι. Καφετέρια. Οδός Ελ. Βενιζέλου 37.971376, 22.977862 12:20 17

3 Λουτράκι. Καφετέρια. Πλατεία 25η Μαρτίου 37.978534, 22.977499 12:46 16

4 Λουτράκι. Ψησταριά. Οδός Αγίου Ιωάννου. 37.978473, 22.978002 12:48 16

5 Λουτράκι. Καφετέρια. Οδός Γεωργίου Λέκκα. 37.982420, 22.971667 13:15 2

6 Λουτράκι. Παραλιακό πάρκο Λουτρακίου. Οδός Γεωργίου Λέκκα. 
Βρύση «Ιαματικόν». 37.979529, 22.975898 13:19 0,5

7 Λουτράκι. Ταβέρνα. Οδός Γεωργίου Λέκκα. 37.979849, 22.975908 13:20 13

8 Λουτράκι. Καφετέρια. Οδός Γεωργίου Λέκκα. 37.979735, 22.976054 13:21 15

9 Λουτράκι. Παραλιακό πάρκο Λουτρακίου. Βρύση «Επιτραπέζιον». 37.979529, 22.975898 13:25 15

10 Λουτράκι. Καφετέρια. Οδός Ελ. Βενιζέλου 37.975670, 22.977584 13:40 17

OΡΙΟ 0

Πίνακας 2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικής Ανάλυσης εξασθενούς Χρωμίου  
από ΔΕΥΑΛ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

Α/ Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση  

Χρωμίου Cr (VI),
μg Cr6+ / l

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 Δίκτυο από Δεξαμενή Νέα Κατουνίστρας Αμαξοστάσιο ΔΗΜΟΥ 
(ΣΦΑΓΕΙΑ) 17 2/8/2022

2 Λουτράκι Κτήριο ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. 20 18/7/2022

3 Λουτράκι Κεντρική Δεξαμενή Λουτρακίου 15 8/6/2022

4 Λουτράκι Αντλιοστάσιο Νταμάρι (ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) 16 8/8/2022
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Κάτι περισσότερο από έναν χρό-
νο έχει περάσει από τον δρα-
ματικό Αύγουστο του 2021, 

έναν μήνα κατά τον οποίο κατακάη-
καν 1.301.239 στρέμματα στην Ελλά-
δα με αποκλειστική ευθύνη του της 
σάπιας κρατικής μηχανής. Πυρκα-
γιές αναπτύχθηκαν ανεξέλεγκτα  στην 
Αττική, τη βόρεια Εύβοια, την Ηλεία, 
τη Μεσσηνία, τη Μάνη, την Αχαΐα, 
τα Γρεβενά, τη Σαλαμίνα, τη Φωκίδα, 
τη Ρόδο, τον Έβρο και τη Ζάκυνθο. 
Στην Ολυμπία κινδύνευσε ο αρχαιο-
λογικός χώρος. Στην Αττική η πυρκα-
γιά ξεκίνησε στους πρόποδες της Πάρ-
νηθας και επεκτάθηκε στη Βαρυμπό-
μπη, στο Τατόι και στο Φλαμπούρι. 

Στη βόρεια Εύβοια από την πυρκα-
γιά κάηκαν περίπου 511.854 στρέμματα, 
δηλαδή περίπου το 50% όλης της χώρας 
και τελικά έφτασε μέχρι τη θάλασσα για 
να σβήσει. 

Η πολιτεία ανεπαρκής και αδιάφορη, 
δια στόματος του Περιφερειάρχη κ. Σπα-
νού έδωσε εντολή «μη κατάσβεσης» και 
άφησε εθελοντές και κατοίκους να παλεύ-
ουν για να σώσουν τα σπίτια τους, αλλά 
και τα πολύτιμα δάση. Το συγκεκριμένο 
δάσος, σε μια εποχή συνεχών οικονομι-
κών κρίσεων, αποτέλεσε σωτήρια λέμβο 
για ανέργους να εργασθούν ως μελισσουρ-
γοί, υλοτόμοι, εργάτες γης κτλπ, καθώς 
ήταν πλούσιο και προσέφερε απλόχερα τα 
οφέλη του στην τοπική κοινωνία. Χαρα-
κτηριστικό είναι πως χάρη στο δάσος η 
ανεργία στους νέους στην περιοχή του 
Μαντουδίου είχε μειωθεί έως 80%.

Μια φυσική καταστροφή τέτοιας κλί-
μακας προκάλεσε την άμεση αντίδραση 
των αρπακτικών της ελληνικής κοινωνί-
ας. Την ανακοίνωση του «Σωτήρα» Μπέ-
νου ακολουθεί η ανακοίνωση του ποσού 
που θα διαχειριστεί, το οποίο ανακοινώ-
θηκε αρχικά ότι θα είναι μερικά δισεκα-
τομμύρια ευρώ, έπειτα μερικές εκατοντά-
δες εκατομμύρια ευρώ και τελικά άκρη 
δεν βγήκε. Θεωρητικά, εφόσον οι μελέ-
τες που έχουν κατατεθεί ήταν δωρεά των 
LIDL, ΒΙΟΧΑΛΚΟ και ΙΣΝ δεν πρέπει να 
έχει υπάρξει κανένα έξοδο.  

Αυτό που γνωρίζει σίγουρα η ελλη-
νική κοινή γνώμη, αυτό που κατέστη 
σαφές ότι πρέπει να γνωρίζει, είναι πως 
πρέπει να δεχθεί τις προτάσεις-προγράμ-
ματα του κυρίου Μπένου, χωρίς να αντι-

δράσει, αφού δεν έγινε καμία δημόσια 
διαβούλευση.

Όσον αφορά τις τοπικές κοινωνίες 
των δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού, ο «Σωτή-
ρας» είναι ανεπιθύμητος. Η υπομονή που 
έχουν επιδείξει οι κάτοικοι είναι ενδει-
κτική της κατάστασης. Οι πολίτες έχουν 
παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση και 
ελπίδα, αφού 15 μήνες μετά την πυρκα-
γιά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αποζημίωσης για τις περιουσίες που κάη-
καν, ούτε έχει προχωρήσει η υποτιθέμε-
νη ανασυγκρότηση του τόπου.

Κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε η 
παρουσίαση του σχεδίου στο ΙΣΝ με συμ-
μετέχοντες τους συντελεστές στην ανα-
συγκρότηση της Βορείου Ευβοίας. Πρώ-
τα, οι κάτοικοι των παραλιακών χωριών 
που στηρίζονταν και στηρίζονται ακό-
μα στον τουρισμό ενημερώθηκαν πως η 
κατεύθυνση των προγραμμάτων θα είναι 
προς τον ορεινό τουρισμό. Το Ξηρό Όρος 
κάηκε βέβαια και το Καντήλι είχε καεί το 
2015. Ίσως η δημιουργία κάποιου ξενο-
δοχείου σε κάποιο καμένο και εγκαταλε-
λειμμένο χωριό να ήταν η φαεινή ιδέα  
των συντελεστών. Θα ωφελούσε σίγου-
ρα την τοπική οικονομία ακόμα ένα all-
inclusive ξενοδοχείο στην περιοχή, το 
έχει δείξει αυτό και η τουριστική ανά-
πτυξη σε άλλες περιοχές.

Ακόμη, παρουσιάστηκε μέσα σε ένα 

τετράωρο ο βασικός πυλώνας ανασυγκρό-
τησης, η δημιουργία του νέου δάσους, 
με αναδασώσεις και οι τρόποι εκμετάλ-
λευσης του. Φυσικά, μετά από τέσσερις 
ώρες αναλυτικότατων περιγραφών για τα 
πλεονεκτήματα και τους τρόπους που θα 
πραγματοποιηθεί η αναδάσωση, η υπεύ-
θυνη για τον προϋπολογισμό την «έκοψε» 
ως οικονομικά ανέφικτη. Σε ένα ποσο-
στό μόνο, ίσως καταφέρει ο οργανισμός 
να την πραγματοποιήσει.

Μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ευβοι-
ώτες, το ΠΑΚΟΕ προσπάθησε να συμβά-
λει με την εμπειρία των 43 χρόνων λει-
τουργίας του και με την τεχνογνωσία του 
να προσφέρει σε δείγμα καλής θέλησης 
τις υπηρεσίες του με μια ολοκληρωμένη 
μελέτη για τον προσδιορισμό της ποιό-
τητας των νερών κολύμβησης και καθα-
ρισμό τους από φερτά υλικά και μικρο-
κοκκώδη σωματίδια. Δυστυχώς, όμως 
δεν ήρθε καμία απάντηση από τον κύριο 
Μπένο, αλλά ούτε πραγματοποιήθηκε και 
κάποια παρόμοια δράση στους πληγέ-
ντες από την πυρκαγιά του 2021 δήμους.

Η μόνη διέξοδος για τον κόσμο της 
βορείου Ευβοίας είναι η σωστή ενημέρω-
ση, η οποία λόγω της πολιτικής Μπένου 
δεν υπάρχει. Το ΠΑΚΟΕ θα προσπαθή-
σει να μείνει σε ανοιχτή επικοινωνία με 
τις τοπικές κοινωνίες και να φέρει στο 
φως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σταύρος Μπένος: επικεφαλής 
επιτροπής για την αποσυγκρότηση  

της Βορείου Ευβοίας
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Με Ανακοίνωση Τύπου στις 
15/11/2022 το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ενημέρωσε πως έπειτα από καταγγε-
λία του Δημάρχου Δωδώνης, Χρήστου 
Ντακαλέτση, για διακοπή της ροής 
στον ποταμό Λούρο και ότι παρατη-
ρήθηκαν μεγάλες ποσότητες νεκρών 
ψαριών η παρέμβαση των υπηρεσιών 
του Υπουργείου ήταν άμεση. 

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως αυτή 
τη στιγμή στην περιοχή εκτελούνται εργα-
σίες από εργολάβο της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου για καθαρισμό της κοίτης του ποτα-
μού Λούρου, με κοπή και απομάκρυνση 
των νεκρών δέντρων προληπτικά για να 
αποφευχθούν τυχόν πλημμύρες. Επιπλέ-
ον, τόνισε πως σε διάστημα πέντε ημε-
ρών πραγματοποιήθηκαν δύο αυτοψίες 
από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευ-
όμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανι-
σμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής Αλλαγής, καθώς και μία αυτοψία από 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου, το πόρισμα των οποίων αναμένε-
τε στις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά στα πορίσματα των δύο 
αυτοψιών από το Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. η πρώτη 
πραγματοποιήθηκε στις 10/11/2022 κλι-

μάκιο δύο υπαλλήλων του μετέβησαν στο 
σημείο όπου διαπιστώθηκε η διακοπή 
της ροής σε μήκος 3 χλμ., στάσιμο νερό 
με μεγάλη συγκέντρωση ψαριών, μεγάλες 
ποσότητες νεκρών ψαριών, καθώς επίσης 
και ζημιές σε ιχθυοτροφείο πέστροφας 
.Η δεύτερη στις 12/11/22 με κλιμάκιο 4 
υπαλλήλων μετέβη πρώτα στη θέση Πλα-
τανάκια, όπου εκτελούνταν εργασίες και 
στη συνέχεια στο Κουκλέσι, όπου υπήρ-
χε ροή νερού. Εκεί διαπιστώθηκε η δια-
κοπή της ροής σε μήκος 8 χλμ., υπήρχε 
τοποθέτηση ογκόλιθων στα πλαϊνά της 
κοίτης και διάνοιξη αυτής κατά τμήμα-
τα (28-30μ. το μέγιστο πλάτος ), καθώς 
και απομάκρυνση νησίδων και φερτών 
υλικών από την κοίτη, αλλά σε σημεία 
και ισοπέδωση. 

Παρατηρήθηκε, επιπλέον, αναμόχλευ-
ση και εξομάλυνση του υπάρχοντος επι-
φανειακού εδάφους της κοίτης απο-
μακρύνοντας το σχετικά αδιαπέραστο 
υπόστρωμα, σημαντική αλλοίωση του 
ποτάμιου οικοσυστήματος με την απώ-
λεια των ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς 
βλάστησης και της πανίδας του ως απο-
τέλεσμα . Σε ξερούς νερόλακκους και στις 
άκρες του ξεραμένου ρου του ποταμού 
βρέθηκαν νεκρά ψάρια μεγάλου μεγέ-

θους και σε μεγάλες ποσότητες όπως το 
γριβάδι, στρωσίδι και ποταμοκέφαλος, 
αλλά και ποικιλίες μικρότερων ψαριών 
όπως το λιάρα και ο θεσπρωτικός Πελα-
σγός, καθώς βρέθηκαν και συσσωματώ-
ματα νεκρών γόνων που δεν ήταν δυνα-
τόν να αναγνωριστούν 

Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκαν 
νεκρά άτομα από το είδος ενδημική πέστρο-
φα του Λούρου όπως και άλλων ειδών 
που θεωρούνται ενδημικά, όπως λουρο-
γωβιός και λουροβελονίτσα..

 Καταλήγοντας, αν και αυτή την περί-
οδο διανύουμε την περίοδο αναπαρα-
γωγής της Ενδημικής Πέστροφας στα 
σημεία της έρευνας δεν βρέθηκαν σημά-
δια αναπαραγωγής του είδους. Ανασκα-
φές επιπλέον, έγιναν στο μέσο του μέγι-
στου πλάτους των έργων, όπου υπήρχε η 
διακοπή του νερού ́ και στην κοίτη, εκτε-
λέστηκε εκσκαφή σε δύο σημεία και δεν 
υπήρξαν σημάδια νερού σε βάθος 80 εκ., 
παρατηρήθηκε, βέβαια ότι το υπόστρωμα 
ήταν υγρό χωρίς παρουσία νερού. Τέλος, 
συνεχίζουν και βρίσκονται κλιμάκια του 
Υπουργείου στην περιοχή προκειμένου να 
συντάξουν σχετικό πόρισμα ΣΕ συνδυα-
σμό με τα ήδη υπάρχοντα της ΟΦΥΠΕΚΑ 
που θα σταλούν στην αρμόδια Εισαγγελία.

Παρέμβαση Υπ. Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας για τον ποταμό Λούρο 
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Σύμφωνα με το κεντρικό σενά-
ριο του Οργανισμού, οι παγκό-
σμιες εκπομπές CO2 θα φθά-

σουν στην κορύφωσή τους, στα 37 
δισ. τόνους, το 2025, κατόπιν θα μει-
ωθούν στα 32 δισ. τόνους το 2050 

Όταν το 2018 το ΠΑΚΟΕ φώναζε 
για την ακατάπαυστη αύξηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
όλοι που είχαν σαν καύσιμο τα ορυ-
κτά καύσιμα, έλεγαν ότι θα ελαττωθεί 
και τώρα μιλάμε ότι μέχρι το 2025 θα 
έχουμε μία συνεχή αύξηση και στη 
συνέχεια μία πτώση. 

Άραγε έχει αναλογιστεί κανείς, η αύξη-
ση της κατανάλωσης του πετρελαίου, του 
φυσικού αερίου και όλων των ορυκτών 
καυσίμων, πρέπει να ελαττωθεί για να 
συζητούμε εάν θα έχει μία μείωση το 
διοξείδιο του άνθρακα.

Αυτό δε θα γίνει ποτέ μέχρι να κατα-
λάβουμε ότι οι ΑΠΕ, το υδρογόνο και το 

νερό θα αποτελέσουν τις ενεργειακές 
πηγές του μέλλοντος.

Παράδοξη, θετική για το κλίμα, όσο 
και απρόβλεπτη συνέπεια της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία: οι παγκόσμι-
ες εκπομπές των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου προβλέπε-
ται να φθάσουν στην «κορύφωσή τους» 
το 2025, με άλλα λόγια να υπάρξει επιτά-
χυνση της ενεργειακής μετάβασης, χάρη 
στην αύξηση των επενδύσεων σε πιο βιώ-
σιμες πηγές, εκτιμά στην ετήσια έκθεσή 
του που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα 
ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Ο Οργανισμός προειδοποιεί εξάλ-
λου στην έκθεσή του για το 2022 εναντί-
ον των «ρηγμάτων» μεταξύ των πλουσί-
ων και των φτωχών χωρών όσον αφορά 
τις επενδύσεις σε μορφές ενέργειας που 
εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρα-
κα και ζητεί «μείζονα διεθνή προσπά-
θεια» για να «μειωθεί» αυτό το «ανησυ-

χητικό χάσμα».
Ο ΔΟΕ υπογραμμίζει για ακόμη μια 

φορά την ανάγκη να γίνουν μαζικές επεν-
δύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, πρά-
σινες ή απαλλαγμένες από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, όπως η πυρηνι-
κή ενέργεια, καθώς και να επιταχυνθούν 
σε κάποιους τομείς όπως αυτός των μπα-
ταριών (ειδικά για τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα), των φωτοβολταϊκών και των ηλε-
κτρολυτών που παράγουν υδρογόνο ώστε 
να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κυρίως 
της βιομηχανίας.

Πάντα σύμφωνα με το κεντρικό σενά-
ριο, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να 
ξεπεράσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια 
ως το 2030, όμως θα απαιτείτο να ξεπε-
ράσουν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι συνθή-
κες για να πραγματωθεί το σενάριο που 
προβλέπει «μηδενικές καθαρές εκπο-
μπές» το 2050. 

Kορύφωση των εκπομπών CO2  
το 2025 προβλέπει ο Διεθνής 

Οργανισμός Ενέργειας 
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Σε αυτόν τον τίτλο, όπως θα δια-
βάσετε παρακάτω το κείμενο, το 
ΠΑΚΟΕ έχει αγωνιστεί 43 χρό-

νια, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
στο μέγιστο η εξαφάνιση του ανθρώ-
πινου είδους.

Εντούτοις από το 2023 οι αγώνες, οι 
καμπάνιες, τα δελτία τύπου και οι παρεμ-
βάσεις, θα έχουν τίτλο «Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ».

Με αυτό το σλόγκαν επιδιώκουμε να 
εντοπίζονται οι πηγές ρύπανσης, να αντι-
μετωπίζονται τα προβλήματα, να λύνονται 
και να φτάνουμε στην κλιματική απαλ-
λαγή. Είναι τραγικό όλες οι χώρες στον 
πλανήτη και η Ελλάδα να βροντοφωνά-
ζουν ενάντια στην κλιματική αλλαγή και 
οι ρυπαντές ανενόχλητοι να ρίχνουν τα 
όποια απόβλητά τους στον αέρα, στα νερά 
και στις τροφές. 

Αυτό αποτελεί ένα συνεχές έγκλημα 
που πρέπει να σταματήσει.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες είπε απευθυ-
νόμενος προς τις χώρες που συμμετέ-
χουν στη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα 
COP27 στην Αίγυπτο ότι η επιλογή τους 
είναι ξεκάθαρη: να συνεργαστούν τώρα 
για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων ή 
να καταδικάσουν τις επόμενες γενιές σε 
μια κλιματική καταστροφή.

Η ομιλία του είχε στόχο να περιγρά-
ψει τη σοβαρότητα της κατάστασης καθώς 
επικεφαλής κυβερνήσεων επί δύο εβδομά-
δες θα συζητούν για τους τρόπους απο-
φυγής των χειρότερων επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής με τα προβλήματα 
που κυριαρχούν να είναι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, η ανεξέλεγκτη άνοδος του πλη-
θωρισμού και οι ενεργειακές ελλείψεις.

«Η ανθρωπότητα έχει μια επιλογή: 
συνεργαστείτε ή εξαφανιστείτε», είπε ο 
Γκουτέρες στους αντιπροσώπους των 
χωρών που έχουν συγκεντρωθεί στην 
παραθαλάσσια πόλη της Αιγύπτου Σαρμ 
Ελ Σέιχ.

Οι ηγέτες χωρών από τη Βρετανία 
ως τη Σαουδική Αραβία είναι προγραμ-
ματισμένο να μιλήσουν αργότερα μέσα 
στην ημέρα.

Ο Γκουτέρες έκανε έκκληση για τη 
σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στις πλου-
σιότερες και τις φτωχότερες χώρες να επι-
ταχύνουν την μετάβαση από τα ορυκτά 
καύσιμα και (να επιταχύνουν) την χρη-
ματοδότηση που απαιτείται ώστε να δια-

σφαλιστεί ότι οι φτωχότερες χώρες μπο-
ρούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων 
και να αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης που έχει 
ήδη συντελεστεί.

«Οι δύο μεγάλες οικονομίες -οι ΗΠΑ 
και η Κίνα- έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να 
συμμετάσχουν στις προσπάθειες για να 
κάνουν αυτή τη συμφωνία πραγματικό-
τητα», είπε.

Ο Γκουτέρες ζήτησε από τις χώρες να 
συμφωνήσουν να καταργήσουν τη χρήση 
του άνθρακα, παγκοσμίως, μέχρι το 2040 
με τα μέλη του Οργανισμού για την Οικο-
νομική Συνεργασία και Ανάπτυξη να επι-
τυγχάνουν αυτό τον στόχο ως το 2030.

«Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι παγκόσμιες 
θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Και ο πλανή-
της μας πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς 
σε κρίσιμα σημεία που θα καταστήσουν 
το κλιματικό χάος μη αναστρέψιμο», είπε 

χαρακτηριστικά. «Βρισκόμαστε σε έναν 
αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση την κλι-
ματική κόλαση και έχουμε το πόδι μας 
στο γκάζι», προειδοποίησε o Γκουτέρες.

Οι υπογράφοντες τη συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα το 2015 δεσμεύ-
τηκαν να επιτύχουν τον μακροπρόθε-
σμο στόχο της διατήρησης της παγκό-
σμιας θερμοκρασίας όχι πάνω από τον 
1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα.

Οι επιστήμονες το έχουν θέσει αυτό 
ως ταβάνι για την αποφυγή της κατα-
στροφικής κλιματικής αλλαγής.

Για να διατηρηθεί ζωντανή η όποια 
ελπίδα επίτευξης αυτού του στόχου θα 
πρέπει να επιτευχθούν μηδενικές εκπο-
μπές αερίων ως το 2050.

«Είτε θα υπάρξει μια Συμφωνία Αλλη-
λεγγύης για το Κλίμα είτε μια Συμφω-
νία Ομαδικής Αυτοκονίας», σχολίασε ο 
Γκουτέρες.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

«Η ανθρωπότητα έχει μια επιλογή: 
συνεργαστείτε ή εξαφανιστείτε»
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Με απλή αναλογική βρέθη-
κε ο αριθμός 1 δισεκατομ-
μύριο. Επειδή όμως ο παι-

δικός πληθυσμός στον πλανήτη των 
8,5 δις είναι πάνω από τα 2 δις, τότε 
πιστεύουμε σαν ΠΑΚΟΕ ότι η απει-
λή θα ξεπεράσει το 1,5 δις παιδιά 
και επειδή το βασικό χαρακτηριστι-
κό της απειλής της κλιματικής αλλα-
γής είναι το νερό, το ΠΑΚΟΕ πιστεύ-
ει ότι η προστασία και η διασφάλιση 
του υγιεινού νερού είναι πρωταρχική 
υπόθεση των δήμων και των Περι-
φερειών. Γι΄ αυτό το μήνυμα που θα 
επικρατήσει στις δημοσιεύσεις μας 
στον ελληνικό λαό θα είναι «Η ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ-
ΤΕΠΩΝΥΜΟ».

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
απειλούν ένα δισεκατομμύριο παιδιά και 
γενικά, το επίπεδο ζωής των ανηλίκων 
σε παγκόσμια κλίμακα δεν κατέγραψε 
βελτίωση την τελευταία δεκαετία, τονί-
ζει σε έκθεσή της που δίνει στη δημοσι-
ότητα σήμερα η μη κυβερνητική οργά-
νωση KidsRights.

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού είχε 
άλλωστε τρομακτικό αντίκτυπο στα ανή-
λικα αγόρια και κορίτσια, που σε πολλές 
περιπτώσεις στερήθηκαν την τροφή ή τα 
φάρμακα που είχαν ανάγκη εξαιτίας της 
αποδιοργάνωσης του τομέα της υγείας, 
με αποτέλεσμα να χαθούν 286.000 ζωές 
παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών, 
προσθέτει η ολλανδική ΜΚΟ στην ετή-
σια έκθεσή της.

Ο «δείκτης της KidsRights», που δημο-
σιοποιείται κάθε χρόνο, κατατάσσει 185 
χώρες ανάλογα με τον βαθμό που τηρούν 
τη διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. Βασίζεται σε δεδομένα του ΟΗΕ.

Η Ισλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία 
και η Ολλανδία καταλαμβάνουν τις πρώ-
τες τέσσερις θέσεις της κατάταξης αυτής 
το 2022. Στις τελευταίες τέσσερις απαντώ-
νται η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η 
Σιέρα Λεόνε, το Αφγανιστάν και το Τσαντ.

Για πρώτη φορά σε δυο δεκαετίες, 
ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται 
ξεπέρασε τα 160 εκατομμύρια, με άλλα 
λόγια αυξήθηκε κατά 8,4 εκατομμύρια 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα 
με τον δείκτη, ο οποίος καταρτίζεται σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο Erasmus 
(Ρότερνταμ).

Η Ελβετία, δεύτερη στην κατάταξη πέρυ-
σι, κατρακύλησε στην 31η θέση «εξαιτίας 
της ανεπαρκούς εφαρμογής στη χώρα της 
αρχής του ‘βέλτιστου συμφέροντος του 

παιδιού’ σε αποφάσεις που αφορούσαν 
τα παιδιά», επισήμανε η ΜΚΟ.

Κι άλλες χώρες επικρίνονται στην έκθε-
ση, όπως η Νιγηρία (175η), για το υψηλό 
επίπεδο μητρικών θανάτων στη γέννα, ή 
το Μαυροβούνιο (49ο), λόγω του χαμη-
λού επιπέδου εμβολιασμού.

Δεν έχει καταγραφεί βελτίωση  
τα τελευταία δέκα χρόνια

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιο-
ποίησε στις 19/1/2022 η Ολλανδική μη 
κυβερνητική οργάνωση KidsRights, όπου 
αναφέρει πως οι συνέπειες της κλιματι-
κής αλλαγής απειλούν ένα δισεκατομμύ-
ριο παιδιά, καθώς επηρεάζει το επίπε-
δ0ο ζωής των ανηλίκων σε παγκόσμια 
κλίμακα και δεν έχει καταγραφεί βελτί-
ωση τα τελευταία δέκα χρόνια .

Η πανδημία του covid -19, μάλι-
στα συνετέλεσε έναν ακόμα παράγοντα 
δυσχέρειας της ζωής των ανηλίκων με 
καταστροφικές συνέπειες, καθώς πολλά 
παιδία στερήθηκαν λόγω της αποδιορ-
γάνωσης στον τομέα της υγείας τροφή 
ή φάρμακα που είχε ως αποτέλεσμα τον 
θάνατο 286.00 παιδιών κάτω των 5 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, στην ετήσια κατά-
ταξη «Δείκτης της KidsRight» που δημο-
σιεύει κάθε χρόνο με τις 185 χώρες και 
το κατά πόσο αυτές τηρούν τη Διεθνή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι-
διού, στηριγμένα σε δεδομένα του ΟΗΕ, 

ΌΠΟΥ στις πρώτες θέσης της κατάτα-
ξης βρίσκονται η Ισλανδία, η Σουηδία, 
η Φινλανδία και η Ολλανδία ενώ στις 
τελευταίες η Κεντροαφρικανική Δημο-
κρατία, η Σιέρα Λεόνε, το Αφγανιστάν 
και το Τσαντ. 

Επιπλέον, ανησυχητικό φαίνεται να 
αποτελεί το γεγονός ότι αυξήθηκε τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες κατά 8,4 εκα-
τομμύριά τα τελευταία 4 χρόνια, σύμ-
φωνα με τον δείκτη που καταρτίζεται σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο Erasmus. 
Από την άλλη πλευρά, στην μελέτη ανα-
φέρονται η πρόοδος που καταγράφηκε 
σε ορισμένες χώρες, όπως η Αγκόλα που 
μείωσε στο μισό τη θνησιμότητα των παι-
διών κάτω των πέντε ετών, το Μπαγκλα-
ντές, επίσης μείωσε κατά το ήμισυ τον 
αριθμό των παιδιών με ελλιπές σωμα-
τικό βάρος, ενώ, τέλος, η Βολιβία μείω-
σε στο μισό τα ατυχήματα παιδιών κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους.

Αντίθετα, για την Ελβετία που μέχρι 
πέρσι ήταν δεύτερη στην κατάταξη έπε-
σε στην στη 31η θέση, λόγω της ανεπαρ-
κούς εφαρμογής της αρχής του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού σε αποφάσεις 
που αφορούσαν τα παιδιά. 

Η αποτίμηση της Νιγηρίας (175η ) είχε 
αρνητικό πρόσημο εξαιτίας του υψηλού 
επιπέδου μητρικών θανάτων στη γέννα,, 
αλλά και το Μαυροβούνιο (49ο ), λόγω 
του χαμηλού επιπέδου εμβολιασμού.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί  
ένα δισεκατομμύριο παιδιά
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Από τα βουνά που δημιουργούν 
τα σκουπίδια στους ωκεανούς 
και στις κλειστές θάλασσες 

και στις στεριές, τώρα ένας εφιάλ-
της δημιουργείται με τα διαστημι-
κά σκουπίδια.

Το ΠΑΚΟΕ από το 1980 είχε διαπι-
στώσει αυτό το πρόβλημα, το είχε καταγ-
γείλει, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε.

Οι 100.000 δορυφόροι που θα κυκλο-
φορούν γύρω από τη γη μέχρι κα το τέλος 
του 2030, θα ζυγίζουν  όσο μία Ανταρ-
κτική. Κανείς όμως δε δίνει σημασία.

Η διαστημική βιομηχανία δηλώνει 
ιδιαίτερα ανήσυχη για το συνεχώς διο-
γκούμενο πρόβλημα των αποκαλούμε-
νων «διαστημικών σκουπιδιών». Μιλώ-
ντας στους Financial Times επιστήμονες 
αλλά και κορυφαία στελέχη των διαστη-
μικών υπηρεσιών περιγράφουν με δρα-
ματικούς τόνους την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί. Η μέχρι σήμερα διαστη-
μική δραστηριότητα της ανθρωπότητας 
έχει δημιουργήσει μια μεγάλη χωματερή 
έξω ακριβώς από την γήινη ατμόσφαιρα. 
Πρόχειρες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 
τουλάχιστον 100 εκατ. αντικείμενα δια-
φόρων μεγεθών τα οποία κυκλοφορούν 

με τρομερές ταχύτητες ανεξέλεγκτα έξω 
από την Γη. Ο όγκος αυτών των αντικει-
μένων αυξάνεται συνεχώς όσο αυξάνεται 
ο αριθμός των κάθε είδους διαστημικών 
αποστολών αλλά και από τις συγκρού-
σεις των διαστημικών σκουπιδιών είτε 
μεταξύ τους είτε με άλλα εν λειτουργία 
διαστημικά συστήματα.

Αυτή την στιγμή βρίσκονται σε λει-
τουργία περίπου πέντε χιλιάδες δορυφό-
ροι με τους τέσσερις χιλιάδες εξ αυτών 
να κινούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω 
από την Γη. Επιπλέον υπάρχουν περί-
που τρεις χιλιάδες δορυφόροι που έχουν 
τεθεί εκτός λειτουργίας και εξακολουθούν 
όμως να κάνουν… βόλτες γύρω από τον 
πλανήτη μας.

Το 50% των δορυφόρων που βρίσκο-
νται σε λειτουργία εκτοξεύτηκε μόλις τα 
τελευταία τρία έτη και ο ρυθμός αύξησης 
των δορυφόρων αναμένεται να εκτοξευτεί 
τα προσεχή χρόνια. Οι τηλεπικοινωνιακοί 
δορυφορικοί στόλοι κολοσσών όπως η 
Space X (του Ελον Μασκ), η Amazon (του 
Τζεφ Μπέζος) και η OneWeb (σύμπρα-
ξη εταιρειών και της βρετανικής κυβέρ-
νησης) αριθμούν ήδη μερικές χιλιάδες 
δορυφόρους και οι τρεις εταιρείες έχουν 

υποβάλει αιτήματα για εκτόξευση δεκά-
δων χιλιάδων δορυφόρων τα επόμενα 
χρόνια. Τέτοιους στόλους έχουν ανα-
κοινώσει ότι σχεδιάζουν να δημιουρ-
γήσουν υπό κρατικό έλεγχο ορισμένες 
χώρες όπως η Κίνα και ο Καναδάς.

Η Δορυφορική Βιομηχανική Ένω-
ση εκτιμά ότι μέχρι το 2030 θα κυκλο-
φορούν λίγο από την Γη περισσότεροι 
από 100 χιλιάδες δορυφόροι. 

Το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφί-
σταται όχι μόνο εξαιτίας του μεγάλου 
αριθμού δορυφόρων και αποστολών που 
αναμένεται να εκτοξευτούν τα επόμενα 
χρόνια αλλά κυρίως επειδή η παγκόσμια 
κοινότητα και ειδικότερα οι χώρες που 
δραστηριοποιούνται στο Διάστημα δεν 
συμφωνούν στην δημιουργία κανόνων 
για το πόσοι δορυφόροι και αποστολές 
πρέπει να εκτοξεύονται, πόσους δορυ-
φόρους χωράει ο διαστημικός χώρος 
πέριξ της Γης, τα σημεία που βρίσκεται 
και κινείται κάθε δορυφόρος και την 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις 
των δορυφόρων ή άλλων διαστημικών 
αντικειμένων και εγκαταστάσεων για να 
αποφεύγονται ατυχήματα που παράγουν 
νέα σκουπίδια.

Η διαστημική χωματερή πνίγει τη Γη
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Στο  παρόν κείμενο παρομοιάζε-
ται το νερό με έναν ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή και την μνήμη 

RAM του καθώς καταφέρνει να απο-
θηκεύσει πληροφορίες  σαν τέτοιο. 
Ειδικότερα, έπειτα από μία σειρά 
πειραμάτων σε διάφορα μέρη του 
κόσμου φάνηκε ότι το νερό «δέχεται 
και «αποθηκεύει»  κάθε εξωτερική 
επιρροή, καθώς επίσης το «συγκρα-
τεί» και το  «θυμάται», αφού κάθε τι 
που έρχεται σε επαφή μαζί του αφή-
νει το «σημάδι» του σε αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται  ότι το 
νερό είναι ένα από τα πρώτα γήινα δημι-
ουργήματα του Θεού, και υπάρχουν πολ-
λές ανεξήγητες ιδιότητες τους, όπως το 
γιατί η πυκνότητα του αυξάνεται κάτω 
από το σημείο ψύξης ενώ, αντίθετα μει-
ώνεται πάνω από αυτό ή το ότι είναι το 
μόνο στοιχείο σε όλο τον πλανήτη που 
το συναντάμε σε τρείς μορφές (υγρή, στε-
ρεά και αέρια) και ότι έχει την υψηλότε-
ρη τάση στην επιφάνεια του σε σχέση με 
όλα τα άλλα υγρά στοιχεία. Άλλο ένα στοι-
χείο του νερού που  είναι άξιο παρατήρη-
σης είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες του, 
καθώς από την αρχαιότητα είχε τέτοια 
χρήση, αλλά ακόμα και σήμερα αποτε-
λεί ένα από τα καλύτερα αντιβιοτικά για 
τις χώρες του Αφγανιστάν και του Ιράκ, 
αλλά και τρόπος επούλωσης  των πλη-
γών των τραυματισμένων στρατιωτών  
από τον Αμερικανικό στρατό. Κάτι άλλο, 
επίσης ιδιαίτερο για το νερό είναι ότι τα 
μόρια του παίρνουν άλλη θέση  ανάλογα 
με την κατάσταση των συναισθημάτων 
των ανθρώπων.

Επιπροσθέτως, ο κ. Σώρρας σε ομιλία 
του στη Δωδώνη το 2014 διατύπωσε την 
ιδέα πως το ανθρώπινο είναι φτιαγμένο 
κατά 98% από νερό γιατί εάν στεγνώσουν 
τα κόκκαλά μας  απομένει τόσο νερό και 
όχι χώμα . Στη συνέχεια της ίδιας ομιλίας 
το χαρακτήρισε συμπαντικό, καθώς δεν 
φτιάχτηκε στη γη και προϋπήρχε όλων, 
είναι αθάνατο και είναι το ελιξίριο της 
ζωής,και αφού αποτελούμαστε κατά τόσο 
μεγάλο ποσοστό από αυτό είναι ο λόγος 
για τον οποίο θέλουν να αφανίσουν την 
ανθρώπινη ύπαρξη. Ο θάνατος, λοιπόν, 
είναι μία χάραξη στο DNA καθώς έχου-
με οι άνθρωποι έχουν γαλουχηθεί με 
αυτή και εάν μπορέσουν να τη διώξουν 
θα παραμείνει αθάνατη όπως αυτό που 
ακόμα και το σύμπαν να αναταραχθεί 
αυτό θα παραμείνει αναλλοίωτο ή θα βρει 
τρόπο να ταξιδέψει σε άλλους πλανήτες. 
Επίσης, αναφέρει ότι το νερό είναι  μία  
ποικίλη μορφή, καθώς επηρεάζεται από 
την ποικιλομορφία και μορφολογία του 
ίδιου του νερού. Όλα αυτά για να μπορέ-

σει να αφανιστεί αυτή η χάραξη θα πρέ-
πει να ενωθούν οι πολίτες . 

ΑΛΑΤΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙ-
ΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΟΙ   

Αποτελεί πραγματικότητα ότι για αρκε-
τά χρόνια υπήρχε η πεποίθηση  πως το 
αλάτι είναι τουλάχιστον επιβλαβές για την 
υγεία και τη διατροφή,  δεν είναι λίγες οι 
διατροφές  με μειωμένη πρόσληψη αλα-
τιού θεωρούνται  υγιεινές, λόγω  των 
μελετών που είχαν πραγματοποιηθεί τα 
τέλη της δεκαετίας του ΄70 και έδειχναν 
σχέση του αλατιού με την αύξηση της 
υπέρτασης και τα καρδιαγγειακά νοσή-
ματα. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως δεν 
ισχύει, καθώς οι μελέτες δεν ήταν σωστά 
σχεδιασμένες και τα συμπεράσματα τους 
αυθαίρετα, μιας και χωρίς το αλάτι δεν 
θα ήταν δυνατή η ύπαρξη της ανθρώπι-
νης ζωής . 

Ιστορικά το αλάτι την εποχή της αρχαι-
ότητας  είχε μεγάλη αξία αφού  χρησιμο-
ποιούνταν ως μέσο συναλλαγής, γιατί 
εκτός των άλλων είχε πολλές θεραπευτικές 
ιδιότητες  αυτή του την ιδιότητα πρώτος 
την είχε αντιληφθεί ο Ιπποκράτης, όπου 
έκανε χρήση του για τις λοιμώξεις, συμ-
φορήσεις και άλλα νοσήματα . 

Μία ακόμα ιδιαιτερότητα  του αλα-
τιού είναι η διαφορά του ραφιναρισμέ-
νου έναντι του μη ραφιναρισμένου αλα-
τιού, καθώς το μη ραφιναρισμένο φυσικό  
αλάτι  περιέχει πάνω από 80 μέταλλα και 
στοιχεία απαραίτητα για τη ζωή, ενώ το 

ραφιναρισμένο δεν έχει κανένα ωφέλιμο 
μεταλλικό στοιχείο, αντίθετα περιέχει πρό-
σθετα - sodium ferrocyanide, ammonium 
citrate και aluminum silicate- που δεν 
έχουν καμία θετική επίδραση στο σώμα. 
Αυτό ραφινάρεται  για να αυξηθεί η διάρ-
κεια ζωής του στα ραφεία, όμως η κατα-
νάλωση αυτού του τύπου αλατιού αυξά-
νει την οξύτητα  μέσα στο σώμα, πράγμα 
που προκαλεί την μη σωστή λειτουργία 
των οργάνων του σώματος όπως ο εγκέ-
φαλος, το ανοσοποιητικό σύστημα κ.α. 
Επιπλέον, οι επεξεργασμένες τροφές από 
τις οποίες έχουν αφαιρεθεί όλα τα υγι-
εινά χαρακτηριστικά  αυξάνουν,επίσης 
την οξύτητα του οργανισμού και καθώς 
καταναλώνονται τροφές που έχουν αφαι-
ρεθεί όλα τα ζωτικά χαρακτηριστικά το 
σώμα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει 
τις δικές του αποθήκες  βιταμινών, μεταλ-
λικών στοιχείων και ενζύμων για να τις 
διασπάσει. Αυτό  σε μια πορεία χρόνου 
προκαλεί ελλείψεις σε θρεπτικά συστατι-
κά και χρόνια νοσήματα, καθώς τα καρ-
κινικά κύτταρα  αναπτύσσονται καλύτε-
ρα σε όξινο περιβάλλον. 

Όσον αφορά στον συσχετισμό της 
υπέρτασης με την χρήση αλατιού, ο οποί-
ος είναι και ο λόγος σύστασης δίαιτας με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, παρό-
λα αυτά η βιβλιογραφία και η πρακτική 
φανερώνουν ελάχιστη σχέση μεταξύ τους, 
παρά μόνο σε  ασθενείς με ευαισθησία 
στο αλάτι και έχουν οφέλη από αυτή. Για 
τους υπόλοιπους ασθενείς έρευνες δεί-
χνουν πως τέτοιου είδους διατροφή αυξά-
νει τα επίπεδα ινσουλίνης στο σώμα που 
σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα .

  Αντίθετα,, η χρήση μη ραφιναρι-
σμένου αλατιού έχει πολλά οφέλη για 
τον οργανισμό καθώς  ενισχύει το  ανο-
σοποιητικό σύστημα την ιδίως τα  επι-
νεφρίδια  που βοηθούν τον οργανισμό 
να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθή-
κες, ισορροπία του θυροειδή, το νάτριο 
το οποίο περιλαμβάνει  και τα μεταλλικά 
στοιχεία σε συνδυασμό με το νερό διατη-
ρούν το νευρικό σύστημα υγιές και απο-
βάλουν τις τοξίνες.

Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι ενισχύοντας τα βιομηχανικά συστή-
ματα του οργανισμού και την εξισορρόπη-
ση των επιπέδων των ορμονών και  προ-
σλαμβάνοντας αρκετό ιώδιο και φυσικό 
αλάτι βοηθιέται η σωστή λειτουργία του 
οργανισμού, πράγμα που μπορεί να επι-
τευχθεί με την προσοχή που θα επιδεί-
ξει  το ίδιο το άτομο είτε νοσεί είτε όχι 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τροφές 
του εμπορίου τις οποίες καταναλώνει, 
καθώς συνίσταται η κατανάλωση βιολο-
γικών τροφών και φαρμάκων.

Έχει το νερό μνήμη και συνείδηση
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Τέτοια φαινόμενα από τώρα και στο εξής, αν δεν αντι-
δράσουμε, απλά θα τα βλέπουμε.

Έκθεση της UNESCO, προβλέπει ότι οι όλοι οι παγε-
τώνες της Γης σε τόπους χαρακτηρισμένους ως Μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα έχουν εξαφανι-
στεί έως το 2050. Η Φύση δεν κάνει γεωπολιτικές διακρί-
σεις και τιμωρεί όλους το ίδιο για το βιασμό της…

Από το 1991 έως το 2021 η μέση θερμοκρασία στην ήπει-
ρό μας έχει αυξηθεί κατά 0,5οC. Ετσι, στο μέλλον η Ευρώ-
πη θα πλήττεται συχνότερα από κύματα ακραίας ζέστης, 
δασικές πυρκαγιές, ξηρασίες, πλημμύρες και άλλα ακραία 
φαινόμενα που θα επηρεάσουν τις κοινωνίες, την οικονο-
μία και τα οικοσυστήματα. Μόνο το 2021 οι πλημμύρες 
στην Ευρώπη προκάλεσαν εκατοντάδες νεκρούς, επηρέασαν 
500.000 ανθρώπους και προξένησαν ζημιές 50 δισ. ευρώ.

Η Ευρώπη είναι καθρέφτης του θερμαινόμενου κόσμου 
μας και καταδεικνύει ότι ακόμη και καλά οργανωμένες κοι-
νωνίες δεν είναι ασφαλείς από τόσο ακραία φαινόμενα. 

Να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2021 καταγράφηκαν 
για πρώτη φορά στα χρονικά βροχοπτώσεις στο βορειότε-
ρο άκρο της Γροιλανδίας, όπου έως τώρα μόνο χιόνιζε! Η 
μόνη παρήγορη διαπίστωση στην έκθεση είναι ότι η Ε.Ε. 
κατόρθωσε να περικόψει τις εκπομπές αερίων κατά 30% 
αναλογικά με το 2020 και ότι η επέκταση των συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης έσωσε πολλές ζωές.

Τις Άλπεις που ξέραμε καλό θα είναι να τις ξεχάσουμε. 
Αν όχι εμείς, σίγουρα τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όπως 
επίσης τις αιώνια χιονισμένες κορυφές του Κιλιμάντζα-
ρο, του ψηλότερου βουνού της Αφρικής, τις απόκοσμες 
λευκές χαράδρες του πάρκου Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ και 
τους πάγους των παρθένων δασών Κόμι στη ρωσική Σιβη-
ρία. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα αποτελούν παρελθόν το 
2050, σύμφωνα με τη δυσοίωνη πρόβλεψη της UNESCO 
για 18.600 φυσικούς παγετώνες σε 50 τοποθεσίες ανά τη 
Γη που έχουν ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς. 

Κλιματικό φαινόμενο: Έβρεξε για πρώτη φορά  
στην Βόρεια Γροιλανδία - Εκθέσεις περιβαλλοντολόγων

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι 
είναι ένα δείγμα της επίδρα-
σης του ανθρώπου στα θαλάσ-

σια οικοσυστήματα. Η εξαφάνιση 
τους θα αποτελέσει ένα ρήγμα στην 
αλυσίδα της ζωής που ευχόμαστε να 
μην είναι ανεπανόρθωτο.

Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος της 
Ανταρκτικής κινδυνεύει με εξαφάνιση 
λόγω της αύξησης της παγκόσμιας θερ-
μοκρασίας και της απώλειας των θαλάσ-
σιων πάγων. 

Η αμερικανική Υπηρεσία Αλιείας και 
Άγριας Ζωής ανέφερε ότι οι αυτοκρατο-
ρικοί πιγκουίνοι πρέπει να προστατεύο-
νται βάσει νόμου, καθώς τα πτηνά δημι-
ουργούν αποικίες και μεγαλώνουν τα 
μικρά τους στους πάγους της Ανταρκτι-
κής, οι οποίοι απειλούνται λόγω κλιμα-
τικής αλλαγής. Η υπηρεσία άγριας ζωής 
τόνισε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, οι πιγκουίνοι δεν κινδυνεύουν 
σήμερα με εξαφάνιση, αλλά η άνοδος της 
θερμοκρασίας καθιστά ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο πιθανό.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η κλιμα-
τική αλλαγή έχει προκαλέσει δυσκολίες 
στην αναπαραγωγή του είδους. Η αποι-
κία Halley Bay στη Θάλασσα Weddell, η 
δεύτερη μεγαλύτερη αποικία αυτοκρατο-
ρικών πιγκουίνων παγκοσμίως, έζησε σε 

μη ευνοϊκές συνθήκες πάγου για αρκετά 
χρόνια, με αποτέλεσμα να πνιγούν όλοι 
οι νεογέννητοι νεοσσοί από το 2016.

Αν τεθεί ένα είδος σε καθεστώς «απει-
λούμενου με εξαφάνιση» θα προωθηθεί 

η διεθνής συνεργασία, θα αυξηθεί η χρη-
ματοδότηση για προγράμματα προστασί-
ας και θα απαιτηθεί από τις ομοσπονδια-
κές υπηρεσίες των ΗΠΑ να δράσουν για 
τη μείωση των απειλών.

Λόγω της κλιματικης αλλαγης στην Ανταρκτική

Κινδυνεύουν με εξαφάνιση  
οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι
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Από τις αρχές του 2019 το ΠΑΚΟΕ 
είχε επισημάνει αυτό το πρό-
βλημα και είχε προτείνει στους 

αρμόδιους του Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας να βρουν τρόπους, ώστε οι 
μάσκες και όλα τα απόβλητα του covid 
να καίγονται σε αυτόκλειστα klinger 
και τώρα να μην υπήρχε κανένα πρό-
βλημα από αυτά.

Όμως επειδή όλα γίνονται στο πόδι 
σε αυτόν τον τόπο, το ΠΑΚΟΕ για ακόμα 
μία φορά δεν εισακούστηκε.

Κύμα… ρύπανσης έχει σηκώσει ο SARS-
CoV-2, με τα απόβλητά του να μολύνουν 
τις θάλασσες και να απειλούν τις θαλάσ-
σιες χελώνες και όχι μόνον. 

Οι μάσκες προσώπου, τα γάντια μιας 
χρήσης αλλά και τα υγρά μαντιλάκια για 
τον καθαρισμό των χεριών είναι μόνο 
μερικά από τα σκουπίδια που συσσωρεύ-
ονται στις ακτές και στον βυθό, πυροδο-
τώντας μια «βόμβα» για το περιβάλλον.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν 
από μελέτη του Τομέα Γενικής Θαλάσ-
σιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του 
Πανεπιστημίου Πάτρας, με τους επιστή-
μονες να αντλούν δεδομένα από τον εθε-
λοντικό καθαρισμό 59 παραλιών και 83 
υποθαλάσσιων τοποθεσιών την περίοδο 
2020-2021 για να διαπιστώσουν το μέγε-
θος της μόλυνσης από τα πλαστικά και 
μη πανδημικά σκουπίδια.

Αναλυτικότερα, για τον σκοπό της 
μελέτης τα απορρίμματα που σχετίζο-
νται με την πανδημία χωρίστηκαν σε 
τέσσερις υποκατηγορίες: 1ον) σκουπίδια 
από Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), 
όπως μάσκες και γάντια, 2ον) απορρίμ-
ματα που σχετίζονται με την Covid-19, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΑΠ αλλά 
και άλλων, όπως είναι οι συσκευασίες 
απολυμαντικών και υγρά μαντιλάκια, 3ον) 
πλαστικά απορρίμματα από συσκευασίες 
τροφίμων (π.χ. σακούλες, πλαστικά καλα-
μάκια) και 4ον) σκουπίδια από συσκευα-
σίες, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
πλαστικά, αλλά και μη πλαστικά (χάρτι-
να καλαμάκια ή χάρτινα κουτιά, αλουμί-
νια δοχεία αναψυκτικών / μπίρας κ.ά.).

Τα αποτελέσματα, όπως διαπιστώνει 
κανείς, είναι αποκαλυπτικά, καθώς χαρ-
τογραφούν το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα του πανδημικού ιού. 

Στις παραλίες οι εθελοντές μάζεψαν 
συνολικά 69.219 απορρίμματα, εκ των 
οποίων τα 209 ήταν πλαστικές μάσκες 
(86,21%) και γάντια. Και μπορεί το ποσο-
στό να φαντάζει μικρό, καθώς αποτελεί 
μόλις το 0,29% των σκουπιδιών που… 
άφησαν οι παραθεριστές στην παραλία, 
όμως οι επιστήμονες κρούουν τον κώδω-
να του κινδύνου, δεδομένου πως πρόκει-
ται για άκρως επικίνδυνα αντικείμενα.

Και αυτό διότι, ιδίως οι μάσκες, απει-
λούν το παράκτιο περιβάλλον καθώς μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως πηγή μόλυν-

σης και αναζωπύρωσης ζωονοσογόνων 
ασθενειών και μεταδόσεων. Παράλλη-
λα, στα ελαστικά άκρα των μασκών μπο-
ρούν να… παγιδευτούν θαλάσσια πουλιά 
και χελώνες, ενώ η κατάποση πλαστι-
κών πνίγει τα ζώα (όχι μόνον τις χελώ-
νες αλλά και τις φάλαινες, τα πουλιά και 
κάθε είδους θαλάσσια ζωή).

Σε ό,τι δε αφορά τη γεωγραφία της 
ρύπανσης, όπως διαπίστωσαν οι ερευ-
νητές, τα κόκκινα σημεία του χάρτη αφο-
ρούσαν ακτές που βρίσκονται κοντά σε 
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αττι-
κή, η Πάτρα και η Κόρινθος.

Τα ανησυχητικά στοιχεία, όμως, δεν 
σταματούν εδώ. Οταν οι ερευνητές πρό-
σθεσαν και τα άλλα απορρίμματα της 
Covid-19 στη λίστα (δηλαδή μαντιλά-
κια, πλαστικές συσκευασίες αντισηπτι-
κών κ.ο.κ.), κατέληξαν πως αντιπροσω-
πεύουν το 1,4% των σκουπιδιών που 
συλλέχθηκαν.

Και καθώς την περίοδο της πανδημί-
ας (ιδίως την περίοδο των lockdown) το 
delivery εκτινάχθηκε, οι ερευνητές βρή-
καν πως στη στοίβα των απορριμμάτων 
που συλλέχθηκαν το 36,5% αυτών αφο-
ρούσε πλαστικές, χάρτινες ή αλουμινέ-
νιες συσκευασίες φαγητού, ροφημάτων 
ή αναψυκτικών.

Οι επιστήμονες εντούτοις έκαναν 

ένα βήμα παραπέρα, εξερευνώντας και 
τον βυθό που, όπως αποδεικνύεται, επί-
σης… ασθενεί εξαιτίας του SARS-CoV-2. 
Αναλυτικότερα, οι δύτες συνέλεξαν βου-
τώντας στα βαθιά νερά συνολικά 30.941 
απορρίμματα, με τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας (ΜΑΠ) να αναλογούν στο 0,26% 
επί του συνόλου.

Εντύπωση προκαλεί πως κάτω από το 
νερό βρέθηκαν αρκετά γάντια, ενώ ακό-
μη πιο ανησυχητική είναι η παρατήρηση 
πως σταδιακά ο βυθός μολύνεται ολοένα 
και περισσότερο εξαιτίας των προϊόντων 
που καταναλώνονται λόγω της πανδημίας. 

Πιο συγκεκριμένα και όπως υπογραμ-
μίζεται στην ίδια μελέτη, η εμφάνιση 
ΜΑΠ φαίνεται να αυξάνεται με την πάρο-
δο του χρόνου, δεδομένου πως τα απορ-
ρίμματα που σχετίζονται με την Covid-19 
εντοπίστηκαν στο 33% των περιοχών 
που ερευνήθηκαν το 2020, ενώ το 2021 
το αντίστοιχο ποσοστό σκαρφάλωσε στο 
51%. Μάλιστα, αντίστοιχη παρατήρηση 
κάνουν οι συγγραφείς στις μελέτες και 
για τις ακτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως, σύμφω-
να με τα ίδια αποτελέσματα, οι μεγαλύτε-
ρες συγκεντρώσεις διαπιστώθηκαν στους 
βυθούς της Βόρειας Ελλάδας και ιδιαίτε-
ρα στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Χαλκιδική 
και στη Μάκρη.

«Πνίγονται» στις μάσκες 
οι παραλίες και ο βυθός
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Τα φωτοβολταικά έχουν απο-
δειχθεί οι καλύτεροι προστά-
τες της κλιματικής απαλλαγής. 

Δυστυχώς όμως και αυτά βάλλονται 
από τους προστάτες των συμφερό-
ντων του κεφαλαίου και των ορυ-
κτών καυσίμων.

Εύκαμπτα οργανικά εκτυπωμένα φωτο-
βολταϊκά τρίτης γενιάς, θα παράγει εργο-
στάσιο στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, 
το πρώτο στο είδος του στον κόσμο, σύμ-
φωνα με δηλώσεις του προέδρου του Συν-
δέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργα-
νικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών 
(HOPE - A), Στέργιου Λογοθετίδη, στο 
πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εφαρμογές των 
Αγροβολταϊκών (Agrivoltaics).

Η κατασκευή του αναμένεται να ξεκι-
νήσει τον Ιανουάριο του 2023. Πρόκειται 
για μια επένδυση ύψους άνω των 21 εκατ. 
ευρώ, την οποία ενέκρινε και θα χρημα-
τοδοτήσει η ΕΕ (βρίσκεται προς υπογρα-
φή η σχετική σύμβαση), και μέσω αυτής, 
όχι μόνο θα δημιουργηθούν περισσότε-
ρες από 300 θέσεις εργασίας, αλλά «θα 
δοθεί το σύνθημα, για τη δημιουργία 
άλλων 50-100 αντίστοιχων εργοστασίων 
σε όλο τον κόσμο την επόμενη 10ετία με 
15ετία», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Τα εύκαμπτα οργανικά φωτοβολταϊκά, 
είναι ουσιαστικά επιφάνειες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορούν να 
ενσωματωθούν οπουδήποτε και σε οτι-
δήποτε χωράει ο νους, από κτίρια, τέντες, 
παράθυρα και ρούχα, μέχρι θερμοκήπια 
και αυτοκίνητα, προσφέροντας ενεργει-
ακή αυτονομία, σε μεγάλο βαθμό, κάτι 
που είναι και ζητούμενο στην εποχή μας.

Βασίζονται στο φαινόμενο της μετα-
τροπής του ηλιακού φωτός σε ενέργεια, 
λειτουργούν καλύτερα σε υψηλές θερμο-
κρασίες καθόλη τη διάρκεια της ημέρας 
παρέχοντας έτσι πιο σταθερό ρεύμα, μπο-
ρούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια, είτε κυρτή, είτε φορητή και να 
καλύψουν κάθε αισθητική που κάποιος 
θέλει να πετύχει, αφού εκτυπώνονται σε 
διάφορα χρώματα, σχήματα και σχέδια.

Επιπλέον, τα εύκαμπτα οργανικά φωτο-
βολταϊκά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανα-
κυκλώσιμα, αναλώσιμα και φιλικά προς 
το περιβάλλον, αφού δεν χρησιμοποι-
ούνται για την ανάπτυξή τους τοξικά ή 
επιβλαβή υλικά. Στα πλεονεκτήματα που 
έχουν, συμπεριλαμβάνεται το μικρό τους 
βάρος, δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης 
σε κάθε σχήμα, και εύκολη προσαρμογή 
σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Το ΠΑΚΟΕ πάντοτε από την ίδρυσή του (1979) είναι 
υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας), όμως η ανάπτυξη αυτή σημαίνει πλήρη μελέτη των 
οικοσυστημάτων και συνεπής λειτουργία της Natura και 
όλων των άλλων προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με ψήφισμα των μελών του Εξωραϊστικού και 
Πολιτιστικού Συλλόγου Σχίνου Κορινθίας, «Τα Γεράνεια», 
δηλώνεται η εναντίωση του Συλλόγου και της τοπικής κοι-
νωνίας στην εγκατάσταση αιολικών βιομηχανικών ΑΠΕ 
(ανεμογεννητριών) στα προσφάτως καμένα Γεράνεια Όρη.

Διατυπώνουν, εξάλλου, την έντονη αντίδρασή τους 
στις πρόσφατες άδειες που εκδόθηκαν από την Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για λογαριασμό συγκεκριμένης 

εταιρείας και για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, παρά 
τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως NATURA και παρά τη 
μεγάλη καταστροφή της από τις πυρκαγιές του Μαΐου του 
2021. Εναλλακτικά προτείνουν την τοποθέτηση ήπιας μορ-
φής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε στέγες οικιών μέσω 
χρηματοδότησης κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ καταλήγει πως Σύλλο-
γοι, οργανισμοί και φορείς είναι ριζικά αντίθετοι στην 
προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιο-
χή υψώνοντας φωνή διαμαρτυρίας προς κάθε κατεύθυν-
ση για τις τραγικές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια εξέ-
λιξη στο μοναδικό εναπομείναν δάσος των Γερανείων και 
την τοπική κοινωνία συνολικά.

ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς: 

Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο 
εργοστάσιο παραγωγής
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Είναι γεγονός ότι οι αποθηκευ-
τικοί χώροι σε κάθε σπίτι για 
χρόνια είναι ίδιοι. Σε αυτούς 

τελευταία συνωστίζονται πάρα πολ-
λά αντικείμενα που η παρουσία τους 
οφείλεται στην υπερκαταναλωτική 
κοινωνία που ζούμε με τις παραπλα-
νητικές διαφημίσεις, που συνήθως 
εμφανίζονται στα ΜΜΕ.

Τα παρακάτω που θα διαβάσετε είναι 
αποτέλεσμα μία έρευνας που δεν πρέπει 
να παραγνωρίσουμε.

Γι΄ αυτό το ΠΑΚΟΕ προτείνει να 
απαλλαγούμε από αυτά τα αντικείμενα, 
τα οποία αφενός δεν μας χρησιμεύουν 
και αφετέρου δημιουργούν ασφυκτικό 
κλοιό μέσα σε λίγα τμ για εμάς και τα 
παιδιά μας.

Ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό διαθέ-
τει κατά μέσον όρο 101 ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές. Από αυτές, οι 
δεκατέσσερις βρίσκονται φυλαγμένες, 
παροπλισμένες κάποιες, αλλά σε αχρη-
στία, παρότι οι δέκα λειτουργούν κανο-
νικά – οι υπόλοιπες τέσσερις είναι χαλα-
σμένες. Η έρευνα που πραγματοποίησε 

το WEEE Forum πιστοποιεί αυτό που 
όλοι γνωρίζουμε, ότι στα συρτάρια, στα 
ντουλάπια, στις αποθήκες των σπιτιών 
όλων μας μένουν ξεχασμένες συσκευές 
(από παλιά πλυντήρια, τηλεοράσεις και 
φούρνους μικροκυμάτων μέχρι χαλασμέ-
να κινητά, ακουστικά, τηλεκοντρόλ, φορ-
τιστές και κάθε είδους καλώδια).

Τι είναι όμως αυτό που μας αποτρέ-
πει από το να προχωρήσουμε στην ανα-
κύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών μας σκουπιδιών; Ένας ανασταλτικός 
παράγοντας είναι η ίδια η διαδικασία 
της ανακύκλωσης και εδώ έγκειται και 
η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, αυτή 
της αλλαγής κουλτούρας ανακύκλωσης 
στη χώρα μας. 

Σε πρόσφατη έρευνα που διενεργή-
θηκε στην Ελλάδα, για λογαριασμό της 
Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., το 70% 
του κοινού ανέφερε ότι αισθάνεται ότι 
η ανακύκλωση συσκευών είναι δική 
του προσωπική ευθύνη και το 76% ότι 
την τελευταία τριετία έχει ανακυκλώσει 
κάποια συσκευή. Διαπιστώθηκε ωστό-
σο ότι υπάρχουν δύο βασικές λανθα-

σμένες αντιλήψεις, που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη ανάγκης ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης του κοινού: Το 42% των 
Ελλήνων πολιτών θεωρεί (εσφαλμένα 
φυσικά) ότι οι μικρές οικιακές συσκευές 
μπορούν να εναποτεθούν στους κάδους 
των υπόλοιπων συστημάτων ανακύκλω-
σης (χαρτιού, συσκευασιών κ.λπ.). Επί-
σης, το 19% συμπεριλαμβάνει στους 
αποδεκτούς τρόπους ανακύκλωσης την 
εναπόθεση συσκευών στον δρόμο και 
την περισυλλογή τους από γυρολόγους, 
αγνοώντας τους κινδύνους που ενέχει 
αυτό για το περιβάλλον λόγω της ανεξέ-
λεγκτης διαχείρισης και απόρριψης επι-
κίνδυνων για την υγεία του πλανήτη και 
τη δική μας υλικών.

Μια χώρα, όταν ανακυκλώνει σωστά 
τις ηλεκτρικές και τις ηλεκτρονικές της 
συσκευές, πετυχαίνει πολλαπλά οφέλη, 
όπως τη μείωση του συνολικού όγκου 
των απορριμμάτων καθώς και την προ-
στασία του περιβάλλοντος από τοξικές 
ουσίες που είναι πολύ πιθανό να απε-
λευθερωθούν, ως απόβλητα, αν δεν τις 
διαχειριστεί σωστά. 

«Νεκροταφεία» ηλεκτρικών 
συσκευών τα ντουλάπια μας
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Σήμερα, 3.6 δισ. άνθρωποι βρί-
σκονται αντιμέτωποι με ανε-
παρκή πρόσβαση στο νερό του-

λάχιστον για έναν μήνα ετησίως 
Είναι αργά για δάκρυα από τον 

ΟΗΕ, με δικές του αποφάσεις, η ιδι-
ωτικοποίηση του νερού έχει γίνει 
πλέον νόμος σε πάρα πολλές χώρες, 
οι οποίες είναι μέλη του.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι στην Ελλά-
δα πρέπει να λειτουργήσει  επιτέλους ο 
Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Νερού και 
με την υφιστάμενη κατάσταση να τεθούν 
στόχοι για τη διατήρηση της ασφάλειας, 
της υγιεινής και της επάρκειας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης.

Όλες οι περιοχές του κόσμου γνώρι-
σαν ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα 
που συνδέονται με το νερό τον περασμέ-
νο χρόνο και δισεκατομμύρια άνθρωποι 
δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο πολύ-
τιμο υγρό στοιχείο, προειδοποιούν τα 
Ηνωμένα Έθνη.

Τεράστιες ζώνες του πλανήτη κατέ-
γραψαν περισσότερες περιόδους ξηρα-
σίας από το κανονικό κατά την διάρκεια 
του 2021 υπό την επήρεια της κλιμα-
τικής αλλαγής και του φαινομένου La 
Nina, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Μετεωρολογίας (WMO) στην πρώ-
τη του ετήσια έκθεση για την κατάστα-
ση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων.

Ο Οργανισμός συνέταξε την έκθεση 
για να συμβάλει στην αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των κλιματικών, περιβαλλο-
ντικών και κοινωνικών αλλαγών στους 
υδάτινους πόρους της Γης.

Ο ετήσιος απολογισμός έχει ως αντι-
κείμενο την παρακολούθηση και την δια-
χείριση των περιορισμένων παγκόσμι-
ων πόρων γλυκού νερού οι οποίοι θα 
πρέπει να ανταποκριθούν σε μια αυξα-
νόμενη ζήτηση.

«Οι συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής γίνονται συχνά αντιληπτές μέσω του 
νερού, είτε πρόκειται για εντονότερες και 
συχνότερες περιόδους ξηρασίας, ακραία 
πλημμυρικά φαινόμενα, άτακτες εποχι-
κές βροχοπτώσεις, την τήξη των πάγων, 
φαινόμενα που επηρεάζουν αλυσιδωτά 
τις οικονομίες, τα οικοσυστήματα και 
όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής».

Σήμερα, 3.6 δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανεπαρ-
κή πρόσβαση στο νερό τουλάχιστον για 
έναν μήνα ετησίως.

Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα του-
λάχιστον 5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, 
σύμφωνα με την έκθεση, που υπενθυμί-

ζει επίσης ότι ανάμεσα στο 2001 και το 
2018, το 74% του συνόλου των φυσι-
κών καταστροφών συνδεόταν με το νερό.

Το 2021, όλες οι περιοχές γνώρισαν 
ακραία υδρολογικά φαινόμενα υπό την 
μορφή πλημμυρών και ξηρασιών, που 
είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις κοι-
νότητες και προκάλεσαν μεγάλο αριθ-
μό θανάτων, αναφέρεται στην έκθεση.

Στην Αφρική, τα αποθέματα ποτα-
μών όπως ο Νίγηρας, ο Βόλτα, ο Νείλος 
και ο Κόνγκο ήταν κατώτερα του μέσου 
όρου το 2021. Το ίδιο ισχύει σε ορισμέ-
νες ζώνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
της δυτικής Σιβηρίας και της κεντρι-
κής Ασίας.

Η Αιθιοπία, η Κένυα και η Σομαλία 
γνωρίζουν σφοδρή ξηρασία έπειτα από 
πολλά συνεχή χρόνια μειωμένων σε σχέ-
ση με τον μέσο όρο βροχοπτώσεων.

Αντίθετα, σοβαρές πλημμύρες προ-
κάλεσαν μεγάλο αριθμό θυμάτων, κυρί-

ως στην Κίνα στην επαρχία της Χενάν, 
στην βόρεια Ινδία, στην δυτική Ευρώπη 
και στις χώρες που πλήττονται από τρο-
πικούς κυκλώνες, όπως η Μοζαμβίκη, οι 
Φιλιππίνες και η Ινδονησία.

Στην έκθεση υπενθυμίζεται ότι η κρυ-
όσφαιρα – παγετώνες, κάλυμμα πάγου και 
permafrost (μονίμως παγωμένο υπέδα-
φος) – συνιστούν το μεγαλύτερο φυσικό 
ρεζερβουάρ γλυκού νερού στην Γη.

Περί το 1,9 δισεκατομμύριο άτομα 
ζουν σε ζώνες που τροφοδοτούνται από 
τους παγετώνες και την τήξη των πάγων.

Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις στην κρυ-
όσφαιρα έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην διατροφική ασφάλεια, την ανθρώ-
πινη υγεία, τα οικοσυστήματα και την 
ανάπτυξη του ανθρώπου.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η τήξη των παγε-
τώνων συνεχίσθηκε και επιταχύνθηκε 
στο 2021.

ΟΗΕ: Κρίσιμος δείκτης της κλιματικής 
αλλαγής η επάρκεια του νερού 
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Με το πρόσφατο παράδειγμα 
της δολοφονίας 2.500 φαλαι-
νών στην Κασπία Θάλασσα, 

η προσπάθεια αυτή των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων για την ακύρωση του 
προγράμματος εξορύξεων στην Κρή-
τη με την προσφυγή στο ΣτΕ, ευχόμα-
στε να ολοκληρωθεί για την αποτρο-
πή ομαδικών δολοφονιών θαλάσσιων 
θηλαστικών, όπως πιστεύουμε να γνω-
ρίζουμε ότι η ελληνικός τάφρος απο-
τελεί ένα ιδιαίτερο θαλάσσιο οικοσύ-
στημα που χρήζει προστασίας.

Η πανελλαδική συνέλευση για την προ-
στασία της Ελληνικής Τάφρου, καταγγέλ-
λει ότι εδώ και μέρες έχουν αρχίσει σει-
σμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες σε 
περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται 
υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας για 
τα ευάλωτα θαλάσσια θηλαστικά και ζητά 
να σταματήσουν άμεσα, όπως κάνουν ήδη 
σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθού-
με εδώ και μέρες τη δραστηριότητα δύο 
πλοίων ειδικών στις σεισμικές έρευνες 
μέσα στις προστατευόμενες περιοχές της 
Ελληνικής Τάφρου στις θάλασσες του Ιονί-
ου και της Κρήτης. Η ανησυχία μας είναι 
έντονη διότι αυτή η περιοχή είναι περιοχή 
παγκόσμιας σημασίας για την βιοποικι-
λότητα, με ευάλωτα και απειλούμενα είδη 

όπως Πτεροφάλαινες, Φυσητήρες, Ζιφιοί, 
δελφίνια, μεσογειακές φώκιες και θαλάσσι-
ες χελώνες και η σημαντικότερη περιοχή 
της Μεσογείου για τα κητώδη. Το ελληνι-
κό κράτος έχει μεν υπογράψει την διεθνή 
συνθήκη ACCOBAMS για την προστασία 
της Ελληνικής Τάφρου αλλά δεν τηρεί την 
συμφωνία και επιτρέπει δραστηριότητες 
που στην πράξη την ακυρώνουν.

Για τις κινήσεις σκάφους στο Ιόνιο 
Πέλαγος με συνοδεία ρυμουλκών και 
ποντισμένες συσκευές έχει εκδοθεί ανα-
κοίνωση δέσμευσης θαλάσσιου χώρου 
(Navtex) ενώ στα νοτιοδυτικά της Κρή-
της η ανάλογη διάταξη σκαφών κινήθη-
κε από τις 25 Οκτωβρίου έως και σήμερα 
χωρίς καμία ανακοίνωση. Όλες οι ενδείξεις 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα σκάφη, η 
συνοδεία τους και ο εξοπλισμός τους δεν 
κινούνται επί μέρες ξοδεύοντας άσκοπα 
χρήμα και καύσιμα αλλά ασφαλώς διε-
νεργούν σεισμικές έρευνες. Σε τέτοιου 
είδους έρευνες χρησιμοποιούνται εντα-
τικοί και ισχυροί ηχοβολισμοί που τραυ-
ματίζουν τα ευαίσθητα ακουστικά όργανα 
των κητωδών όπως οι Φυσητήρες και οι 
Ζιφιοί οδηγώντας τα στη φυγή ή και τον 
θάνατο. Αρκετές μάλιστα είναι οι μελέτες 
που δείχνουν ότι τα θαλάσσια θηλαστι-
κά ζουν στην Ελληνική Τάφρο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου και δεν απου-

σιάζουν το χειμώνα όπως προσπαθούν 
να μας πείσουν οι πετρελαϊκές εταιρείες. 

Οι προκλητικές αυτές δραστηριότη-
τες γίνονται, διόλου τυχαία, λίγο πριν 
την εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας της προσφυγής του WWF, της 
Greenpeace και του Ινστιτούτου Κητολο-
γικών Ερευνών «Πέλαγος» για την ακύ-
ρωση του προγράμματος εξορύξεων στην 
Κρήτη, επικαλούμενοι τις δραματικές επι-
πτώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά. Φαίνε-
ται ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες στις οποίες 
έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλ-
λευσης στα θαλάσσια «οικόπεδα» έχουν 
προεξοφλήσει την απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου, γεγονός που όχι μόνο προ-
καλεί αλλά εγείρει και θέματα στοιχειώ-
δους τήρησης των θεσμικών διαδικασιών. 

Η συνέλευση των οργανώσεων των 
πολιτών από τα Γιάννενα μέχρι και την 
Κρήτη για την σωτηρία των ελληνικών 
θαλασσών από τις εξορύξεις υδρογοναν-
θράκων που πραγματοποιήθηκε στις 31 
Οκτωβρίου 2022 ζητά να σταματήσουν 
άμεσα αυτές οι επικίνδυνες για τη θαλάσ-
σια ζωή της Ελληνικής Τάφρου δραστη-
ριότητες, Αυτό ήδη πράττουν στα χωρι-
κά τους ύδατα Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία 
και Πορτογαλία απαγορεύοντας τις έρευ-
νες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στις 
θάλασσές τους στην Μεσόγειο

Οι φάλαινες και τα δελφίνια θα είναι 
τα πρώτα θύματα στο βωμό  

του κέρδους των πετρελαϊκών;
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Η ανακύκλωση πλέον έχει γίνει τρόπος ζωής και αν δεν 
συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από τις συνεχείς αποθέσεις μη ανακυκλώσιμων υλικών σε 
ΧΑΔΑ, τότε σίγουρα θα έχουμε χάσει τον πολύτιμο χρόνο 
της αποκατάστασης του κλίματος στον πλανήτη.

 Στην αφετηρία βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά το Σχολι-
κό Πρωτάθλημα «Πάμε Ανακύκλωση» στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Followgreen που υλοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών.

Ο μαθητικός πληθυσμός της περιοχής είναι ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένος τόσο σε ζητήματα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων όσο και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έναυσμα του πρωταθλήματος δόθηκε από το 7ο Λύκειο 
Ιωαννίνων το οποίο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος και οι Αντι-
δήμαρχοι Βαγγέλης Πήχας και Γιάννης Αϊβατίδης οι οποί-
οι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με την Διεύθυνση και 
μαθητές του σχολείου.

«Το πρόγραμμα ανακύκλωσης, που αποτελεί στην ουσία 
του διαλογή στην πηγή, ξεκινά σε όλες τις σχολικές μονάδες 

του Δήμου μας. Τα σχολεία μας θα πραγματοποιούν διαλογή 
στην πηγή, ανακυκλώνοντας χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και 
μπαταρίες σε ειδικούς κάδους εντός των σχολικών μονάδων.

Οι επιδόσεις ανακύκλωσης κάθε σχολείου  θα καταγρά-
φονται στην ειδική σελίδα του followgreen, ενώ θα είναι 
δυνατή η ενίσχυση των σχολείων με δωρεά πόντων από τα 
μέλη της πλατφόρμας.

Όπως κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο Δήμος 
θα επιβραβεύει όλες τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες.

Καλούμε όσα σχολεία δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή 
τους, να το κάνουν μέσα στις επόμενες μέρες» τόνισε στις 
δηλώσεις του ο Δήμαρχος.

Τα σχολεία κατά την προηγούμενη χρονιά σημείωσαν 
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς συνέλλεξαν πάνω από 
30.000 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο ρόλος του σχολείου στην αύξηση της ανακύκλωσης 
είναι σημαντικός ενώ ο διαγωνισμός δίνει την δυνατότητα 
μεγαλύτερης κινητοποίησης όλων των μαθητών.

Ξεκινά το σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης στο δήμο Ιωαννίνων

Είναι καιρός που τα χιλιάδες 
αδέσποτα ζώα να βρουν ένα 
χώρο, ένα σπίτι. Έτσι λοιπόν 

ο «Σωκράτης» έγινε το σπίτι τους.
Συγχαρητήρια σε αυτούς που το 

έφτιαξαν και ευχόμαστε να υπάρχει 
συνέχεια στην προσπάθεια.

Για πολλά χρόνια συσσωρεύονταν τα 
παράπονα των εθελοντών φιλόζωων για 
την κατάσταση της αστικής πανίδας του 
Δήμου Αθηναίων, της υπηρεσίας δηλαδή 
που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση 
των αδέσποτων ζώων στην επικράτειά του.

Είναι προφανές ότι σε έναν διαρ-
κή αγώνα με τον χρόνο, λόγω του υπερ-
πληθυσμού των αδέσποτων σε όλη την 
Ελλάδα και την ανατροφοδότηση του από 
νέες εγκαταλείψεις και γέννες αστείρω-
των ζώων, υπάρχουν ακόμα σημαντικά 
βήματα να γίνουν. Όμως η αστική πανί-
δα έχει γυρίσει σελίδα και τα αποτελέ-
σματα φαίνονται.

«Το Τμήμα Αστικής Πανίδας ασχο-
λείται με τη διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων του Δήμου Αθηναίων και με τον 
έλεγχο ευζωίας των δεσποζόμενων ζώων 
σε συνεργασία με τις Αστυνομικές και 
Εισαγγελικές Αρχές. Σύμφωνα με το νόμο, 
οι δήμοι καθίστανται απόλυτοι διαχειρι-
στές των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
με ανελαστικές δεσμευτικές υποχρεώ-
σεις περισυλλογής, κτηνιατρικής περί-
θαλψης, σίτισης, φιλοξενίας και προώθη-
ση υιοθεσίας των ζώων που διαβιούν ή 
περισυλλέγονται εντός των ορίων τους» 

λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Σοφία Αβραμίδου, 
εντεταλμένη του δήμου για τα ζητήματα 
αυτά, αναγνωρίζοντας απόλυτα την ευθύ-
νη της ως όργανο της δημοτικής αρχής, 
αλλά και ως ατόμου.

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρε-
σίας, από τον Οκτώβριο του 2019 έως 
σήμερα έχουν περισυλλεχθεί 1.191 σκύ-
λοι και έχουν πραγματοποιηθεί κτηνι-
ατρικές υπηρεσίες σε 3.800 γάτες. Από 
τα ζώα αυτά έχουν υιοθετηθεί 791 σκύ-
λοι και 114 γάτες. Αυτό συνεπάγεται ότι 
εάν οι ιδιοκτήτες ζώων συμπεριφέρο-
νταν υπεύθυνα, ο πληθυσμός των σκύ-
λων που ζουν στο δρόμο θα μπορούσε να 
εξαλειφθεί και οι αποικίες των γατών να 
τεθούν υπό έλεγχο, συμβάλλοντας πρώτα 

και κύρια στην μακροζωία και την ευζω-
ία των ίδιων των ζώων.

Όμως η κ. Αβραμίδου αποκαλύπτει ότι 
η συνδρομή της υπηρεσίας επεκτείνεται 
και σε πιο ασυνήθιστα αιτήματα καθώς, 
«σε καθημερινή βάση δεχόμαστε αιτήμα-
τα για απεγκλωβισμούς ζώων διαφόρων 
ειδών (περιστέρια, κουνέλια, γάτες, σκύ-
λοι, πτηνά όπως παπαγάλοι-γεράκια- γλά-
ροι, ινδικά χοιρίδια κα), εκτελούμε εισαγ-
γελικές παραγγελίες, πραγματοποιούμε 
αυτοψίες μετά από αίτημα της Διεύθυν-
σης Υγιεινής της Περιφέρειας, συνδρά-
μουμε σε αυτοψίες με σκοπό των έλεγχο 
της ευζωίας των δεσποζόμενων ζώων και 
εκτελούμε εισαγγελικές εντολές για την 
οριστική ή προσωρινή αφαίρεση δεσπο-
ζόμενων ζώων συντροφιάς ή και παραγω-
γικών ζώων όπως κότες από παράνομους 
πλανόδιους πωλητές». Φαίνεται πως τα 
ζώα του δήμου της Αθήνας έχουν πλέον 
βρει έναν σύμμαχο στην Πολιτεία, στοι-
χείο καθόλου αυτονόητο.

Επιπλέον, υπάρχει πια ο «Σωκράτης», 
το καταφύγιο αδέσποτων σκύλων στο 
Βοτανικό. Πήρε το όνομά του από τον 
σκύλο Σωκράτη που ζούσε στο κέντρο 
της Αθήνας και τον οποίο σκότωσε επί-
τηδες κάποιος περνώντας από πάνω του 
με φορτηγάκι. Το καταφύγιο ονομάστηκε 
έτσι γιατί αυτό σημαίνει αδέσποτη ζωή, ο 
κίνδυνος, ανά πάσα στιγμή. Ακόμα, έχει 
δημιουργηθεί ένας άτυπος χώρος προ-
σωρινής φιλοξενίας αδέσποτών γατών 
(επί της οδού Μεσογείων και Τρικάλων).

Τα αδέσποτα του δήμου της Αθήνας 
έχουν πλέον έναν σύμμαχο 
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Θετική η Κομισιόν στην επανάχρηση  
σχιστόλιθου στο Πήλιο

Η κυκλική οικονομία για το 
ΠΑΚΟΕ, αν γίνει συνείδηση 
στους Έλληνες πολίτες, μπο-

ρεί να αποδώσει καρπούς στο περι-
βάλλον και στην τσέπη μας. Προϋ-
πόθεση όμως της εξόρυξης και της 
επαναχρησιμοποίησης του σχιστό-
λιθου στο Πήλιο πρέπει να αποτελεί 
η ισορροπία στο οικοσύστημα και 
όχι η διατάραξη των μαλακών πρα-
νών και εδαφών της περιοχής.Πρά-
σινο φως για την επανάχρηση του 
σχιστόλιθου στο Πήλιο έδωσε ο Επί-
τροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και 
Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, 
απαντώντας σε γραπτή ερώτηση της 
ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρίας 
Σπυράκη. «Τα υπολείμματα των λατο-
μείων είναι δυνατόν να χρησιμοποι-
ούνται στην οδοποιία, αν η αρμό-

δια αρχή του αντίστοιχου κράτους 
μέλους ταξινομήσει τα υπολείμματα 
ως υποπροϊόντα ή αν τα υπολείμ-
ματα αυτά πληρούν τα εθνικά κρι-
τήρια αποχαρακτηρισμού των απο-
βλήτων, κατά περίπτωση», σημείω-
σε ο κ. Σινκεβίτσιους.

Η κ. Σπυράκη στην ερώτηση που κατέ-
θεσε, αναφέρθηκε εκτενώς στην εξόρυξη 
σχιστόλιθου στο Πήλιο, έφερε ενώπιον 
της Κομισιόν το θέμα της δυνατότητας 
της επανάχρησης των υπολειμμάτων των 
λατομείων για περιβαλλοντική αναβάθμι-
ση χώρων και ζήτησε να πληροφορηθεί 
καλές πρακτικές που υπάρχουν σε επί-
πεδο ΕΕ για τέτοια θέματα, καθώς και 
δυνατότητες για κονδύλια στήριξης της 
δραστηριότητας.

Ο Επίτροπος Σινκεβίτσιους τόνισε ότι 
σε 881 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα διαθέσι-

μα κονδύλια για την Ελλάδα για υποστή-
ριξη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας 
για την περίοδο προγραμματισμού 2021-
2027 και αφορούν χρηματοδότηση της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της εθνι-
κής συνεισφοράς. «Τα κράτη μέλη μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ 
για τη στήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής 
οικονομίας και πράσινων επενδύσεων, 
ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων περι-
φερειακής ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Η κυκλική οικονομία εστιάζει στη μεί-
ωση της σπατάλης των πόρων που χρη-
σιμοποιούνται στην παραγωγική διαδι-
κασία καθώς ενισχύει την ανάκτηση και 
την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων με 
σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και 
την οικονομία και αποτελεί μια από τις 
προτεραιότητες της ΕΕ, σύμφωνα με την 
κ. Σπυράκη.
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Εγκληματική αδιαφορία δεί-
χνουν το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, οι Δικηγορικοί Σύλλο-

γοι και οι Σύλλογοι Δικαστών για το 
τεράστιο πρόβλημα που έχουν δημι-
ουργήσει οι εισπρακτικές εταιρείες 
που δήθεν καλύπτονται από δικηγο-
ρικά γραφεία.

Αποτέλεσμα; Αυτοκτονίες, καταθλί-
ψεις, εξοργισμοί και τελικά κανένας 
ποτέ δεν έχει δικαιωθεί από αυτήν 
την παράνομη και αυθαίρετη συμπε-
ριφορά.

Ελπίζουμε να μπει επιτέλους ένας 
φραγμός σε αυτό το αλαλούμ.

Έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και 

απαντήσεις για τα δικαιώματα των  οφει-
λετών απέναντι στις εισπρακτικές εταιρεί-
ες και στα δικηγορικά γραφεία  δημοσίευ-
σε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών  
Ελλάδας(ΕΕΚΕ).

Τι είναι οι εισπρακτικές εταιρείες;
Σύμφωνα με τον νόμο (3758/2009) 

Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για 
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις είναι οι εται-
ρίες που έχουν ως αποκλειστικό κατα-
στατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση 
οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθε-
σμων και απαιτητών χρηματικών οφει-
λών τους έναντι δανειστών, πριν από τη 
διενέργεια δικαστικών πράξεων και το 

στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέ-
λεσης, που προέρχονται από συμβά-
σεις πίστωσης και εγγύησης και νόμι-
μες εμπορικές συναλλαγές, καθώς και τη 
διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου 
και των λοιπών όρων αποπληρωμής των 
οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό 
των δανειστών.

Τα δικηγορικά γραφεία είναι 
εισπρακτικές εταιρείες;

Όχι, τα δικηγορικά γραφεία που έχουν 
αναλάβει την είσπραξη των απαιτήσε-
ων του πελάτη τους (π.χ. τράπεζα) δεν 
υπάγονται στον νόμο των εισπρακτικών 
εταιρειών, έχουν όμως και αυτά υποχρε-

Εισπρακτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία

Ερωτήσεις και απαντήσεις  
για τα δικαιώματα των οφειλετών
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ώσεις ως προς τον τρόπο ενημέρωσης 
των οφειλετών.

Οι εταιρείες διαχείρισης έχουν 
την υποχρέωση να τηρούν 
τις παρακάτω διατάξεις του ν. 
3758/2009 κατά τη διαδικασία 
επικοινωνίας με τους οφειλέτες. Πιο 
συγκεκριμένα:

• Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρω-
σης πρέπει να επιβεβαιώνεται η οφειλή 
και να γίνεται ταυτοποίηση του οφειλέτη.

• Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται 1 
φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά και 
κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9:00 
– 20:00.

• Ο υπάλληλος της εταιρείας να δια-
θέτει φανερό τον αριθμό προέλευσης της 
κλήσης και τα προσωπικά του στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο και ιδιότητα και τον 
αριθμό μητρώου εταιρείας), δηλαδή να 
μην καλεί με «απόκρυψη».

• Να ενημερώνουν τον συνομιλητή 
ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοι-
χεία διατηρούνται για 1 έτος. Στη συνέ-
χεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει 
τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου και

• Προστασίας Καταναλωτή από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
οπότε και πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 
ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εναντίον του οφειλέτη.

• Η παρέμβαση των εταιρειών πρέπει 
να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την 
ενημέρωση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών και τη ρύθμιση αυτών και να παρέ-
χονται οι πληροφορίες των οφειλών, εφό-
σον ζητηθεί από τον οφειλέτη εγγράφως 
εντός 10 ημερών ατελώς.

Οι εταιρείες διαχείρισης 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να 
χρησιμοποιούν πρακτικές όπως:

• Ο υπάλληλος που επικοινωνεί με τον 
οφειλέτη να παρουσιάζεται με ιδιότητα 
που δεν έχει, όπως δικηγόρος ή δικαστι-
κός επιμελητής

• Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολο-
γικής πίεσης ότι τάχα διακινδυνεύουν τα 
περιουσιακά στοιχεία ή η ζωή του οφει-
λέτη ή των οικείων του

• Η επίδειξη προσβλητικής συμπε-
ριφοράς κατά του οφειλέτη ή και των 
οικείων του

• Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμι-
σης του οφειλέτη στο οικογενειακό αλλά 
και στο εργασιακό περιβάλλον του

• Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντι-
κειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη, δηλα-
δή, να εκμεταλλεύονται τυχόν ασθένεια 
ή αδυναμία κατανόησης των λεγομένων 
του υπαλλήλου από τον οφειλέτη

• Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου 
σε βάρος του

• Η παραπλανητική πληροφόρηση 

του οφειλέτη
• Κατ`οίκον ή στο χώρο εργασίας του 

οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέ-
ψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προ-
σωπικούς, όπως νοσοκομεία

• Η ενόχληση των οικείων προσώ-
πων του στο πλαίσιο της δυσφήμισης 
του οφειλέτη

• Η παραπλανητική χρήση και παρου-
σίαση εγγράφων που δημιουργούν λανθα-
σμένη εντύπωση ότι πρόκειται για δικα-
στικά έγγραφα

• Η οποιαδήποτε επικοινωνία που 

περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες
• Η επικοινωνία για οφειλές οι οποί-

ες απορρέουν από γενικούς όρους συναλ-
λαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί

• Δεν επιτρέπονται πράξεις, οι οποίες 
ασκούνται μόνο από δικηγόρους ή δικα-
στικούς επιμελητές

Καλούνται όσοι καταναλωτές αντι-
μετωπίζουν προβλήματα με τηλεφωνι-
κές οχλήσεις εισπρακτικών εταιρειών ή 
δικηγορικών γραφείων, να επικοινωνούν 
με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλω-
τών Ελλάδας.
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Μια πρωτοβουλία της Nova 
που αξιοποιεί το 5G και την 
drone τεχνολογία, ώστε να 

μεταφέρεται φαρμακευτικό και υγει-
ονομικό υλικό σε Κουφονήσι, Ηρα-
κλειά και Σχοινούσα.   

Πολύ καλή προσπάθεια και ευχό-
μαστε ως ΠΑΚΟΕ  αν επεκταθεί και 
σε άλλα νησάκια.

Το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρα μας, 
γεμάτο από μικρά νησιά και δυσπρόσιτα 
χωριά, δεν ευνοεί το υγειονομικό έργο. 
Πολλές φορές ακόμα και τα πιο απλά φάρ-
μακα εκλείπουν, καθώς δεν έχουν όλοι την 
τύχη να ζουν κοντά σε υπηρεσίες ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης. Εντούτοις, 
ως υπέρτατο δημόσιο αγαθό, η πρόσβα-
ση στην υγεία από όλους τους πολίτες 
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση και για αυτό κάθε 
πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυν-
ση είναι αξιέπαινη, αλλά και αναγκαία.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, 
η Nova, σε συνεργασία με την ελληνι-
κή εταιρεία UCANDRONE υλοποίησε, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια 
κλίμακα, ένα πιλοτικό έργο μεταφοράς 
φαρμακευτικού και υγειονομικό υλικού, 
μέσω ενός drone (UAV), στα μικρά κατοι-
κημένα νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμ-
μα, που παρουσιάστηκε στη Σχοινούσα 
παρουσία, μεταξύ άλλων, και του Υπουρ-
γού Υγείας Θανάση Πλεύρη, έχει πολλαπλά 
οφέλη για τους κατοίκους των Μικρών 
Κυκλάδων (Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοι-
νούσα), καθώς πραγματοποιεί εκεί καθη-
μερινά πτήσεις με drone, από το νησί της 

Νάξου, τροφοδοτώντας με ιατροφαρμα-
κευτικό υλικό τα νησιά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της 
Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου. Κατέστη, δε, δυνατό 
μέσα από τη χρήση τεχνολογίας 5G ενώ 
αναπτυχθήκαν εξειδικευμένα μοντέλα 
τεχνητής νοημοσύνης και διερευνήθη-
καν επιχειρησιακά θέματα, σε συνεργα-
σία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε 
να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες 
του κάθε νησιού και να υπάρχει εγγυη-
μένο επίπεδο υπηρεσίας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα καταδεικνύ-
ει σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μακρο-

πρόθεσμα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, 
στους κατοίκους, στην εθνική οικονομία, 
αλλά και στο περιβάλλον, καθώς με τη χρή-
ση του drone μειώνεται το κόστος των 
μετακινήσεων και το αντίστοιχο ενεργει-
ακό αποτύπωμα αλλά, κυρίως, προσφέ-
ρονται έγκαιρα πρώτες βοήθειες στους 
κατοίκους που έχουν ανάγκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μάλι-
στα, αναμένεται να αποτελέσει τη βάση 
πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν στο 
μέλλον ακόμα περισσότερα, ανάλογου 
βεληνεκούς, ώστε να παρέχεται πολύτι-
μη ιατροφαρμακευτική βοήθεια σε ακό-
μα περισσότερες απομακρυσμένες περι-
οχές της χώρας.

Ένα drone παραδίδει 
ιατροφαρμακευτικό υλικό  

στις Μικρές Κυκλάδες 
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Χιλιάδες χρόνια τώρα το βαμ-
βάκι εξυπηρετεί κάθε χρόνο 
σχεδόν το 95% του πληθυ-

σμού της γης ως προϊόν ένδυσης, 
ιατρικής περίθαλψης και με πολλές 
άλλες ιδιότητες. 

Εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια του 
στην Αίγυπτο και στη συνέχεια σε όλο 
τον πλανήτη. Το αρχικό του χρώμα 
ήταν καφέ, μετά η μόδα το έφερε και 
έγινε άσπρο και τώρα κυκλοφορεί σε 
όλα τα χρώματα.

Στην προσπάθεια που περιγράφεται 
παρακάτω, ο καταναλωτής από το κινη-
τό του με βάση την ετικέτα στο ρούχο 
θα μπορεί να περιηγηθεί στη διαδρομή 
αυτού του φανταστικού σπόρου από το 
χωράφι μέχρι το ρούχο.

Ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να ευο-
δωθεί και να αποδώσει καρπούς. 

Το ΠΑΚΟΕ κατά καιρούς έχει πρωτο-
στατήσει σε συνεργασία με ξένα Πανεπι-
στήμια να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση 
νερού στον πλανήτη από την πλύση και 
τη βαφή των βαμβακερών ρούχων, δημι-
ουργώντας νέους υβριδικούς σπόρους 
βαμβακιού που το χρώμα τους απευθεί-
ας από το χωράφι θα είναι μπλε, κίτρινο 
ακόμα και μαύρο. Τα συμφέροντα όμως 
των πολυεθνικών απέτρεψαν την προ-
σπάθεια αυτή.

Ευχόμαστε ως ΠΑΚΟΕ το νερό που 
χρησιμοποιείται για τις παραπάνω δρά-
σεις κάποια στιγμή να αποδοθεί σε αυτούς 
που εξαιτίας της έλλειψης του νερού 
πεθαίνουν.

Η πλατφόρμα blockchain της BASF 
Agricultural Solutions επιτρέπει την ιχνη-
λάτηση βαμβακιού που παράγεται με βιώ-
σιμο τρόπο από το Σπόρο μέχρι το Ρούχο 

Τη διαδρομή τους από τον σπόρο βαμ-
βακιού μέχρι το ύφασμα, θα «αποκαλύ-
πτουν» στους καταναλωτές περισσότερα 
από έξι εκατομμύρια μπλουζάκια, που 
θα παράγονται  εντός ακτίνας 250 χιλιο-
μέτρων στην Ελλάδα αξιοποιώντας την 
τεχνολογία του blockchain.

Ο καταναλωτής, σκανάροντας με το 
κινητό του (QR reader) την ετικέτα στο 
ρούχο θα μπορεί να περιηγηθεί σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής, από το χωράφι 
μέχρι το εκκοκκιστήριο και από το κλω-
στήριο μέχρι τη βιοτεχνία/βιομηχανία 
ρούχων κι έτσι να γνωρίζει την ιστορία» 
του ρούχου που επιλέγει. 

Η BASF Agricultural Solutions ξεκίνη-
σε το πιλοτικό πρόγραμμα «Seed 2 Sew» 
(Από το σπόρο στο ρούχο), με σκοπό τη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας blockchain, 

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας 
από τις πιο περίπλοκες αλυσίδες εφοδι-
ασμού. Ο κόσμος της μόδας μπορεί πλέ-
ον να εξασφαλίσει τα στοιχεία που χρει-
άζεται για την προέλευση του βαμβακιού 
που επιλέγει.

Η ιχνηλασιμότητα εντός της αλυσί-
δας αξίας του βαμβακιού συνήθως περι-
οριζόταν στα στάδια από την εκκόκκι-
ση εώς το τελικό ύφασμα. Οι παραγωγοί 
λόγω έλλειψης εφαρμογών, υποδομών 
και τεχνολογίας δεν συμμετείχαν στην 
καταγραφή και πιστοποίηση των εισρο-
ών τους, γεγονός που δημιουργούσε κενό 
στην πληροφόρηση στη βιομηχανία της 
κλωστοϋφαντουργίας.

Για να καλυφθεί αυτό το κενό, η BASF 
Agricultural Solutions, στα πλαίσια του 
προγράμματος Certified Sustainable 
FiberMax® (CSF) συνεργαστήκε με την 
Αειφορική, η οποία παρέχει την πιστο-
ποίηση του βαμβακιού, αλλά και με 5 
παραγωγούς και με σημαντικούς παρά-
γοντες της αλυσίδας αξίας του βαμβακιού 
στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη χώρα παρα-

γωγής βαμβακιού στην Ευρώπη. Σκοπός 
αυτής της συνεργασίας είναι ένα σύστη-
μα προμήθειας βιώσιμου βαμβακιού στη 
βιομηχανία της μόδας, το οποίο ακο-
λουθεί το ταξίδι ενός βαμβακερού ενδύ-
ματος, από το σπόρο της BASF μέχρι το 
λιανικό εμπόριο. Όλοι οι συνεργάτες βρί-
σκονται σε ακτίνα 250 χιλιομέτρων από 
τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που επιτρέπει 
επιπλέον τη μείωση του αποτυπώματος 
άνθρακα κατά την κατασκευή βαμβακε-
ρών ενδυμάτων.

Μετά από αυτό το πρώτο ορόσημο, 
η BASF θα συνεχίσει να εργάζεται στο 
blockchain, διασφαλίζοντας ότι τα σημεία 
δεδομένων καλύπτονται κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας συγκομιδής, καθώς επίσης, 
θα συνεχίσει να διερευνά τις πτυχές της 
δημιουργίας tokens που είναι διαθέσιμα 
σε κάθε πλατφόρμα blockchain. 

Πρόκειται για ένα σύστημα επιβρά-
βευσης που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί και για την αντιστάθμιση και/ή 
την εισαγωγή εκπομπών άνθρακα στην 
αλυσίδα αξίας.

Περιήγηση απο το κλωστήριο  
μέχρι τη βιομηχανία ρούχων
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Τα τροχαία ατυχήματα στην 
Ελλάδα αυξάνονται. Αιτία η 
κακή κυκλοφοριακή αγωγή 

που δυστυχώς ξεκίνησε πριν από 10 
χρόνια με φαμφάρες και υποσχέσεις, 
αλλά από τα 45 κέντρα κυκλοφορι-
ακής αγωγής, λειτουργούν μόλις τα 
5 και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην 
πρωτεύουσα, αλλά και στην πλειονότητα 
των ελληνικών πόλεων σε συνάρτηση με 
τους προχειροφτιαγμένους δρόμους και 
την ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή απο-
τελεί, τόσο την πραγματικότητα όσο και 
ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας, που 
ταλανίζει τη νεότερη Ελλάδα. 

Εδώ είναι που αναρωτιέται κανείς, αν 
η πολιτεία δε μπορεί να βρει έναν τρόπο 
ποιοτικού ελέγχου της πιο βασικής αστι-
κής υποδομής, του οδικού δικτύου, τότε 
πώς είναι δυνατόν να ελέγξει περισσό-
τερο δαιδαλώδη ζητήματα της σύγχρο-
νης εποχής;

Η επαφή επομένως των ατόμων με 
την κυκλοφοριακή αγωγή πρέπει να αρχί-
ζει από νωρίς και να είναι κατάλληλη, 
ώστε από μικρή ηλικία τα νεαρά άτομα 
να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 
σωστής οδικής συμπεριφοράς. 

Ως ο πρώτος πυλώνας κοινωνικοποί-
ησης του ατόμου, η οικογένεια αποτελεί 
σταθμό για την ορθή ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς του και οι γονείς συνιστούν 
τα σημαντικότερα πρότυπα για εκείνο. 
Είναι αναγκαίο έτσι οι ίδιοι οι γονείς να 

οδηγούν με σύνεση, εξηγώντας στο παιδί 
πόσο σημαντικό είναι να οδηγεί κανείς 
με ηρεμία και προσοχή προστατεύοντας 
τόσο τον εαυτό του όσο και τους συναν-
θρώπους του, πεζούς και επιβαίνοντες. 
Εντάσεις και ακραίες συμπεριφορές κατά 
την οδήγηση λειτουργούν αρνητικά στη 
συνείδηση του εύπλαστου νέου.

Συνεχίζοντας, στο σχολείο η ένταξη 
του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγω-
γής καθίσταται αναγκαία καθώς ο νέος 
αποτελεί πλέον τόσο πεζός όσο και οδη-
γός ποδηλάτου συνήθως και έρχεται σε 
καθημερινή τριβή με τους κινδύνους 
των δρόμων. 

Σε κάθε περίπτωση, ο νέος δεν πρέπει 

να συνδέσει την ταχύτητα με την έννοια 
της δύναμης και της κοινωνικής επίδει-
ξης αλλά να διδαχθεί πως τα υλικά αγα-
θά έρχονται δεύτερα και δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση το εφαλτήριο για 
την ευτυχία και την κοινωνική αποδοχή. 

Ταυτόχρονα, το κράτος οφείλει να ρίξει 
τη ματιά σε αυτό το μείζονος σημασίας 
θέμα και να προβεί σε ενέργειες που θα 
συνδράμουν δυναμικά στην υιοθέτη-
ση μίας σωστής οδικής συμπεριφοράς 
από νέους και μεγάλους, με την οργά-
νωση ημερίδων και ομιλιών, καθώς και 
με τη δημιουργία πάρκων κυκλοφορια-
κής αγωγής όπου η θεωρία θα μετουσι-
ώνεται σε πράξη.

Η κυκλοφοριακή αγωγή,  
τα πρότυπα και η σύγχρονη Ελλάδα
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Με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μετα-

φορών, κύριο Καραμανλή, 
και τον Υπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, κύριο 
Πιερρακάκη, ο Σύνδεσμος 
Εισαγωγέων Μοτοσυκλε-
τών Ελλάδος αιτήθηκε επι-
σήμως την υπαγωγή της 
ταξινόμησης των δικύκλων 
έως 50 κυβικών εκατοστών 
στο Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών. Η διαδι-
κασία ταξινόμησης των ως 
άνω οχημάτων υπάγεται έως 
σήμερα στη δικαιοδοσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, και 
ειδικότερα στη Διεύθυνση 
Τροχαίας. 

Με την επιστολή του ο 
ΣΕΜΕ επισήμανε πως η παρού-
σα διαδικασία ενέχει πολλές 
στρεβλώσεις, όπως έχουν ήδη 
επισημανθεί σε σχετική του 
επικοινωνία με την Τροχαία. 
Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως 
για την ταξινόμηση ενός νέου 
δικύκλου αυτής της κατηγορί-
ας, απαιτείται η αυτοπρόσω-
πη παρουσία του αγοραστή – 
κατόχου καθώς και του πωλητή, 
σε Τμήμα Τροχαίας μαζί με το 
μη ταξινομημένο όχημα (μετα-
φορά του στο οικείο Τμήμα με 
ευθύνη των παραπάνω), ώστε 
να ελεγχθεί το όχημα από αστυ-
νομικό όργανο και να δηλω-
θεί ο αριθμός πλαισίου. Πέραν 
τούτου, για την διεκπεραίω-
ση της αίτησης απαιτούνται 
όπως ορίζονται από την Υπουρ-
γική Απόφαση 2513/2/218-
ιδ - ΦΕΚ 1917/Β/31-8-2011, 
έγγραφα όπως: Πιστοποιητικό 
τελωνείου, θεωρημένο, Υπεύ-
θυνη δήλωση του εισαγωγέα 
ότι το νέο όχημα είναι πανο-
μοιότυπο με αυτό της έγκρι-
σης τύπου από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Υποδομών, 
θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, Αντίγραφο έγκρι-
σης τύπου από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, 
Τιμολόγιο αγοράς, Φωτοαντί-
γραφο δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας, Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 
Ευρώ και ηλεκτρονικό παρά-
βολο 12 Ευρώ (e-παράβολο), 
το ΑΦΜ αγοραστή, Πιστοποι-
ητικό συμμόρφωσης οχήματος 
από την κατασκευάστρια εται-
ρεία (CoC) και τέλος, Αποδει-
κτικό κατοικίας.

Πέραν τούτου, η άδεια 
κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου 
ισχύει για το ημερολογιακό 
έτος, εντός του οποίου εκδίδε-
ται και αυτή πρέπει να ανανε-
ώνεται από τον ιδιοκτήτη μέσα 
στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

Ο ΣΕΜΕ λοιπόν, κρίνει ανα-
γκαία την υπαγωγή της δια-
δικασίας αδειοδότησης των 
μοτοποδηλάτων (50cc) στο 
Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών για τους παρακάτω πολύ 
σημαντικούς λόγους: Πρώτον, 
μπορεί να πραγματοποιείται 
πληρέστερη παρακολούθηση 
και απεικόνιση των ταξινο-
μήσεων των μοτοποδηλάτων 
από το έμπειρο προσωπικό 
και τα ηλεκτρονικά συστήμα-
τα του Υπουργείου. Δεύτερον, 
το ισχύον σύστημα δεν προ-
σφέρει δυνατότητα ιχνηλασι-
μότητας των οχημάτων από 
τις Αρχές, μέσω του μοναδι-
κού αλφαριθμητικού κωδικού 
(VIN), στις περιπτώσεις που οι 
εταιρείες ανακοινώσουν υπο-
χρεωτικές ανακλήσεις. Αυτό 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους 
ασφαλείας για τους αναβάτες, 
αλλά και για τους λοιπούς χρή-

στες του οδικού δικτύου, αφού 
οι χρήστες δεν θα μπορέσουν 
να ειδοποιηθούν εγκαίρως, 
όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. 
Τρίτον, η σημαντική αύξηση 
των πωλήσεων των ηλεκτρι-
κών δικύκλων που κατά βάσει 
ανήκουν στην εν λόγω κατη-
γορία, εκτός του ότι απασχο-
λεί ανθρωπίνους πόρους της 
Τροχαίας σε γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, οξύνει το πρόβλη-
μα της ελλιπούς παρακολούθη-
σης και εποπτείας της αγοράς, 
και στερεί από τις εισαγωγικές 
εταιρείες την δυνατότητα ενός 
ορθού σχεδιασμού των εμπο-
ρικών πολιτικών τους. Τέταρ-
τον, μπορεί να επιφέρει περι-
βαλλοντική ζημία από την μη 
ορθή καταγραφή ταξινόμη-
σης ηλεκτρικών μοτοποδηλά-
των και τη μη ορθή διαδικασία 
ανακύκλωσης των μπαταριών 
που φέρουν. 

Το περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα από την ανεξέλεγκτη από-
θεση των μπαταριών τους είναι 
επικίνδυνο, καθώς και ασύμ-
φορη η εκ των υστέρων συγκο-
μιδή τους, ιδιαίτερα εάν χαρα-
κτηριστούν critically damaged. 
Πέμπτον, επειδή η ασφάλεια 
της ζωής των πολιτών και των 
περιουσιών τους αποτελεί ύψι-
στο καθήκον της πολιτείας, 
τονίζεται πως τα ανασφάλι-
στα οχήματα αποτελούν κίν-
δυνο και θα πρέπει να εξα-
λειφθούν. Σημειώνουμε, πως 

σύμφωνα και με δημοσιεύμα-
τα, υπάρχουν χιλιάδες οχήμα-
τα τα οποία δεν έχουν ανανεώ-
σει τις άδειές τους και πιθανόν 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν. 
Η ανάληψη της διαδικασίας 
ταξινόμησης των μοτοποδηλά-
των από το ΥΜΕ θα επεκτείνει 
αυτόματα τη δυνατότητα παρα-
κολούθησης αυτών των ανα-
σφάλιστων οχημάτων. Έκτον, 
η υπάρχουσα διαδικασία προ-
καλεί αδικαιολόγητη γραφειο-
κρατική επιβάρυνση τόσο στην 
Τροχαία όσο και στις εισαγωγι-
κές εταιρίες μοτοποδηλάτων, οι 
οποίες πρέπει να φροντίσουν 
για τη μεταφορά του μοτοπο-
δηλάτου προς πώληση στο τμή-
μα της Τροχαίας καθώς και για 
την υπογραφή της υπεύθυνης 
δήλωσης για κάθε μοτοποδή-
λατο από το διευθύνοντα σύμ-
βουλό τους.

Καθώς το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών κατέ-
χει πλήρως την τεχνογνωσία 
ταξινόμησης οχημάτων και οι 
υπηρεσίες του είναι έτοιμες να 
αναλάβουν το παραπάνω έργο, 
είμαστε βέβαιοι πως η πρόταση 
μας για την εφαρμογή κοινής 
πολιτικής για όλα τα δίκυκλα 
θα βρει σύμφωνη την Ελληνι-
κή Κυβέρνηση. Η θέσπιση ενός 
νέου νομοθετικού πλαισίου 
τοποθετώντας την περιγραφό-
μενη υπηρεσία στο καθ’ ύλην 
αρμόδιο Υπουργείο θα προσέ-
διδε επιπλέον ασφάλεια στους 
ελληνικούς δρόμους, θα ανα-
βάθμιζε την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση της χώρας 
θα αποκαθιστούσε μία στρέ-
βλωση η οποία στερεί ανθρώπι-
νους πόρους από την Τροχαία, 
θα μείωνε την γραφειοκρατία 
και θα μας παρείχε ποιοτικό-
τερα στατιστικά, καθώς και την 
ιχνηλάτηση του καταναλωτή 
για τις περιπτώσεις των ανα-
κλήσεων ιδιαίτερα όταν έχει 
συντελεστεί μεταβίβαση του 
μοτοποδηλάτου.

Συμεών Σιδηρόπουλος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΜΕ

Πολιτικός Επιστήμονας, PhD

Επιστολή του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Μοτοσυκλετών Ελλάδος προς το  

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
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Η θέση του ΠΑΚΟΕ πάνω στη 
διαχείριση του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης από τις 

δημοτικές επιχειρήσεις, αποτελεί τη 
ραχοκοκκαλιά για τη σωστή λειτουρ-
γία ενός ευνομούμενου κράτους. Όμως 
συχνά, εξαιτίας της αδιαφορίας μερι-
κών δημοτικών υπαλλήλων, φέρνουν 
τα αποτελέσματα που θα διαβάσετε.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι όταν ο πολί-
της πληρώνει το νερό που του παρέχει ο 
Δήμος, έχει τις ανάλογες απαιτήσεις. Γι΄ 
αυτό κύριοι Δήμαρχοι φροντίστε η ποι-
ότητα του νερού να είναι ανάλογη της 
πειθούς που πρέπει να ασκήσετε στους 
δημότες σας.

Στον απόηχο των σφοδρών αντιδρά-
σεων που πυροδότησε το ισχυρό σοκ που 
έζησαν πολλές περιοχές του Ηρακλείου 
τις προηγούμενες μέρες  από τη διακοπή 
της υδροδότησης, η ΔΕΥΑΗ με μια μακρο-
σκελή ανακοίνωσή της ζητά ένα μεγάλο 
συγνώμη από όλους τους ανθρώπους που 
ταλαιπωρήθηκαν και  προσπαθεί να εξη-
γήσει τι ακριβώς συνέβη.

Η Δημοτική Επιχείρηση εμφανίζεται 
ανοικτή στην κριτική, όχι όμως στο μηδε-
νισμό, τονίζοντας ότι ένα ατυχές περιστα-
τικό δεν μπορεί να ισοπεδώσει τη μεγά-

λη προσπάθεια που υλοποιείται για την 
αντικατάσταση του φθαρμένου δικτύου 
ύδρευσης της πόλης. Όπως ξεκαθαρίζει 
δεν είναι αποδεκτή η μη υδροδότηση ολό-
κληρων περιοχών, που δεν έγινε εσκεμ-
μένα, ωστόσο αίσθηση προκαλεί ότι ακό-
μα και τώρα υπάρχουν θολά σημεία και 
αναπάντητα ερωτηματικά σε σχέση με 
το τι δεν πήγε καλά.

Όπως εξηγεί η ΔΕΥΑΗ στην ανακοί-
νωσή της, «αντικαθίσταται το πεπαλαιω-
μένο δίκτυο ύδρευσης εντός της πόλης 
του Ηρακλείου. Προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η λειτουργία των νέων δικτύων στις 
περιοχές Μασταμπά – Θέρισσος και να 
απομονωθούν τα παλιά δίκτυα ήταν επι-
βεβλημένο να γίνει η σύνδεση του νέου 
κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού. Προϋ-
πόθεση για την εκτέλεση αυτής της εργα-
σίας ήταν η διακοπή της υδροδότησης  
για περίπου δύο 24ωρα. Γι’ αυτό το λόγο 
εκδόθηκε η σχετική προειδοποιητική 
ανακοίνωση.

Στην πράξη χρειάστηκε μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα για να σταματήσει το 
νερό και να ολοκληρωθούν οι εργασί-
ες σύνδεσης, που είχε σαν αποτέλεσμα  
αρκετοί κάτοικοι των αντίστοιχων περι-
οχών (αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέμα-

τα) να μην έχουν νερό, με όλες τις επα-
κόλουθες συνέπειες.

Παρά το γεγονός ότι από Πέμπτη 6/10 
απόγευμα ολοκληρώθηκε η σύνδεση του 
κεντρικού αγωγού και διοχετεύθηκε νερό 
στο υφιστάμενο δίκτυο,  πέρασε αρκετός 
χρόνος για να αποκατασταθεί η υδροδό-
τηση και να γεμίσουν με νερό τα περί-
που 60 χιλιόμετρα δικτύων που βρίσκο-
νται στις προαναφερόμενες περιοχές.

Συνήθως η αποκατάσταση της υδροδό-
τησης μετά από διακοπή διαρκεί 1-2 ημέ-
ρες. Στην περίπτωση αυτή για κάποιους 
λόγους που δεν είναι ακόμη γνωστοί στη  
Υπηρεσία και διερευνώνται, καθυστέρη-
σε η σωστή λειτουργία των δικτύων ώστε 
να υδροδοτηθούν επαρκώς οι υδρευόμε-
νες περιοχές.

Από τη ΔΕΥΑΗ διεξάγεται έρευνα προ-
κειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια για την 
προαναφερόμενη καθυστέρηση, να εντο-
πιστούν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, 
να αποδοθούν ευθύνες και να  προσδιορι-
στούν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν για τον αποτελεσματικό  έλεγχο 
και λειτουργία των νέων δικτύων ύδρευ-
σης. Επίσης για να ληφθούν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοι-
ων περιστατικών στο μέλλον.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
«Συγγνώμη» και εξηγήσεις από τη ΔΕΥΑΗ
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Για να σταματήσεις η ασυδοσία 
και το αλαλούμ στα «αρχεία» 
της σάπιας κρατικής μηχανής.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέσα 
στη θάλασσα επί πέντε ώρες μαζί με 
την οικογένειά του για να σωθούν από 
τις φλόγες που έφταναν μέχρι το νερό, 
εγκαταλελειμμένοι από κάθε αρμόδιο 
φορέα περιγράφουν οι μάρτυρες κατη-
γορίας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
της Αθήνας ενώπιον του οποίου εκδι-
κάζεται η υπόθεση για τη φονική πυρ-
καγιά στο Μάτι.

«Άκουσα τον κόσμο να κατεβαίνει 
και πολλά αυτοκίνητα να κατεβαίνουν 
σαν να ήταν γάμος ή κηδεία» περιέγρα-
ψε, εξηγώντας πως αυτός ήταν ο λόγος 
που κινητοποιήθηκαν και έφυγαν με τα 
αυτοκίνητα τους προς τη θάλασσα που 
απείχε περίπου 600 μέτρα.

«Αν μέναμε στο σπίτι θα είχαμε καεί. 
Έλιωσαν τα σίδερα, τα κλιματιστικά …»,  
ανέφερε κάποιος χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος φώναζε, ούρλιαζε ήταν στα 

κινητά. Όσο περνούσε η ώρα ο καπνός 
γινόταν πιο πυκνός, ακούγαμε εκρή-
ξεις» είπε ο μάρτυρας ο οποίος εξήγη-
σε πως μπήκαν στη θάλασσα και κολύ-
μπησαν μέχρι που έχασαν την οπτική 
επαφή με τη στεριά.

« Προσπαθούσαμε να είμαστε ενω-
μένοι . Ήταν τρόμος αυτό το πράγμα. 
Βλέπαμε τα αεροπλάνα και νομίζαμε 
ότι έρχονται να μας σώσουν. Φωνάζα-
με «εδώ, εδώ». Συνεχίσαμε να κολυμπά-
με,  δεν ξέραμε πού πάμε», περιέγραψε 
ο μάρτυρας ο οποίος εξήγησε πως περί-
που στις 11 το βράδυ είδαν ένα φως 
και άρχισαν να κολυμπούν προς αυτή 
την κατεύθυνση. Ήταν, όπως εξήγησε, 
τα φώτα από ένα καράβι στο λιμάνι της 
Ραφήνας.

Η βοήθεια ήρθε από ένα καΐκι το 
οποίο με προβολείς αναζητούσε ανθρώ-
πους τη θάλασσα. Όπως ανέφερε οι αρμό-
διοι ήταν «άφαντοι». «Έβγαλε πρώτα τα 
παιδιά, ήταν μπλε. Η γυναίκα μου είχε 
πάθει υποθερμία…» είπε και περιέγραψε 

ότι είδαν κάποιους να «έχουν τον παπ-
πού να επιπλέει μήπως τον σώσουν. Δεν 
τον έσωσαν τον άφησαν να επιπλέει… 
Ανέσυραν μια γυναίκα και προσπάθη-
σαν να την επαναφέρουν στη ζωή αλλά 
δεν τα κατάφεραν, την σκέπασαν».

«Είδα το σπίτι κατεστραμμένο. Είδα 
μετά το αυτοκίνητο με τα κλειδιά μέσα 
και με βαλίτσες φορτωμένο να έχει καεί», 
είπε στο δικαστήριο. Όπως κατέθεσε και 
ο ίδιος κινδύνεψε από την πυρκαγιά.

«Καμία υπηρεσία δεν μερίμνησε. Δεν 
υπήρξε από κανέναν ειδοποίηση, εάν 
δεν βλέπαμε τον καπνό και τη φωτιά δεν 
θα φεύγαμε και απλά θα είχαμε καεί»

«Γύρω στις πεντέμιση – έξι παρά 
είδαμε πυκνούς καπνούς. Στις έξι άρχι-
σαν να πέφτουν μεγάλες καύτρες. Είδα 
τη φωτιά μέσα στην αυλή μας. Έξι και 
δέκα πήρα τη γυναίκα μου τη νύφη μου 
και τον εγγονό μου και φύγαμε. Πουθε-
νά δεν υπήρξε πυροσβεστικό όχημα».

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις κατα-
θέσεις μαρτύρων κατηγορίας.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ... ΜΕ ΝΟΗΜΑ
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Όλα τα παρακάτω δείχνουν την 
τεράστια αντίθεση μεταξύ των 
εργατών που αμείφθηκαν με 

1 ευρώ την ημέρα μεροκάματο και 
τη ζωή τους στις κατασκευές στα 
γήπεδα του Κατάρ και των τεράστι-
ων ποσών που θα πάρουν ως έπαθλο 
στο Μουντιάλ οι 8 καλύτερες εθνι-
κές ομάδες, ποσό που αγγίζει τα 450 
εκατομμύρια ευρώ.

Η πλουτοκρατία στο Κατάρ καλά κρα-
τεί και ο χρυσός που ρέει, ανήκει απο-
κλειστικά σε 10 οικογένειες. Κατάρ το 
μεγαλείο σου.

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που απο-
καλύπτονται στο ρεπορτάζ του «Guardian» 
αναφορικά με τους μετανάστες που έχουν 

χάσει τη ζωή τους στα έργα για το Μου-
ντιάλ του 2022 που θα γίνει στο Κατάρ.

Για την ακρίβεια, πάνω από 6.500 
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα 
έργα που ξεκίνησαν το 2010. Οι πιο πολ-
λοί από αυτούς ήταν από την Ινδία, ενώ 
σε αυτή τη μακάβρια λίστα ακολουθούν 
το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν 
και η Σρι Λάνκα.

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, οι θάνα-
τοι δεν οφείλονται μόνο σε δυστυχήμα-
τα. Για την ακρίβεια, ένα μεγάλο ποσοστό 
τους αποδίδεται στις κάκιστες συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης των εργατών, οι 
οποίοι «στοιβάζονται» σε κοντέινερ και 
εργάζονται για πολλές ώρες κάτω από 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως δηλώνει η ερευνήτρια του Κόλ-
που για τη Διεθνή Αμνηστία, Μέι Ρομά-
νος: «Υπάρχει πραγματική έλλειψη σαφή-
νειας και διαφάνειας γύρω από αυτούς 
τους θανάτους. Υπάρχει ανάγκη για το 
Κατάρ να ενισχύσει τα επαγγελματικά του 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας».

Στο ίδιο δημοσίευμα φιλοξενούνται 
δηλώσεις εκπροσώπου της FIFA, ο οποί-
ος τονίζει για το Μουντιάλ του 2022: 
«Έχοντας λάβει πολύ αυστηρά μέτρα 
για την ασφάλεια και υγεία των εργα-
τών, η συχνότητα των ατυχημάτων στις 
κατασκευές για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του Κατάρ είναι πολύ χαμηλή σε σχέ-
ση με άλλα αντίστοιχα πρότζεκτ σε όλο 
τον κόσμο».

Μουντιάλ 2022: 

Πάνω από 6.500 οι νεκροί εργάτες  
στα έργα του Κατάρ
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Οι αλληλοκατηγορίες Ρωσίας-
Ουκρανίας για σχέδια χρήσης 
«βρόμικης βόμβας», η οποία 

έχει συνδεθεί κυρίως με τρομοκρά-
τες, προκαλεί ανησυχία για μια νέα 
κλιμάκωση του πολέμου 

Είναι θράσος του Ρώσου ηγέτη να έχει 
εισβάλει σε ολόκληρη την Ουκρανία, να 
έχει νεκρώσει το  50% των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων της, να πεθαίνουν άμαχοι 
καθημερινά και να επικαλείται τη «βρώ-
μικη βόμβα».

Εσείς κύριοι της ΕΕ και της Αμερικής 
γιατί δεν ενεργοποιείτε το μηχανισμό 
ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ούτως 
ώστε να επιταχύνετε τη διαδικασία πλή-
ξης αυτού του βρώμικου πολέμου, που 
έχει στοιχίσει τη ζωή πάνω από 300.000 
ανθρώπων και έχει καταστρέψει τα 2/3 
των ουκρανικών υποδομών;

Ευτυχώς προς το παρόν η «βρώμικη 
βόμβα» είναι μόνο όπλο στη μάχη προ-
παγάνδας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι 
Σοϊγκού κατηγόρησε πρόσφατα την Ουκρα-
νία ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει 
«βρώμικες βόμβες», ενώ το Κίεβο από την 
πλευρά του διαψεύδει, επιρρίπτοντας στη 
Μόσχα τέτοια σχέδια.

Η «βρώμικη βόμβα» συνδυάζει συμ-
βατικά εκρηκτικά υλικά, όπως πχ. ο δυνα-
μίτης με ραδιενεργά υλικά, που χρησι-
μοποιούνται στη χημειοθεραπεία ή τη 
συντήρηση τροφίμων.

Ο Βόλφγκανγκ Ρίχτερ, συνταγματάρ-
χης ε.α. του γερμανικού ομοσπονδιακού 
στρατού και μέλος της ερευνητικής ομά-
δας για την πολιτική ασφαλείας στο Ίδρυ-
μα Επιστήμη και Πολιτική SWP εξηγεί, 
μιλώντας στην DW:

«Πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν πρό-
κειται για ατομική βόμβα. Που σημαίνει 
ότι δεν έχουμε να κάνουμε με πυρηνικές 
αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες προ-
καλούν τεράστιες εκρήξεις και, φυσικά, 
μια ισχυρότατη και επικίνδυνη ακτινοβο-

λία, η οποία καθιστά ακατοίκητη μακρο-
πρόθεσμα μεγάλη περιοχή. Για να γίνω 
πιο κατανοητός. Μπορείτε να συγκρίνε-
τε μια “βρώμικη βόμβα” με τις επιπτώ-
σεις ενός ατυχήματος σε πυρηνικό εργο-
στάσιο, όπως του Τσέρνομπιλ το 1986».

Η επισιτιστική κρίση φέρεται πάνω από τα κεφάλια  ιδί-
ως των χωρών της Αφρικής και της Ασίας, που στερούνται 
σιτιρά. Η επιλεκτική εξαγωγή ουκρανικών σιτιρών σίγουρα 
έδωσε μία ανάσα στο διεθνή εφιάλτη, επίσης σίγουρα όμως 
δεν έλυσε και το πρόβλημα.

Η λεγόμενη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας, που υπε-
γράφη την 22η Ιουλίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, έθεσε σε 
εφαρμογή για 120 ημέρες διαδικασίες που επιτρέπουν εξα-
γωγές ουκρανικών σιτηρών που είχαν αποκλειστεί εξαιτί-
ας του πολέμου.

Χάρη στο σύστημα αυτό εξήχθησαν σχεδόν 9 εκατομμύ-

ρια τόνοι σιτηρών και αμβλύνθηκε η παγκόσμια επισιτιστι-
κή κρίση εξαιτίας του πολέμου, όμως οι ανησυχίες για την 
παράταση της συμφωνίας ήδη ανεβάζουν εκ νέου τις τιμές 
ορισμένων προϊόντων.

Δεύτερη συμφωνία, που υπεγράφη επίσης την 22η Ιου-
λίου, προέβλεπε τη διευκόλυνση των συγκεκριμένων ρωσι-
κών εξαγωγών, όμως η Μόσχα διαμαρτύρεται πως δεν μπο-
ρεί ακόμη να διαθέσει, παρά τη συμφωνία, τα δημητριακά 
και τα λιπάσματά της, εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων που 
έχουν βάλει στο στόχαστρο τον ρωσικό χρηματοπιστωτικό 
τομέα και αυτόν του εφοδιασμού.

Στον αέρα η συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας  
για τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία 

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πόσο 
επικίνδυνη είναι η «βρώμικη βόμβα» 
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Η θέση του ΠΑΚΟΕ εδώ και 
43χρόνια είναι το μόνιμο 
σλόγκαν «ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑ ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», όχι μόνο για 
τα δήθεν αφοπλιστικά προγράμμα-
τα, αλλά και γενικότερα τα πυρηνι-
κά εργοστάσια. Κανένας δεν αντιδρά 
για το πυρηνικό εργοστάσιο απένα-
ντί μας στην Τουρκία στο Ακούγιου.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, 
το αν ένας ηγέτης ή μια χώρα «χρησιμο-
ποιήσει» πυρηνικά όπλα είναι μια απλή 
επιλογή, είτε να τα ρίξουν στον εχθρό 
είτε δεν το κάνουν. 

Έχουν περάσει σχεδόν οκτώ δεκαετί-
ες από τότε που έπεσε το πρώτο πυρη-
νικό όπλο στη Χιροσίμα (χωρίς κανενός 
είδους προειδοποίηση). 

Από τότε υπήρξαν πολλές περιπτώ-
σεις που χώρες και πολιτικοί απείλη-
σαν να χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά 
που είχαν στη διάθεσή τους: ο Αϊζεν-
χάουερ το 1953 σε σχέση με τον πόλε-
μο της Κορέας, ο Χρουστσόφ το 1956 σε 
σχέση με την κρίση του Σουέζ, ο Κέννε-
ντυ το 1962 σε σχέση με την κρίση των 
πυραύλων της Κούβας, ο Νίξον το 1973 
σε σχέση με τον αραβοϊσραηλινό πόλε-
μο εκείνης της χρονιάς, η Ινδία και το 
Πακιστάν το 1998-1999 σε σχέση με 
τον πόλεμο του Καργκίλ και ούτω καθε-
ξής μέχρι τον Πούτιν σήμερα. Ορισμένες 
από τις απειλές ήταν φανερές και μάλλον 
βάναυσες, άλλες λίγο πολύ καλυμμένες. 
Κάποιες εκτοξεύτηκαν απευθείας, άλλες 
με τη βοήθεια τρίτων.

Και πάλι, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν 

οι περισσότεροι, η χρήση πυρηνικών 
όπλων, με άλλα λόγια η εντολή και ο έλεγ-
χός τους, δεν είναι σε καμία περίπτωση 
απλώς ένα θέμα να πατηθεί το παροιμι-
ώδες κουμπί. Πρώτον, οι υπεύθυνοι των 
όπλων πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι 
πάντα έτοιμοι να εκτοξευθούν αμέσως. 
Δεύτερον, πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα 
όπλα δεν εκτοξεύονται τυχαία, ή από 
μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από 
εξουσιοδοτημένο άτομο που είτε σκόπι-
μα παρακούει τις εντολές είτε τις δίνει 

μόνο του. Οι δύο απαιτήσεις, η ταχύτη-
τα (για να μην στοχοποιηθούν και κατα-
στραφούν τα όπλα πριν μπορέσουν να 
εκτοξευθούν) και η αξιοπιστία έρχονται 
σε αντίθεση μεταξύ τους, καθιστώντας το 
πρόβλημα της πυρηνικής διοίκησης και 
ελέγχου δύσκολο για να αντιμετωπιστεί..

Είναι αληθινά τερατώδες και ταυτό-
χρονα τραγικό ένας άνθρωπος να μπο-
ρεί να κατεδαφίσει σχεδόν οποιαδήπο-
τε πόλη στη γη σε λιγότερο από μία ώρα 
από την έκδοση της εντολής. 

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

Πυρηνικά όπλα και εργοστάσια  
«Όχι ευχαριστώ»
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Η χρήση του ξυδιού είναι γνω-
στή εδώ και πολλούς αιώνες. 
Έχει χρησιμοποιηθεί για θερα-

πείες ασθενειών και για την προώθη-
ση της ευημερίας. Μπορεί να υπάρχει 
κάποια βάση σε αυτό αφού το ξύδι έχει 
πολλές βιταμίνες και μέταλλα. Ωστόσο 
δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία 
για να επιβεβαιώσουν τους παραπά-
νω ισχυρισμούς. Αν όμως αποφασίσε-
τε να πίνετε ξύδι, προσοχή όχι σκέτο 
πάντα μαζί με νερό, δείτε τι θα συμ-
βεί στο σώμα σας.

Ο ασφαλέστερος και ο πιο αποτελεσμα-
τικός τρόπος για να δοκιμάσετε αυτό το 
ποτό είναι να προσθέσετε 1 με 2 κουτα-
λιές της σούπας ξύδι σε ένα ποτήρι νερό 
και να το πιείτε πριν το φαγητό. Μην επι-
χειρήσετε σε καμία περίπτωση να το δοκι-
μάσετε σκέτο, γιατί θα μπορούσε να είναι 
πολύ βλαβερό για την υγεία σας.  Και φυσι-
κά μην το παρακάνετε, γιατί σε μεγάλες 
ποσότητες μπορεί να έχει τοξικές επιδρά-
σεις. Αν ακολουθήσετε όλες τις παραπάνω 
συμβουλές, τότε ίσως μπορέσετε να απο-
κομίσετε μερικά οφέλη.

• Μειώνει το φούσκωμα
Το ξύδι αυξάνει την οξύτητα του στο-

μάχου, επιτρέποντας να γίνει η πέψη πιο 
εύκολα και η κίνηση της τροφής στο λεπτό 
έντερο. Όταν η πέψη δεν γίνεται σωστά 
μπορεί να έχουμε ένα αίσθημα φουσκώ-
ματος, καταναλώνοντας νερό με λίγο ξύδι 
μπορεί να μας ανακουφίσει.

• Αυξάνει την απορρόφηση βιτα-
μινών και μετάλλων

Πολλές φορές ο οργανισμός μας δεν 
μπορεί να απορροφήσει όλα τα θρεπτικά 
συστατικά, όπως είναι ο σίδηρος, το ασβέ-
στιο κ.α. Προσθέτοντας λίγο ξύδι βοηθάμε 
στη σωστή απορρόφηση κάποιων θρεπτι-
κών συστατικών των τροφίμων.

• Επιβραδύνει την απορρόφηση 
της γλυκόζης

Η κατανάλωση ξυδιού πριν από ένα 

γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρη-
ση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Έτσι 
μειώνονται τα επεισόδια υπεργλυκαιμί-
ας, κάτι που βοηθάει κατά πολύ όσους 
έχουν διαβήτη.

• Μας κρατάει πλήρεις για πολ-
λές ώρες

Σε μια μικρή μελέτη, οι ερευνητές δια-
πίστωσαν ότι οι όσοι κατανάλωναν ξύδι ή 
μηλόξυδο πριν το κυρίως γεύμα ή το πρω-
ινό, ένιωθαν χορτάτοι για πολλές ώρες, 
σε σύγκριση με εκείνους που δεν έπιναν 
καθόλου νερό με ξύδι.

• Βοηθάει στη μείωση της αρτη-
ριακής πίεσης

Μελέτες που έχουν γίνει σε ζώα δεί-
χνουν ότι η κατανάλωση αραιωμένου ξιδιού 
μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. 
Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς 
λειτουργεί αυτό ή αν είναι αποτελεσματικό 
σε ανθρώπους. Υπάρχει όμως περίπτωση 
να κάνει έστω μια μικρή διαφορά.

• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστη-
μα

Το μηλόξυδο κυρίως όταν συνδυάζε-
ται με το μέλι, είναι ένα από τα καλύτερα 
δώρα που μπορείτε να κάνετε στο ανοσο-
ποιητικό σας σύστημα. Αυτό οφείλεται στις 
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες που κατα-
πολεμάνε τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας 
το ανοσοποιητικό σύστημα.

• Βελτιώνει τη διάθεση
Το ξύδι συμβάλει στη διάσπαση των 

πρωτεϊνών σε αμινοξέα, τα οποία θα δια-
τεθούν ως καύσιμα για διάφορες λειτουρ-
γίες του οργανισμού, όπως ο σχηματισμός 
ορμονών. Τα αμινοξέα παίζουν ρόλο στη 
δημιουργία της τριποτφάνης, που με τη 
σειρά της βοηθάει στην απελευθέρωση 
της σεροτονίνης. 

Η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβι-
βαστής στον εγκέφαλο που μας βελτιώνει 
τη διάθεση και μας κάνει να νιώθουμε 
όμορφα. Τα χαμηλά επίπεδα της σεροτο-
νίνης συνδέονται με την κατάθλιψη και 
το άγχος. Άρα όσο περισσότερο βοηθάμε 
στη δημιουργία της, τόσο καλύτερο για τη 
ψυχολογία μας.

Τι θα συμβεί στο σώμα  
σας αν πίνετε κάθε μέρα ξύδι

ΕΦΕΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ 
Με Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η Περιφερειακή 
Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ στις 11/11/2022 
θέλησε να ενημερώσει τους καταναλωτές που 
έχουν προμηθευτεί το ο τρόφιμο «Evergreen 
organics Βιολογικό ρυζάλευρο χωρίς γλουτένη », 
που συσκευάζεται στην Ελλάδα για την «Αγροτική 

Βιολογική Εμπορική» Α.Ε.. να μην το καταναλώσουν, 
καθώς βρίσκεται σε διαδικασίες ανάκλησης από την 
αγορά την ίδια την εταιρία. 
Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από τη διενέργεια 
επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης από 
αναφορά καταναλωτή του τροφίμου με στοιχεία : 
«L245045220720» και ημερομηνία ανάλωσης 23/05/23, 
όπου μετά από μακροσκοπικό έλεγχο βρέθηκε η 
παρουσία εντόμων και προνυμφών σε όλη την 
επιφάνεια του τροφίμου.
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Όταν ξεκίνησε το ΠΑΚΟΕ το 
1979, η πρώτη εκδήλωση που 
διοργάνωσε ήταν στο Ζάππειο 

Μέγαρο με τίτλο «τα σκουπίδια δεν 
είναι για πέταμα».

Πέρασαν 43 χρόνια και δυστυχώς 
τα σκουπίδια και ειδικά τα οργανικά, 
δηλαδή οι τροφές μας είναι περισσό-
τερες από αυτές που εμείς εισάγουμε 
ή παράγουμε για να φάμε. 

Είναι ντροπή και αίσχος για τους ανε-
πτυγμένους λαούς να υπάρχει αυτή η τρα-
γική εικόνα, όταν σε χώρες της Αφρικής 
κα τις Ασίας, παιδιά πεθαίνουν στο δρό-
μο από ασιτία.

Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι χώρες της 
Ε.Ε. πέταξαν πέρυσι 153,5 εκατ. τόνους, 
15 εκατ. περισσότερους από αυτά που 
εισήγαγαν.

Eνώ εκατομμύρια Ευρωπαίοι λένε το 
ψωμί ψωμάκι, λόγω της καλπάζουσας ακρί-
βειας, ενώ κάθε 4 δευτερόλεπτα πεθαί-
νει ένας άνθρωπος από την πείνα στον 
πλανήτη, η Ε.Ε. έχει την πολυτέλεια να 
πετά στα σκουπίδια περισσότερα τρόφιμα 
από αυτά που εισάγει. Σύμφωνα με μια 

νέα μελέτη (No Time to Waste), η οποία 
εκπονήθηκε από την ευρωπαϊκή ΜΚΟ 
Feedback EU, οι χώρες της Ε.Ε. πέταξαν 
πέρυσι στα σκουπίδια 153,5 εκατ. τόνους 
τροφίμων, 15 εκατ. τόνους περισσότερο 
από τα αγροτικά προϊόντα που εισήγα-
γαν από άλλες χώρες.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών τροφίμων 
-90 εκατομμύρια τόνοι- χάθηκαν μάλιστα 
στην αρχή της αλυσίδας τροφής, στην 
πρωτογενή παραγωγή. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα απόβλη-
τα συγκομιδής (γεωργικά προϊόντα που 
παραμένουν αμάζευτα στο χωράφι, ζώα 
που χάνονται λόγω ασθενειών, τραυμα-
τισμών ή χαμένα προϊόντα λόγω κακών 
τεχνικών συγκομιδής) και απόβλητα μετά 
τη συγκομιδή (κατά τη διάρκεια της μετα-
φοράς, της επεξεργασίας και της αποθή-
κευσης). Η ποσότητα που χάθηκε σε αυτό 
το στάδιο ήταν περίπου τρεις φορές μεγα-
λύτερη από τα 32,5 εκατ. τόνους τροφί-
μων που πέταξαν πέρυσι στα σκουπίδια 
τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Ας σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των τροφίμων που αποβάλλει ο πρωτο-

γενής τομέας δεν καταγράφεται επίση-
μα αφού οι σχετικές μετρήσεις της Ε.Ε. 
εξαιρούν τα γεωργικά προϊόντα που δεν 
συγκομίζονται και δεν πουλιούνται από 
τις φάρμες. 

Σύμφωνα με την έκθεση, ακόμη 15,4 
εκατ. τόνοι τροφίμων κατέληξαν στα σκου-
πίδια από τον τομέα της επεξεργασίας 
τους, 5,3 εκατ. τόνοι από το χονδρεμπόριο 
και το λιανεμπόριο και 10,5 εκατ. τόνοι 
από τις υπηρεσίες εστίασης. Τα τροφικά 
απόβλητα αντιπροσωπεύουν το 6% των 
συνολικών ρύπων που εκπέμπει η Ε.Ε. 
και κόστισαν στους Ευρωπαίους πέρσι 
πάνω από 143 δισ. ευρώ.

Οι Βρυξέλλες, αφού τρέναραν για περί-
που μία δεκαετία τη θεσμική παρέμβα-
ση στο πρόβλημα, αναμένεται να καταθέ-
σουν προτάσεις αργότερα φέτος για την 
υιοθέτηση των πρώτων εφαρμοστέων 
στόχων περιορισμού της σπατάλης των 
τροφίμων στον κόσμο. Η Feedback EU 
και ακόμη 43 ΜΚΟ έχουν ταχθεί υπέρ 
της υιοθέτησης δεσμευτικών στόχων με 
στόχο τη μείωση των αποβλήτων τροφί-
μων στο μισό έως το 2030.

Η Ε.Ε. πετάει στα σκουπίδια 
περισσότερα τρόφιμα από όσα εισάγει
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 33 
ετών λειτουργίας του Εθνι-
κού Συμβουλίου Ραδιοτη-

λεόρασης, μιας από τις πιο σημαντι-
κές ανεξάρτητες αρχές της χώρας, το 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δίκαιου διοργάνωσε την 30 Νοεμ-
βρίου 2022 εκδήλωση προβληματι-
σμού αναζητώντας απαντήσεις στα 
εξής ερωτήματα: 

1) Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας χρει-
άζονται ώστε το ΕΣΡ να λειτουργήσει πιο 
αποτελεσματικά; 

2)Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να 
έχει ένα ουσιαστικό ρόλο σε ένα (εν πολ-
λοίς) αρρύθμιστο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο 
που διαρκώς αναπτύσσεται με «διαδικτυ-
ακούς» ρυθμούς; 

Έναρξη εκδήλωσης-εισαγωγική 
ομιλία

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία σύντομη 
εισαγωγή του Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιά-
δη, Προέδρου του Κέντρου Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου όπου αναλυτικά 
ανέφερε πως «το ΕΣΡ 33 χρόνια μετά τη 
σύσταση του αποτελεί τη μόνη ανεξάρτητη 
αρχή τουλάχιστον μεταξύ των συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένων για την οποία ακό-
μη ερίζετε το ζήτημα ποιο ακριβώς είναι 
το εύρος των αρμοδιοτήτων της,αλλά και 
ποιές θα πρέπει να είναι αυτές οι αρμοδι-
ότητες. Η λειτουργία του σκιάστηκε από 
δύο σοβαρές διαμάχες που απασχόλησαν 
την εθνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, 
την υπόθεση του βασικού μετόχου, πριν 
από αρκετά χρόνια, και την πιο πρόσφα-
τη υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Σε 
αυτό το δίπολο χάθηκε η ουσία της απο-
στολής και του ρόλου του ΕΣΡ συνειρμι-
κά στο μυαλό καθενός. Όταν προφέρεται 
αυτός ο όρος έρχονται αυτές οι δύο υπο-
θέσεις και ίσως κάποιες ιδιαίτερα αμφι-
λεγόμενες αποφάσεις του, όπως το φιλί 
του Παπακαλιάτη που έλαβαν δημοσι-
ότητα και κρίθηκαν από τα δικαστήρια 
και αυτά αποτελούν ένδειξη αποτυχίας 
του θεσμού, σύμφωνα με τον κ. Κοντιά-
δη, ενδεχομένως και του συνταγματικού 
νομοθέτη, της πολιτικής τάξης ως ένα 
βαθμό και των προσώπων που στελέχω-
σαν την Αρχή και είναι αρκετά σημαντι-
κά πρόσωπα στην αίθουσα εκείνη την 
μέρα που έδωσαν χρόνο, προσπάθειες 
για να προχωρήσει η Αρχή και περιμένει 
από τους ίδιους επιφανείς επιστήμονες 
να δώσουν σήμερα τη δική τους άποψη 
γιατί δεν πήγε τόσο καλά η Αρχή. 

Το ΕΣΡ δεν θα έπρεπε να υποβαθμί-
ζεται σε διεκπεραιωτή του βασικού μετό-
χου ούτε σε μηχανισμό αδειοδότησης,ούτε 
σε μία αποσπασματική κυρωτική λει-
τουργία, όλα τα προηγούμενα στρέβλω-
σαν τη φυσιογνωμία του και οδήγησαν 
στην αποδυνάμωση και απονομιμοποί-
ηση του πράγμα που κατέστησε ευτυ-
χείς ιδίως εκείνους τους πολιτικούς, επι-
χειρηματίες στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ή 
άλλους που δεν θέλησαν ποτέ να αναλά-
βει το ΕΣΡ τον πραγματικό του ρόλο και 
να πετύχει σε αυτόν. Ενώ για τις υπόλοι-
πες ανεξάρτητες αρχές το θεσμικό πλαίσιο 
και ο ρόλος τους δεν τίθεται πλέον υπό 
αμφισβήτηση για αυτό απαιτούνται αλλα-
γές σίγουρα στο νομοθετικό του πλαίσιο, 
ενδεχομένως και στο σύνταγμα, πρέπει 
να ξεκινήσει από την αρχή, να αξιοποι-
ήσει και να εμπλουτίσει το ικανό στελε-
χιακό δυναμικό που διαθέτει σε επίπεδο 
επιστημονικών συνεργατών και να απο-
κρυσταλλώσει την αποστολή, το θεμελιώ-
δη σκοπό και τις κατευθύνσεις λειτουργίας 
του αφήνοντας πίσω τις περιπέτειες του 
παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό της επα-
νεκκίνησης της λειτουργίας του απαιτεί-
ται το ΕΣΡ να ενισχύσει, να εκσυγχρονίσει 
το ρυθμιστικό του ρόλο, και να οριοθετή-
σει και εξισορροπήσει την κυρωτική του 
λειτουργία. Αδειοδότηση κανονιστική και 
ρυθμιστική παρέμβαση, καθώς και κυρω-
τικές αρμοδιότητες πρέπει να συναρμο-

στούν σε μία συνεκτική λειτουργία. 
Αφετηρία για αυτήν την εκδήλωση 

υπήρξε μία πρωτοβουλία δικηγόρων του 
ΕΣΡ με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Οικο-
νόμου που συνέταξαν πρόσφατα προτά-
σεις για την τροποποίηση του καταστα-
τικού νόμου του ΕΣΡ 2863/2000 αυτές 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της ανε-
ξάρτητης Αρχής ως προς τα δύο βασικά 
θεσμικά χαρακτηριστικά της, της εγγύς 
ανεξαρτησίας της και το εύρος των εξου-
σιών της,έτσι, η εκδήλωση αυτή φιλο-
δοξεί να θέσει στον δημόσιο διάλογο τις 
προτάσεις αυτές με απώτερο σκοπό να 
αποτελέσουν τη βάση για μία νομοθετική 
πρωτοβουλία. Η εκδήλωση αρθρώνεται, 
λοιπόν σε δύο βασικούς πυλώνες αφενός 
της εγγύς ανεξαρτησίας και αφετέρου τις 
αρμοδιότητες. Τρία χαρακτηριστικά που 
έχουν ήδη δοκιμαστεί σε άλλες ανεξάρ-
τητες αρχές προτείνονται από αυτή την 
ομάδα των δικηγόρων του ΕΣΡ να εντα-
χθούν στο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυ-
ση της ανεξαρτησίας του, η νομική προ-
σωπικότητα, η οικονομική αυτοτέλεια με 
την έννοια της πρόβλεψης δικών του εσό-
δων από τους πρωτεύοντες φορείς και ένα 
νέο νομικό καθεστώς από τους εποπτευό-
μενους φορείς, πλήρης και αποκλειστική 
απασχόληση για όλα τα μέλη, αποδειγμέ-
νη γνώση του αντικειμένου ως προϋπόθε-
ση διορισμού, διαφάνεια κατά την διαδι-
κασία επιλογής των μελών από τη Βουλή, 

«Quo Vadis Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης;» 
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μείωση του αριθμού των μελών σε 7 και 
θέσπιση του ορίου ηλικίας είναι οι βασι-
κές προτάσεις που τίθενται σε συζήτηση 
από τα στελέχη του ΕΣΡ. 

Ως προς το δεύτερο ζήτημα η θέση 
ότι το ΕΣΡ δεν πρέπει να διαθέτει αυτο-
τελή κανονιστική αρμοδιότητα φαίνεται 
ότι υποχωρεί ενόψει και πρόσφατων ομο-
λογιακών δεδομένων αλλά και του παρα-
δείγματος των υπολοίπων ανεξάρτητων 
ρυθμιστικών αρχών ειδικά για τις διαδικα-
σίες που προηγούνται της αδειοδότησης 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών η απε-
ξάρτηση τους από κυβερνητικές επιλογές 
θεωρείται επιβεβλημένη εάν θέλουμε να 
τεθεί ένα τέλος στο άναρχο ραδιοτηλεο-
πτικό τοπίο. Προτάσεις για την αποκατά-
σταση του ρυθμιστικού ρόλου του ολοκλη-
ρώνονται με την πρόταση γνωμοδοτικής 
παρέμβασης πριν από την έκδοση κάθε 
νομοθετικού κειμένου που αναφέρεται στο 
αντικείμενο των εργασιών της αρχής. Η 
θεσμική πορεία του ΕΣΡ χαρακτηρίζεται 
εξ αρχής από την προσπάθεια ελέγχου 
της Αρχής από το κομματικό σύστημα 
και περεταίρω από το εκάστοτε κυβερνη-
τικό σχήμα τόσο από το κυβερνητικό τόσο 
κατά τον ορισμό των μελών όσο και κατά 
την απόδοση αρμοδιοτήτων. Η πρόβλε-
ψη να αναζητηθούν συναινετικές λύσεις 
από τη διάσκεψη των πρόεδρων της Βου-
λής και εκλογή των μελών είχε ως απο-
τέλεσμα τη δικαστικοποίηση του θεσμού 
και την υποβάθμιση του ρυθμιστικού του 
ρόλου. Ενδεχομένως, η αναγκαστική ανά-
θεση αρμοδιοτήτων ρύθμισης του διαδι-
κτύου κατά αναλογία όσων συμβαίνουν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως η πιο σοβαρή υπενθύμι-
ση για την ανάγκη ριζικών αλλαγών στη 
λειτουργία του το βέβαιο είναι ότι σήμερα 
το ΕΣΡ βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή 
και οφείλουμε να προαγάγουμε έναν ευρύ 
δημόσιο διάλογο για την επανεκκίνηση 
του θεσμού 33 χρόνια μετά την έναρξη 
της λειτουργίας του».    

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας;
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Σπύ-

ρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής 
Εθν. Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, 
Μέλος της ΑΠΔΠΧ και ξεκίνησε την ομιλία 
του λέγοντας πως «το σημερινό θέμα της 
συζήτησης είναι ένα θέμα που δεν θίγε-
ται συχνά τη στιγμή που στη Γερμανία 
αυτή τη στιγμή το μείζον πολιτικό θέμα 
είναι αυτό της ραδιοτηλεόρασης και ειδι-
κά της δημόσιας, ίσως ακούγεται οξύμω-
ρο σε μία εποχή όπου η τηλεόραση όπως 
την ξέρουμε φαίνεται να μην διαδραμα-
τίζει τον ρόλο του παρελθόντος λόγω του 
διαδικτύου, αλλά ίσως και λόγω αυτού η 
ραδιοτηλεόραση αποτελεί το κύριο πρό-
βλημα στις σύγχρονες δημοκρατίες. Θυμά-
ται πως το 1989 ότι το μείζον θέμα τότε 
ήταν οι ανεξάρτητες αρχές και το ΕΣΡ ένα 

καινούργιο πείραμα, η αρχή των ανεξάρ-
τητων διοικητικών αρχών και αισθάνεται 
πως η προβληματική γύρω από αυτό το 
έχει αδικήσει και τον κεντρικό ρόλο τον 
οποίο έχει, καθώς απασχολούν κυρίως 
τα προσωπικά δεδομένα, ίσως αυτά να 
είναι η μόδα πλέον και με το γενικό κανο-
νισμό προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων, με την αρχή διασφάλισης απορρή-
του και τηλεπικοινωνιών γιατί υπάρχει 
το μείζον θέμα τον τελευταίο καιρό, τον 
ΑΣΕΠ, με τον συνήγορο του πολίτη αλλά 
όχι με αυτό. Αν και θεωρεί πως είναι ένα 
κεντρικό θέμα για τη δημοκρατία και η 
ραδιοτηλεόραση αλλά και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. 

Όσων αφορά στην επιλογή ανεξαρτη-
σίας του ΕΣΡ, είναι γνωστό πως επιλέγο-
νται τα μέλη του με το Άρθρο 101Α του 
συντάγματος μέσω της διάσκεψης του 
προέδρου της Βουλής που δεν πρόκειται 
για μία διαφανή διαδικασία, αυτή έχει το 
μεγάλο πλεονέκτημα ότι μέσω της αυξη-
μένης πλειοψηφίας διασφαλίζει μία μεί-
ζονα συναίνεση αλλά με ποια κριτήρια και 
από ποιες πολιτικές δυνάμεις επιλέγονται 
δεν υπάρχει πράγμα που ισχύει για όλες 
τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές». 

Χωρίς να θέσει σε αμφισβήτηση την 
επιλογή αυτή γιατί σε έναν μεγάλο βαθ-
μό ήταν πολύ καλές, αλλά διαφάνεια δεν 
υπάρχει, ίσως θα πρέπει αυτό να αναθε-
ωρηθεί σε μία μελλοντική ανανέωση του 
Συντάγματος. 

Παρόλα αυτά δεν συμφωνεί είναι στην 
άποψη πως δεν υπάρχει ανεξαρτησία γιατί 
προτείνονται τα μέλη από πολιτικές δυνά-
μεις παραθέτοντας την εμπειρία του από 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων, λέγοντας πως εδώ τα μέλη τους μοιά-
ζουν με τους δικαστές υπό την έννοια ότι 

άπαξ και οριστείς ως τέτοιο αισθάνεσαι 
ανεξάρτητος επειδή έχεις τις διασφαλί-
σεις της προσωπικής και λειτουργικές 
ανεξαρτησίες του Άρθρου 101 Α και δεν 
είναι τυχαίο πως οι αποφάσεις των μελών 
έχουν κατακριθεί ουκ ολίγες φορές από 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις και καταλή-
γει πως δεν υπάρχει ζήτημα ανεξαρτησίας 
ούτε με το ΕΣΡ ούτε με άλλες ανεξάρτητες 
αρχές. Αλλά η ανεξαρτησία προϋποθέτει 
δύο πράγματα πρώτον υλικοτεχνική υπο-
δομή και δεύτερον προσωπικό πράγμα που 
καθιστά αδύνατη την άσκηση αρμοδιοτή-
των σε συνθήκες ανεξαρτησίας. 

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να θιγεί 
είναι η επιλογή του επιστημονικού ελε-
γκτικού προσωπικού των Ανεξαρτήτων 
αρχών και του ΕΣΡ που υπάγονται στον 
έλεγχο του ΑΣΕΠ με την ύπαρξη σημα-
ντικών καθυστερήσεων για τη στελέχωση 
του επιστημονικού προσωπικού και ίσως 
θα έπρεπε να ακολουθείται μία άλλη δια-
δικασία που αφορά τη στελέχωση του. 

Επιπλέον, δεν είναι σίγουρος εάν θα 
πρέπει για τη διασφάλιση της ανεξαρτη-
σίας να έχει ξεχωριστή νομική προσω-
πικότητα, αν και προτεραιότητα έχει να 
διασφαλιστεί η οικονομική και διοικη-
τική αυτοτέλεια του ΕΣΡ, καθώς το θέμα 
της αυτοτελής νομικής προσωπικότητας 
είναι τυπικό. 

Καθεστώς αυτοτέλειας
Και θέλοντας να τονίσει το θέμα της 

οικονομικής αυτοτέλειας αναρωτιέται 
γιατί υπάρχουν πόροι υπέρ πολλών μη 
συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρ-
τητων διοικητικών Αρχών και δεν προ-
βλέπονται στο ισχύον καθεστώς πόροι 
υπέρ του ΕΣΡ, προκειμένου σε ένα καθε-
στώς αυτοτέλειας να μπορέσει να ορίσει 
τα του οίκου του, να υπόκεινται σε ένα 
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μικρό τέλος οι συναλλαγές των επιχειρή-
σεων των ΜΜΕ, το οποίο να είναι έσο-
δο του ΕΣΡ προκειμένου να διασφαλι-
στεί αυτή και έτσι με την ύπαρξη αυτής 
θα θωρακιστεί και η ύπαρξη ανεξαρτησί-
ας που, βεβαίως πρέπει να στηρίζεται και 
στη διοικητική αυτοτέλεια που σημαίνει 
οργανισμός και κανονισμός λειτουργίας 
από το ΕΣΡ, πράγματα αυτονόητα. Παρα-
θέτει, έπειτα πρόταση που θα επιφέρει 
υπέρ και κατά σε σχέση με την πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση των μελών του 
ΕΣΡ, αναφέροντας πως ο φόρτος εργασί-
ας αυτών είναι πολύ μεγάλος, αλλά όταν 
θεσπίζονται ασυμβίβαστα μειώνεται και 
ο αριθμός των προσώπων που ενδια-
φέρονται για τη στελέχωση των Αρχών 
αυτών και αυτό είναι μειονέκτημα, διό-
τι εάν θέλει κανείς να προσελκύσει τους 
άριστους πρέπει να τους προσφέρει αξιο-
πρεπείς συνθήκες από οικονομική άποψη 
εάν θεσπιστεί η αποκλειστική απασχόλη-
ση και δεν το προσφέρει τότε μειώνεται 
η δεξαμενή των δυνάμεων να στελεχώ-
σουν άξιες προσωπικότητες μια Ανεξάρ-
τητη αρχή. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται 
μία θητεία για τα μέλη του, πράγμα που 
του φαίνεται υπερβολικό γιατί προκειμέ-
νου να επιτελέσει κάποιος έργο ίσως θα 
έπρεπε να προβλέπεται και μία δεύτερη. 

Ανεξαρτησία σε σχέση με τη 
δικαστική λειτουργία

Και εισέρχεται στο θέμα της ανεξαρ-
τησίας του σε σχέση με τη δικαστική λει-
τουργία, αναφέροντας το πρόβλημα ότι 
στη χώρα μας η δικαιοσύνη είναι πολύ 
φθηνή, αν αναλογιστούμε ότι οποιοσδή-
ποτε μπορεί να ταλαιπωρήσει οποιονδή-
ποτε ασκεί δημόσιο λειτούργημα ανέξοδα, 
καθώς η έννοια των δικαστικών εξόδων 
και της δικαστικής δαπάνης έχουν εξαφα-
νιστεί, ιδίως τα μέλη του ΕΣΡ, και τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχουν πολλά νομοσχέδια 
που θεσπίζουν ασυλίες για πρόσωπα που 
ασκούν ένα δημόσιο λειτούργημα, πράγμα 
προβληματικό υπό την άποψη του κρά-
τους δικαίου και της ισότητας αλλά από 
άποψη της ουσίας εκεί που είναι επιβε-
βλημένη η θέσπιση κάποιων δικαστικών 
εγγυήσεων είναι για το ΕΣΡ και για την 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 
είναι ένα πεδίο πολύ δύσκολο που πρέ-
πει να δείξουμε προσοχή ώστε να περιο-
ριστεί η ποινική και αποζημιωτική ευθύ-
νη των μελών του ΕΣΡ, δεν κάνει λόγω 
για ασυλία, στις περιπτώσεις δόλου και 
βαριάς αμέλειας, να υπάρχει διασφάλιση 
για αυτό για την ψήφο την οποία έδωσε 
μέσω των καθηκόντων του.

 Το δεύτερο, σημείο που έθιξε έχει να 
κάνει με τη σχέση των αποφάσεων του 
δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων των 
μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών από το 
συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς υπάρ-
χουν σχέσεις έντασης όπως όσων αφο-

ρά την Αρχή Προστασίας προσωπικών 
Δεδομένων, είναι γνωστό ότι περικλείνει 
τη «νομολογία» της ΑΠΠΔ αλλά και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου σε σχέση με τη νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας όσων 
αφορά την απαλλαγή από το μάθημα των 
Θρησκευτικών η ΑΠΠΔ θεωρεί για την 
απαλλαγή ότι αρκεί η επίκληση λόγων 
συνείδησης και όχι λόγων θρησκευτικής 
συνείδησης και ότι στο παρελθόν υπήρ-
χε ζήτημα σε σχέση με τη κρίση του Σ Ε 
και του ΕΣΡ όσων αφορά την αντικειμενι-
κή και την επί ίσοις οροις πληροφόρηση, 
όπου το ΣΕ υιοθέτησε την άποψη ότι θα 
πρέπει να υπάρχουν και ποιοτικά κριτή-
ρια με αποτέλεσμα όσων αφορά την τήρη-
ση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας 
στα ΜΜΕ, λόγω αυτών των θεωρητικώς 
ορθών κριτηρίων που έθεσε η νομοθε-
σία στην πράξη όμως ανεφάρμοστων, να 
μην υπάρχει εγγύηση πραγματική αντι-
κειμενική επι ίσοις όροις πληροφόρηση.    

Αποτελεσματικότητα
Έπειτα η κ. Λίλιαν Μήτρου, Καθηγή-

τρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ΕΣΡ 
αναφέρθηκε στην δική της εξαετή εμπειρία 
σε αυτό τονίζοντας πως το ερώτημα του 
πρώτου τραπεζιού της εκδήλωσης ενέχει 
δύο παραδοχές. Η πρώτη ότι αυτό αναμε-
νόταν να λειτουργήσει πιο αποτελεσματι-
κά, το δεύτερο είναι ότι εάν το έλλειμμα 
από αποτελεσματικότητας σχετίζεται αιτι-
ωδώς με μέλημα ανεξαρτησίας. Ειδικότε-
ρα, όταν γίνεται λόγος για αποτελεσματι-
κότητα οι ερμηνείες και οι οπτικές είναι 
ποίκιλες, βεβαίως το σύνταγμα προσδιο-
ρίζει θεσμικά τις προσδοκίες που μπορεί 
να έχει κάθε πολίτης αυτής της χώρας από 
μία τέτοια ανεξάρτητη αρχή, όπως αντι-
κειμενική και με ίσους όρους μετάδοσης 
πληροφοριών ειδήσεων και προϊόντων 
λόγου και τέχνης, εξασφάλιση ποιοτικής 
στάθμης, πολιτιστική ανάπτυξη, σεβα-
σμός στις αξίες του ανθρώπου, προστα-
σία παιδικής και νεανικής ηλικίας, αλλά 
πρόκειται για μία έννοια μεταβλητής γεω-
μετρίας γιατί εάν για κάποιους η αποτε-
λεσματικότητα μετράται με τις αποφάσεις 
για την πολιτική πολυφωνία και αποτε-
λεί αντικείμενο οξείας κριτικής η πρά-
ξη ή η απραξία για τα θέματα αυτά για 
κάποιους άλλους ότι το ΕΣΡ δεν παρεμ-
βαίνει με ένα αυτόματο κουμπί να κλεί-
σει τις άσεμνες εκπομπές το εκθέτει σε 
προκαταρκτική εξέταση για παράβαση 
καθήκοντος, αναφέροντας το τηλεοπτικό 
προϊόν Game Of Love όπου την ώρα που 
είχαν διάσκεψη για να αποφασίσουν για 
αυτό τους κοινοποιήθηκε η πρόσκληση 
για κατάθεση ως ύποπτοι για παράβαση 
καθήκοντος. Επιπλέον, τόνισε ότι το ΕΣΡ 
πάσχει από πάρα πολλές αρμοδιότητες, 
όπως και πολλές άλλες αρχές σε αυτή τη 
χώρα, από το να αποφασίσει αν δικαιολο-

γείται η μεταβίβαση ποσοστού 10%στον 
εκάστοτε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, αλλά 
και οι άδειες ο έλεγχος, ο ποιοτικός έλεγ-
χος των καναλιών, τις μεταβιβάσεις και 
τον έλεγχο αυτών, το μητρώα, στοιχεία 
σε σχέση με τις εταιρίες των δημοσκοπή-
σεων των ερευνών αγοράς είναι κάποιες 
από τις αρμοδιότητες του, αλλά έχει και 
κανονιστικές αρμοδιότητες προτείνοντας 
την υιοθέτηση ρυθμίσεων πρόσφατα ολο-
κλήρωσαν το σχέδιο νέου κώδικα δεοντο-
λογίας για τις ειδησεογραφικές και δημο-
σιογραφικές εκπομπές. 

Τόνισε ότι το ΕΣΡ ως η πρώτη ανεξάρ-
τητη αρχή εισέπραξε όλη την θεσμική και 
ομολογιακή επιφυλακτικότητα σε σχέση 
με το τι είναι αυτή η αρχή, πρόκειται, λοι-
πόν, για μία ανεξάρτητη αρχή προδήλως 
διοικητική που εντάσσεται στην εκτελε-
στική εξουσία κι υπάγεται στον κοινοβου-
λευτικό έλεγχο. Ένα ζήτημα που καθιστά 
το ΕΣΡ αντικείμενο δημόσιας συζήτησης 
είναι οι ελάχιστη έως καθόλου γνώση σχε-
τικά με αυτό, αν και ανήκει στα θεσμικά 
αντίβαρα υπέρ της προστασίας των δικαι-
ωμάτων, ωστόσο δεν είναι θεσμικό αντί-
βαρο απέναντι στη πλειοψηφία, δεν είναι 
όργανο της αντιπολίτευσης, είναι κρατι-
κό όργανο τα οποία προορίστηκαν να λει-
τουργούν σε επιμέρους πεδία πέραν της 
πολιτικής και συγχρόνως να διασφαλί-
ζουν την αποξένωση τους από την πολιτι-
κή(Κοντιάδης, 2003). Με την έννοια αυτή 
το ΕΣΡ δεν είναι ανάχωμα της πλειοψηφί-
ας, αλλά η προσδοκία να προσπαθήσει να 
αποπολιτικοποιήσει, να ουδετεροποιήσει 
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και να στεγανοποιήσει πεδία της ουσια-
στικής διοικητικής δράσης από μία κομ-
ματική επιρροή οικονομικών και πολιτι-
κών συμφερόντων. Η ανεξαρτησία δεν 
είναι αυτοσκοπός, μπορεί να επιτευχτεί 
μια θαυμάσια ανεξαρτησία σε οποιοδή-
ποτε ανεξάρτητη αρχή που να αποτελεί-
ται από 15μέλη, να εκπροσωπείται όλη η 
κοινωνία και να μην μπορεί να λειτουρ-
γήσει είναι πολλές φορές η ανεξαρτησία 
συνυφασμένη με την αποτελεσματικό-
τητα και εξέφρασε τη γνώμη της σχετικά 
με την προηγούμενη εισήγηση / πρότα-
ση περί αποκλειστικής απασχόλησης για 
6χρόνια στο ΕΣΡ έχει τον κίνδυνο να μην 
είναι ανεξάρτητος γιατί η αυτή κερδίζεται 
όταν έχεις τη δυνατότητα ανά πάσα στιγ-
μή να αποσυρθείς γιατί διαφώνησες με 
τον τρόπο λειτουργίας ή κάποιες αποφά-
σεις. Για να γίνει αντιληπτό το θέμα του 
να δοκιμάζεται η ανεξαρτησία κάθε στιγ-
μή προσθέτει κάποια στοιχεία εκτός από 
τις μηνύσεις που καλούνται υπάρχουν για 
κάθε μέλος του ΕΣΡ της τελευταίας θητεί-
ας εκκρεμούν αγωγές που προστιθέμενες 
αθροίζονται σε 2.500.000 € εναντίον τους 
η αρχή έγινε με τον Γ. Τράγκα, χωρίς να 
υπάρχει σαφής διάταξη για την απαλλα-
γή ή την κάλυψη αυτών των εξόδων ακό-
μα και εάν καμία απόφαση δεν θα δικαι-
ώσει τους ενάγοντες. Υπάρχει, όμως και 
το ζήτημα υποστήριξης ή μη από το πολι-
τικό σύστημα, διότι ο τρόπος που επιτί-
θεται κανείς σε μια ανεξάρτητη αρχή δεν 
είναι άμοιρος για το πώς την αντιλαμβά-
νεται ειδικά αυτή την Αρχή με όλη την 

πολιτική διάσταση που την χαρακτηρί-
ζει το πολιτικό σύστημα γενικά. 

Συνεχίζει αναφέροντας πως την έχει 
απασχολήσει ιδιαίτερα το ζήτημα της 
ορθής επιλογής της την πλειοψηφία, την 
ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότη-
τα αλλά και την αριστεία εάν επιλέξουμε 
τη περίπτωση της ομοφωνίας μπορεί να 
είναι το άθροισμα του κοινού παρονομα-
στή, ένας καταμερισμός μεταξύ των κομ-
μάτων που μπορεί να αφορά και περισ-
σότερες αρχές. Το θέμα της αδιαφάνειας 
λύνεται και έχει ακολουθηθεί από την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων πριν τη συνταγ-
ματική αναθεώρηση του 2001 Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας με δημόσια ακρό-
αση έλεγχο, παίρνοντας ο καθένας την 
ευθύνη των προτάσεων του και το στοι-
χείο της λογοδοσίας σε σχέση με αυτές. 
Επίσης, Η δημόσια έκθεση είναι εκείνη 
που σε αναγκάζει να παίξεις σωστά τον 
ρόλο σου, ανεξαρτήτως του ποιος σε έχει 
επιλέξει και έχει σημασία η ανεξαρτησία 
να μην είναι το άθροισμα των πολλαπλών 
εξαρτήσεων. Γεγονός είναι ότι εάν έχεις 
ανθρώπους με υψηλά προσόντα υπάρχει 
η πιθανότητα να σεβαστούν περισσότερο 
τον εαυτό τους. Καταλήγοντας, οι Ανεξάρ-
τητες αρχές το κρίσιμο είναι να μην εργα-
λειοποιείται με όποιον τρόπο μια χρήσι-
μη για τη δημοκρατία αρχή.      

Νομική Φύση 
Τέλος, ο κ. Χριστόφορος Πέτρου, ΔΝ, 

Νομική Υπηρεσία ΡΑΕ, ο οποίος ανέφε-
ρε πως και αυτοί έχουν κάνει τη προσπά-

θεια της διατήρησης της Ανεξαρτησίας 
και την διαφάνεια κατά την επιλογή των 
αποφάσεων τους. Το ζήτημα της νομικής 
φύσης των ανεξαρτήτων αρχών εν προ-
κειμένω της ΡΑΕ εάν συνιστά και τι ακρι-
βώς ηγετικό όργανο η έκβαση της τέταρτης 
εξουσίας έχει απασχολήσει και τη νομική 
επιστήμη και τη θεωρία. Η θέση που φαί-
νεται να αποκτά το σχετικό προβάδισμα 
είναι εκείνη που προσεγγίζει με βάση τον 
βαθμό της ανεξαρτησίας στην Αρχή, για 
την αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα 
στα αντικρουόμενα συμφέροντα, θεσπίζο-
ντας συγκεκριμένους κανόνες, επιβλέπο-
ντας την εφαρμογή τους από το σύνολο 
των κοινωνικών εταίρων. Η παλέτα των 
θεσμικών εγγυήσεων της αρχής βρίσκε-
ται στο ιδρυτικό της νόμο 2773/1999,που 
προσπάθησε να παρουσιάσει την λυσι-
τελή διασφάλιση των εγγυητικών μηχα-
νισμών για τη διαφάνεια παρά το γεγο-
νός ότι ήταν σχετικά λιποβαρής. Έτσι, 
παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες εγγυή-
σεις οργάνωση και λειτουργίας της ΡΑΕ, 
όπως η προκαθορισμένη 5ετή θητεία των 
μελών της, της οποίας τα μέλη δύνανται 
να ζητήσουν την επανάληψη της θητεί-
ας τους. Οι περιπτώσεις εκείνες δυνατή 
η ανάκληση της θητείας τους είναι ανα-
φερόμενες περιοριστικά στον νόμο, πιο 
συγκεκριμένα στην αδυναμία εκτέλεσης 
των καθηκόντων των μελών τους, η στην 
τέλεση κάποιου συγκεκριμένου ποινικού 
αδικήματος. Τα κριτήρια της επιλογής 
τους βασίζονται στη θεωρητική αξιοκρα-
τική επιλογή με βάση την επαγγελματι-
κή τους καταξίωση την προσωπική και 
ηθική ακεραιότητα τους. Στο πλαίσιο 
αυτό κατοχυρώθηκε και η δημοσιονομι-
κή αυτοτέλεια της αρχής με τα έσοδα να 
προκύπτουν από τις εποπτευόμενες από 
την Αρχή επιχειρήσεις και όχι από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, είναι μία δια-
φορά που παρουσιάστηκε σε σχέση με 
το ΕΣΡ και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέ-
λειας ως αρχής. Άξια επισήμανσης μπορεί 
να γίνει η πρόσφατη νομοθετική πρωτο-
βουλία σύμφωνα με την οποία ο νομο-
θέτης ήθελε να επισημάνει ότι τα μελή 
της αρχής κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους δεσμεύονται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και έχουν υποχρέ-
ωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτη-
σίας της αμεροληψίας και της διαφάνει-
ας και ενεργούν ανεξάρτητα από κάθε 
οικονομικό συμφέρον τα μέλη της ΡΑΕ 
δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας 
οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά 
όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα. 
Ως μορφή κατοχύρωσης του δικαιώματος 
αυτού είναι η προσπάθεια του ίδιου του 
νομοθέτη να κατοχυρώσει με τον πλέον 
ασφαλή και λειτουργικό τρόπο αυτού του 
είδους την ανεξαρτησία ένα άβατο αστικής 
και ποινικής ασυλίας που με βάση αυτό 
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τα μέλη της ολομέλειας και το προσωπι-
κό της Γραμματείας της Αρχής με οποια-
δήποτε σχέση τους διασφαλίζει ώστε να 
μην έχουν αστική ή ποινική ευθύνη για 
πράξεις ή παραλείψεις για αιτιολογημέ-
νη γνώμη εισήγηση ή πρόταση που δια-
τύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους εκτός 
και εάν ενεργήσαν με δόλο σε περίπτω-
ση παραβίασης του απορρήτου των πλη-
ροφοριών που τέθηκαν υπόψη τους κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους και 
ενδεχομένως οι συγκεκριμένη διάταξη 
να εντάσσεται στον ιδιαίτερο χαρακτή-
ρα της αρχής μολονότι θα ήταν μία διά-
ταξη που θα μπορούσε να προσαρμοστεί 
και να εφαρμοστεί και από άλλες ανεξάρ-
τητες αρχές. Παρά το γεγονός, ότι τουλά-
χιστον σε επίπεδο αρχών υπήρξε αυτή η 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας για λογα-
ριασμό της αρχής φαίνεται με την κατο-
χύρωση αυτής της παλέτας των εγγυητι-
κών μηχανισμών από τον ιδρυτικό νόμο, 
ωστόσο ο νομοθέτης χαρακτηρίστηκε, 
τουλάχιστον από την πλευρά των παρε-
πιδημούντων στο εσωτερικό της αρχής 
από ένα μετέωρο βήμα όσων αναφορά 
στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας, για-
τί μπορεί αυτή να διασφαλίστηκε και να 
αναβαπτίστηκε το 2011 με την ενσωμά-
τωση των οδηγιών της τρίτης ενεργεια-
κής δέσμης, μπορεί να αποτέλεσε βασικό 
στοιχείο χαρακτηριστικό της αρχής ότι η 
ΡΑΕ μπορεί να διαθέτει αυτοτελή νομοθε-
τική προσωπικότητα διοικητική και οικο-
νομική αυτοτέλεια, ωστόσο υπάρχει μία 
σύγχυση που προκλήθηκε από την ίδια 
τη παρέμβαση του νομοθέτη στο βαθ-
μό που η οικονομική αυτοτέλεια,όπως 
κατοχυρώθηκε της αρχής, τελεί εξαρ-
τώμενη από την προσάρτηση του προ-
ϋπολογισμού της Αρχής στον προϋπο-
λογισμό του ΥΠΕΚΑ με το Άρθρο 6 του 
4001/2011 αναφέρεται ρητά ότι εάν από 
την οικονομική διαχείριση της αρχής στο 
τέλος κάθε διετίας προκύψει θετικό οικο-
νομικό αποτέλεσμα που υπερβαίνει τις 
δαπάνες της προηγούμενης κρίσης τότε 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος ενέργειας 
τότε δύναται έως το 80% του προϋπολο-
γισμού της Αρχής να διατίθεται ως έσο-
δο τους Κράτους έχουμε μια δυνατότητα 
αφαίρεσης αφαίμαξης της οικονομικής 
αυτοτέλειας από την πλευρά του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και την προσάρτηση 
του στον προϋπολογισμό τους Κράτους. 
Ένα ακόμα στοιχείο αυτής της σύγχυσης 
από την πλευρά του νομοθέτη αναφέρει 
στο Άρθρο 45του 4001/2011οτι με προε-
δρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρότα-
ση του Υπουργού περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ είναι 
δυνατό να θεσπιστεί ο κανονισμός εσω-
τερικής λειτουργίας στη διαχείριση της 
αρχής. Αυτός ο θεσμικός εναγκαλισμός 

είχε ως αποτέλεσμα της οικονομικής αυτο-
τέλειας και της λειτουργικής ανεξαρτησί-
ας της αρχής, την υποβολή καταγγελίας 
από πλευρά της ΡΑΕ ενώπιον της ευρω-
παϊκής επιτροπής για παράβαση κανό-
νων του ενωσιακού δικαίου. Η ελληνι-
κή δημοκρατία επιχειρηματολόγησε στη 
συγκεκριμένη διαδικασία ότι στο πλαί-
σιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής 2010-2018 είχε δεσμευτεί 
να αναπτύξει και να υιοθετήσει ένα ενιαίο 
κοινό σύνολο κανόνων για όλες τις ανε-
ξάρτητες Αρχές, ανεξάρτητα εάν προστα-
τεύονται κατοχυρώνονται συνταγματικά ή 
όχι. Έπειτα, επικαλέστηκε την υιοθέτηση 
βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και ότι 
θα επεξεργαζόταν όλες αυτές τις πρακτι-
κές σε συνδυασμό με τη προσωρινότητα 
των μέτρων, των οποίων είχε αναγκαστεί 
να υιοθετήσει με την έκδοση μίας μελλο-
ντικής απόφασης, η οποία ακόμα παρα-
μένει εν εξελίξει 

Τέλος, η ΡΑΕ έχει άλλη μία ιδιαιτερό-
τητα που έχει να κάνει με τη μορφή ενός 
ετήσιου check-up, όπου στο πλαίσιο του 
εξωτερικού ελέγχου γίνονται ετήσιες εκθέ-
σεις που προσκομίζονται στην ευρωπαϊ-
κή επιτροπή.Στο πλαίσιο αυτό ακόμα και 
η υιοθέτηση κανόνων λειτουργίας δημι-
ουργεί πολλές φορές προβλήματα στη λει-
τουργικότητα μίας αρχής, λόγω χρονικών 
καθυστερήσεων. Κλείνοντας, ο βηματισμός 
του νομοθέτη για την περιχαράκωση ή μη 
της ανεξαρτησίας εξακολουθεί και είναι 
μετέωρος γιατί δεν είναι αυστηρά πλήρως 

καθορισμένες οι αρμοδιότητες της αρχής, 
γιατί για να λειτουργήσει πρέπει να λει-
τουργεί με ένα βεμπεριανό μοντέλο, όπου 
οι κανόνες της να είναι αυστηρά καθορι-
σμένες γιατί φτιάχνουν και τη φήμη της.     

Εποπτεία ή ρύθμιση και με ποιες 
εξουσίες;

Ο Βασίλης Κονδύλης, Καθηγητής Νομι-
κής EKΠA, Νομικός Σύμβουλος Εθν. Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-
μείων, ο οποίος ξεκίνησε τον λόγο του 
αναφέροντας τον λόγο δημιουργίας των 
ανεξάρτητων αρχών, που οφείλεται στην 
βούληση είτε του εθνικού είτε του κοινο-
τικού νομοθέτη, στην Ελλάδα πολλές από 
τις ανεξάρτητες Αρχές την οφείλουν στα 
μνημόνια και στην εφαρμογή των υποχρε-
ώσεων τους. Η δημιουργία των ρυθμιστι-
κών των αρχών αγορών εντάσσεται στην 
βούληση του κοινοτικού να αποδεσμεύ-
σει την άσκηση ρυθμιστικών της αγοράς 
καθηκόντων από την άσκηση δικαιωμά-
των στο πλαίσιο ασκήσεως επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων. Ο νομοθέτης με το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕΤ ολοκλήρω-
σε ένα κύκλο που αρχίζει με την θεσμοθέ-
τηση της ανεξαρτησίας της ως ανεξάρτη-
της διοικητικής Αρχής του τομέα Εθνικής 
Ρυθμιστικής αρχής του τομέα των τηλε-
πικοινωνιών τότε και των τηλεοπτικών 
υπηρεσιών σήμερα ολοκληρώνει αυτό τον 
κύκλο που αφορά το στάτους της αρχής 
αυτής με την κατανομή αρμοδιοτήτων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν την ρύθμιση, την 
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εποπτεία και θέσπιση μορφών ελέγχου. 
Πρώτο θέμα αυτής της ανάλυση η Ανε-

ξαρτησία στο νομικό καθεστώς της ΕΕΤ,τη 
θεσμική, την προσωπική των μελών της 
και τέλος, τη λειτουργική. Όσων αφο-
ρά στην προσωπική Ανεξαρτησία στοι-
χεία είναι η τετραετής θητεία, η θέσπιση 
ασυμβιβάστων και προστασία δικαστική. 
Το δεύτερος στοιχείο όσον αφορά τη λει-
τουργική ανεξαρτησία, πρώτα από όλα ως 
αρχή ανεξάρτητη κατά το κοινοτικό δίκαιο 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την πολιτι-
κή εξουσία, τους φορείς της αγοράς και 
τα κόμματα. Έτσι, τα πρόσωπα τα οποία 
ορίζονται πρέπει να αποδεικνύουν αυτή 
την ανεξαρτησία, η οποία διασφαλίζεται 
θεσμικά. Επομένως για να ρυθμίσεις ένα 
χώρο τόσο σημαντικό για την οικονομική 
ανάπτυξη πρέπει να διαθέτεις τα εχέγγυα 
στοιχεία ανεξαρτησίας, τα οποία σου επι-
τρέπουν κάτι τέτοιο, όπως ο αποκλεισμός 
του ιεραρχικού ή άλλης μορφής έλεγχου 
από κάποιο άλλο όργανο της κεντρικής 
κυβέρνησης, τέλος ο κύκλος αυτός ολο-
κληρώνεται με την παροχή οργανωτικής 
ανεξαρτησίας που έχει δύο στοιχεία, τη 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Τα στοιχεία που αφορούν την ανεξαρ-
τησία των μελών της Αρχής φορούν και 
το προσωπικό. Ολοκληρώνεται αυτός ο 
κύκλος με τον έλεγχο που ασκεί το συμ-
βούλιο της επικρατείας όσων αφορά τις 
κανονιστικές πράξεις της ΕΕΤ, αλλά και 
το διοικητικό Εφετείο όσων αφορά στις 
ατομικές πράξεις είτε στο πλαίσιο ελέγ-

χου ουσίας λόγω ασκήσεως προσφυγών 
στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων είτε 
στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας στις λοι-
πές ατομικές διοικητικές πράξης.Η ΕΕΤ 
έχει έχε εκτεταμένες αρμοδιότητες, επο-
πτεία ρύθμιση, ο νόμος ήταν πάντα γεν-
ναιόδωρος όσων αφορά την παροχή τους 
και μάλιστα όχι απλώς στην απαρίθμηση 
κάποιων εποπτικών ή ελεγκτικών καθηκό-
ντων που έχουν να κάνουν με το έλεγχο 
της εφαρμογής των διατάξεων που έχουν 
θεσπίσει κάποιοι άλλοι αλλά της παρέχει 
με βάση 432 του συντάγματος εκτεταμέ-
νη νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθ-
μιση σπουδαίων τομέων που αφορούν 
την οικονομική ανάπτυξη και ζωή της 
χώρας. Έτσι, οι τομείς που επιτρέπονται 
στην ΕΕΤ η ρύθμιση με το Άρθρο 113 του 
νόμου 4727/2018 ο οποίος μεταφέρει τον 
κώδικα ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών 
είναι πολύ χαρακτηριστικό του εύρους 
των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο 
νόμος. Υπάρχει εξαιρετικά ευρεία νομο-
θετική εξουσιοδότηση όσων αφορά την 
ρύθμιση θεμάτων όπως, οι κανονισμοί 
δεοντολογίας της ασκήσεως τηλεπικοι-
νωνιακών δραστηριοτήτων, η αδειοδό-
τηση κατασκευής κεραιών. Και, βεβαί-
ως έχουν την εξουσία και οι ίδιοι έχουν 
δώσει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουρ-
γίας, το οργανόγραμμα τους είναι αποτέ-
λεσμα ασκήσεως κανονιστικής αρμοδιό-
τητας από μέρους της ίδιας της Αρχής. Η 
άσκηση αυτών αφορούν τη ρύθμιση τομέ-
ων των αγορών τομέα δραστηριοτήτων 
που ρυθμίζει εποπτεύει και ελέγχει η ΕΕΤ. 
Η ρύθμιση προϋποθέτει τακτικό διάλογο, 
πρωτίστως διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, επίσης, απαιτεί 
σε βάθος γνώση των αγορών που ρυθμί-
ζει, τρίτον, σημαίνει την προσαρμογή της 
ρυθμιστικής απόφασης των αγορών, λαμ-
βάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας σε έναν τομέα που είναι από τους 
πιο αναπτυσσόμενους, και τέλος απαιτεί 
για την αποδοχή των ρυθμιστικών παρεμ-
βάσεων η ευρύτατη γνωστοποίηση, μέσω 
δημοσιεύσεων, ιστοσελίδας, αφού πρό-
κειται τις περισσότερες φορές για κανο-
νιστικές πράξεις. 

Έκδοση ατομικών πράξεων
Ένα άλλο στοιχείο των αρμοδιοτήτων 

είναι η έκδοση ατομικών πράξεων, που 
αφορούν την εφαρμογή κανονισμών που 
η ίδια η ΕΕΤ έχει εκδώσει την εφαρμογή 
αποφάσεων από άλλα όργανα της πολι-
τείας που συντεταγμένα έχουν εκδώσει. 
Η ρύθμιση και η εποπτεία είναι συνδε-
δεμένη με την εξουσία διερεύνησης των 
στοιχείων της αγοράς και την επιβολή 
κυρώσεων, ως επιστέγασης αυτής της 
προσπάθειας ρύθμισης και εποπτείας και 
της δίνει και άλλα εργαλεία ο νόμο για την 
άσκηση αρμοδιοτήτων της, παρέχει στην 
ΕΕΤ μεταξύ άλλων την εξουσία να επιλύει 

διαφορές μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 
και των πελατών τους, έχει και αρμοδιό-
τητα συνεργασίας με άλλες συναρμόδιες 
αρχές έχει και δυνατότητα συμμετοχής σε 
διεθνή φόρα, όπου συνεργάζεται με την 
επιτροπή με το σώμα ευρωπαϊκών ρυθ-
μιστικών αρχών και εκτεταμένη γνωμο-
δοτική αρμοδιότητα, είτε ως απλή είτε 
ως σύμφωνη είτε ως υποβολή προτάσε-
ων και δημοσίευση θέσεων στο πλαίσιο 
των διαβουλεύσεων που επιτελεί. 

Καταλήγοντας αναφέρει ότι είναι ένα 
διαρκές ζητούμενο το πώς μία ανεξάρτη-
τη αρχή λειτουργεί και το πως ασκεί τις 
αρμοδιότητές της και η απαξίωση αυτής 
μπορεί να επέλθει εάν η θέσπιση αρμοδι-
οτήτων συνεχώς αυξαίνονται και δεν συμ-
βαίνει το ίδιο με το ανθρώπινο δυναμικό 
και τους οικονομικούς πόρους.     

Η Αικατερίνη Παπανικολάου, ΔΝ, Δικη-
γόρος, Μέλος Αρχής Διασφάλισης Απορ-
ρήτου Επικοινωνιών η οποία εισαγωγικά 
ανέφερε πως η δική της Αρχή δεν διαθέτει 
ρυθμιστικές δραστηριότητες, διασφαλίζει 
το ατομικό δικαίωμα κυρίως στο πλαίσιο 
άσκησης της κανονιστική της δραστηριό-
τητας και στο επίπεδο της εποπτείας, το 
δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται με τρόπο 
απολύτως απαραβίαστο επιτατικό επίρρη-
μα στο Άρθρο 19 του Συντάγματος, η αρχή 
αυτών τείνει μια κατεύθυνση ως προς τον 
τρόπο που ασκεί η Αρχή τις αρμοδιότη-
τες της εκδίδει κανονισμούς σε σχέση με 
τη ρύθμιση του απορρήτου δικαιώματος 
και εποπτεύει η ΑΔΑΕ του τρόπου εφαρ-
μογής της στην υλοποίηση, εποπτεύει σε 
δύο επίπεδα τόσο τους παρόχους τηλεπι-
κοινωνιών υπηρεσιών όσο και τις κρατι-
κές υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται στα 
ζητήματα προστασίας του επικοινωνια-
κού απορρήτου και για αυτά πλέον όλοι 
γνωρίζουν πολλά είναι η Εθνική Υπηρε-
σία Πληροφοριών είναι οι υπηρεσίες που 
διενεργούν τις νόμιμες άρσεις του απορρή-
του προκειμένου να διασφαλίσουν ζητή-
ματα που άγονται της εθνικής ασφάλειας 
και της διακρίβωσης της ποινικής παρα-
βατικότητας στην κατηγορία των ιδιαιτέ-
ρων σοβαρών εγκλημάτων όπως προσδι-
ορίζονται στο σύνταγμα. 

Κανονιστική αρμοδιότητα
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την 

κανονιστική αρμοδιότητα της Αρχής, 
εκδίδει κανονισμούς που αφορούν τη λει-
τουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ότι εμπίπτει στην προστασία του απορ-
ρήτου σε όλες του τις εκφάνσεις από την 
επιστολική αλληλογραφία των προηγού-
μενων δεκαετιών μέχρι τις πλέον εξελιγ-
μένες ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω των 
οποίων πλέον διεξάγεται ο μεγαλύτερος 
όγκος των επικοινωνιών. Επιβάλει κυρώ-
σεις διοικητικές σε περίπτωση που διαπι-
στώσει παραβίαση των κανόνων απορρή-
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του, σε πολλές περιπτώσεις στο πεδίο αυτό 
συναντήθηκε με το ΕΣΡ, είναι γνωστή η 
νομολογία όπου υπήρξε παραβίαση επι-
κοινωνιακού απορρήτου που κατοχυρώνε-
ται στο Άρθρο 15 ήταν η αναμετάδοση στο 
πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής τηλεφωνι-
κών επικοινωνιών οι οποίες ήταν προϊόν 
παράνομης καταγραφής, εκεί το συμβού-
λιο της επικρατείας σε μία απόφαση του 
2017 σε επταμελή σύνθεση θεώρησε όχι 
σε απόλυτη αρμονία με τη νομοθεσία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου ότι πρόκειται για δύο δια-
φορετικά έννομα αγαθά στη μεν περίπτω-
ση της ΑΔΕ το κατοχυρωμένο δικαίωμα 
είναι το επικοινωνιακό απόρρητο ενώ στο 
ΕΣΡ διαφοροποιεί η ποιότητα των ραδι-
οτηλεοπτικών εκπομπών άρα θεώρησε 
ότι νομίμως συρρέουν δύο διαφορετικές 
κυρώσεις για τα ίδια περιστατικά. Άλλο 
ένα ζήτημα που έχει ενδιαφέρον τι θα πει 
στα επόμενα χρόνια το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας για αυτό είναι οι αρμοδιότητες 
της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των 
Επικοινωνιών και της Αρχής προστασί-
ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
το δικαίωμα που κατοχυρώνεται είναι η 
προστασία του ιδιωτικού βίου, συνιστώ-
σες του είναι τα προσωπικά δεδομένα 
και η ειδικότερη διάσταση του το επικοι-
νωνιακό απόρρητο. Υπάρχουν περιπτώ-
σεις όπως η υπόθεση διαρροής δεδομέ-
νων από την COSMOTE, όπου ασκήθηκε 
αρμοδιότητα και από τις δύο αρχές. Άλλο 
ζήτημα που απασχόλησε σχετικά με την 
εποπτεία είναι ο ρόλος της ΑΔΑΕ σε σχέ-
ση με τις διατάξεις του απορρήτου που 
εκδίδονται από την Εισαγγελική Αρχή στο 
πλαίσιο άρσης του απορρήτου για λόγους 
εθνικής ασφάλειας. Εκεί τίθενται αρκετά 
ζητήματα ως προς τα όρια την αρμοδιότη-
τα της ΑΔΑΕ, μολονότι η κλασσική αντί-
ληψη περι διάκρισης των λειτουργιών του 
Άρθρου 26 του Συντάγματος δημιουργεί 
περίπου ένα άβατο σε σχέση με την κρί-
ση της δικαστικής αρχής, από την άλλη 
στο Άρθρο 19 του συντάγματος κατοχυ-
ρώνεται ένα πιο σύνθετο σύστημα εγγυ-
ήσεων για την προστασία του ατομικού 
δικαιώματος, η απόφαση λαμβάνεται από 
τη δικαστική αρχή, ωστόσο στη δεύτερη 
παράγραφο του ίδιου άρθρου κατοχυρώνε-
ται ο ρόλος της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με αυτό, 
λοιπόν ο έλεγχος τη ΑΔΑΕ δεν περιορίζε-
ται στην ταξινόμηση των διατάξεων που 
λαμβάνει σε σχέση με την άρση του απορ-
ρήτου, αλλά ελέγχει και τους όρους και τη 
διαδικασία άρσης του απορρήτου από τη 
δικαστική αρχή συνεπώς ελέγχει εάν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου καθώς 
και το αν υφίσταται ή όχι αιτιολογία στην 
διάταξη που είχε δημιουργηθεί στο πλαί-
σιο άρσης του απορρήτου.   

Ο Αθανάσιος Τσεβάς, Αν. Καθηγητής 
στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ ξεκίνησε την ομι-

λία του τονίζοντας πως ο λόγος της αίσθη-
σης αποτυχίας του ΕΣΡ και έχει συμβεί 
αυτό γιατί οι πολιτικές λειτουργίες της 
πολιτείας δεν το άφησαν ποτέ να επιτύ-
χει, διότι δεν είχε την αναγκαία θεσμική 
αρωγή από το συμβούλιο της επικρατείας. 
Το ΕΣΡ μοιράζεται την προβληματική με 
τις λοιπές ανεξάρτητες αρχές έχει όμως 
μία ιδιαιτερότητα, ότι δραστηριοποιείται 
στον τομέα της διαμόρφωσης της κοινής 
γνώμης, η οποία μετουσιώνεται σε πολι-
τική δύναμη και αυτή με τη σειρά της σε 
ψήφο στις εκλογές, άρα οι πολιτικές λει-
τουργίες της πολιτείας έχουν κάθε ενδια-
φέρον να διατηρήσουν για τον εαυτό τους 
τον έλεγχο διαμόρφωσης της κοινής γνώ-
μης είτε αμέσως έχοντας των έλεγχο του 
Δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης είτε 
εμμέσως έχοντας τον έλεγχο της εποπτι-
κής αρχής. Κάτι το οποίο δεν είναι σύμ-
φωνο με το σύνταγμα γιατί μπορεί το 
Άρθρο 15 παράγραφος 2 του συντάγμα-
τος υπάγει την ραδιοφωνία και την τηλε-
όραση στον άμεσο έλεγχο του κράτους, 
όμως κράτος εκεί δεν μπορεί να εννοη-
θεί η κυβέρνηση γιατί εκείνη έχει το συμ-
φέρον να παρέμβει θα πρέπει κανείς να 
ανατρέξει για την ερμηνεία του αμέσου 
ελέγχου του κράτους στη ραδιοτηλεόραση 
στη νομιμοποιητική λειτουργία της δια-
μόρφωσης της κοινής γνώμης και αυτή 
βρίσκεται στο Άρθρο 1 παράγραφος 3 του 
συντάγματος στην αρχή της λαϊκής κυρι-
αρχίας, το οποίο λέει : «η λαϊκή κυριαρ-
χία όλες οι εξουσίες οι νόμοι πηγάζουν 
από το λαό» αυτό σημαίνει ότι η δημο-
κρατική νομιμοποίηση της εξουσίας έχει 
ως πηγή τον λαό και αποτέλεσμα το κρά-
τος και όχι αντίστροφα, είναι ένας μονό-
δρομος, ο οποίος λειτουργεί από το λαό 
προς το κράτος, επομένως η λαϊκή βού-
ληση είναι εκείνη η οποία διαμορφώνει 
την κρατική εξουσία και όχι το αντίθετο, 
αυτό σημαίνει ότι ανάδειξη των πολιτι-
κών λειτουργιών της πολιτείας στη ραδι-
οτηλεοπτική δραστηριότητα αποκλείεται 
εκ του συντάγματος αυτό σημαίνει ότι το 
ΕΣΡ έχει συνταγματική κατοχύρωση στο 
Άρθρο 1 παράγραφος 3 διάταξη η οποία 
δεν αναθεωρείται. Από αυτό το θεμέλιο 
της ανεξαρτησίας του προκύπτουν και οι 
αρμοδιότητες του σύμφωνα με την ομολο-
γία του συμβουλίου της επικρατείας στην 
περίπτωση των αδειών τηλεοπτικής των 
τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβελεί-
ας βάση του Ν. 4339/2015 το ΕΣΡ είναι 
και αυτό όργανο του αμέσου ελέγχου του 
κράτους στην τηλεόραση προς σκοπό την 
εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος του 
Αρ. 15 του συντάγματος, εξού καθίστα-
ται υποχρεωτική η σύμπραξη ΕΣΡ στην 
άσκηση αρμοδιοτήτων με τις οποίες δεν 
συνεργασία και με άλλες ανεξάρτητες 
αρχές, όπου αυτό απαιτείται καθορίζο-
νται οι όροι λειτουργίας και αδειοδοτή-
σεων μεταξύ άλλων και των τηλεοπτικών 

σταθμών, η σύμπραξη αυτή μετουσιώθηκε 
από τον νομοθέτη στη διαμόρφωση γνω-
μοδοτικής διαδικασίας. Ωστόσο, προκύ-
πτει ότι η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στη δημο-
κρατική αρχή, όσο η αποφασιστική αρμο-
διότητα παραμένει στα χέρια των πολιτι-
κών λειτουργιών της πολιτείας. 

Αναδρομή
Έπειτα, αναφέρθηκε σε 6 παραδείγμα-

τα από την ιστορική πορεία του ΕΣΡ για 
να φανεί η διάσταση που υπάρχει ανά-
μεσα στο τι ορίζει το σύνταγμα και στο τι 
γίνεται δεκτό ότι είναι ανεκτό από αυτό. 
Το 2001εισήχθη στο σύνταγμα η κατοχύ-
ρωση του ΕΣΡ του οργάνου που ασκεί το 
άμεσο έλεγχο του κράτους στη ραδιοτηλε-
όραση, το επόμενο έτος επί του διαγωνι-
σμού για την χορήγηση αδειών λειτουργί-
ας που είχε προηγηθεί το ΕΣΡ αποφάσισε 
την απόρριψη των αιτήσεων όλων των 
τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας 
διότι σε κανέναν δεν συνέτρεχαν οι νόμι-
μες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
με την άμεση αντίδραση των πολιτικών 
λειτουργιών της πολιτείας θεσπίστηκε ο 
Ν.3021/2002, ο οποίος είχε ρυθμιστικό 
αντικείμενο για την καταπολέμηση της 
διαπλοκής και με αυτόν παρατάθηκε χωρίς 
σύνδεση με συγκεκριμένη διαγωνιστική 
διαδικασία η ισχύς των αδειών που είχαν 
ήδη λήξει μέχρι την πρώτη έκδοση αδει-
ών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεω-
γραφική περιοχή. Δεύτερο, με την πρώ-
τη απόφαση του για τον βασικό μέτοχο 
το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάν-
θηκε ότι ο νομοθέτης έχει την εξουσία να 
απαγορεύει την άσκηση ελευθεριών των 
ΜΜΕ ανάλογα με τα κίνητρα των φορέ-
ων της. Τρίτο, όταν καταργήθηκε η ΕΡΤ 
και διατάθηκε αρχικά με προσωρινή δια-
ταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και στη συνέχεια με απόφα-
ση της επιτροπής αναστολών η συνέχιση 
της μετάδοσης προγράμματος από μετα-
βατικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα 
έγινε έναρξη προβολής προγράμματος 
από μεταβατικό τηλεοπτικό φορέα υπό 
την ευθύνη του ειδικού διαχειριστή, το 
πρόβλημα ήταν πως αυτός αποτελούσε 
όργανο εντασσόμενο στο νομικό πρόσω-
πο του δημοσίου χωρίς θεσμική αυτονο-
μία έναντι του κράτους και χωρίς καμία 
εγγύηση ανεξαρτησίας, αυτό δεν εμπόδισε 
το συμβούλιο της επικρατείας με απόφα-
ση του 2014 της ολομέλειας να προσμε-
τρήσει τη λειτουργία αυτού του μεταβα-
τικού φορέα στα επιχειρήματα υπέρ της 
τήρησης του συντάγματος. Τέταρτο, στην 
ίδια περίπτωση την περίοδο που έκλεισε 
η ΕΡΤ, ο οποίος έχει ως συνταγματικό 
θεμέλιο τη διασφάλιση της πολυφωνίας 
δεν είχε αρμοδιότητα να προσβάλει την 
απόφαση για την κατάργηση του η αρχή 
που κατά το σύνταγμα είναι αρμόδια για 
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τη διασφάλιση της πολυφωνίας δηλα-
δή το ΕΣΡ. Πέμπτο, το2015 έγινε γνω-
στή η απόπειρα παράκαμψης του ΕΣΡ με 
την ανάθεση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την χορήγηση αδειών στον Υπουργό 
στην απόφαση της ολομέλειας του ΣΕ με 
την οποία ο αποκλεισμός του ΕΣΡ από 
τη διαδικασία κρίθηκε αντισυνταγματι-
κός. Τέλος, έκτο η έκθεση Ευρωπαϊκής 
επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 
2021 στο κεφάλαιο που αφορά την Ελλά-
δα παραπέμπει στο πρόβλημα της υπαγω-
γής από το 2019 του Δημόσιου Ραδιοτη-
λεοπτικού Φορέα στον Πρωθυπουργό και 
στη συνέχεια στον Υφυπουργό. 

Αποτίμηση και προοπτικές.
 Ο Νίκος Αλιβιζάτος, Ομοτ. Καθηγητής 

Νομικής ΕΚΠΑ, πρ. μέλος ΕΣΡ, ο οποίος 
ανέφερε ότι ο θεσμός του ΕΣΡ έγινε δεκτός 
πρώτου γίνει συνταγματική αναθεώρηση 
του 2001,πράγμα που αποτελεί το πρώ-
το πλήγμα. Τα χρόνια που ακολούθησαν 
έως στο 2001ήταν μία διαδικασία βαθμι-
αίας αποδυνάμωσης, η οποία γινόταν με 
πολλούς τρόπους. 

Το 1990-1993 η ΝΔ αυξάνει τη σύνθε-
ση του ΕΣΡ μπήκε μέσα η Εκκλησία της 
Ελλάδας, η ΓΣΕΕ για να ελεγχθεί η πλει-
οψηφία, ενώ όταν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ 
το 1993 με υπουργό αρμόδιο τον Ε.Βενι-
ζέλο, όπου οι αρμοδιότητες του θεσμού 
στην χορήγηση των αδειών έγιναν απλές 
γνωμοδοτικές. Οι Ανεξάρτητες Αρχές μπή-
καν στο σύνταγμα όχι για να κατοχυρω-
θούν αλλά για να ελεγχθούν. Μετά την 
αναθεώρηση του 2001 το ΕΣΡ αυτοκτό-
νησε, καθώς έδινε πιστοποιητικά διαφά-
νειας σε όλους τους επιχειρηματίες ενό-
ψει ολυμπιακών αγώνων και μόλις ήρθε 
η ΝΔ, άλλαξε πορεία, άλλαξε και ο νόμος 
ότι τεκμήριο της συγγένειας μετά το 2001 

επί Σημίτη περί αμάχητου τεκμηρίου, και 
δεν δίνονταν πια κανένα πιστοποιητι-
κό, η υπόθεση πήγε στο Συμβούλιο Επι-
κρατείας και στην Ευρώπη. Έπειτα, στην 
κυβέρνηση Σύριζα ο κ. Παππάς θέλη-
σε να κάνει έναν διαγωνισμό η σχετική 
νομοθεσία του 2015έδωσε την προοπτι-
κή να γίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα έστη-
σε και έναν υποψήφιο, υπονομεύοντας ο 
ίδιο του το εγχείρημα, καθώς καθαιρέθη-
κε μέλος της ανεξάρτητης αρχής επειδή 
επισκέφθηκε τα γραφεία πολιτικού κόμ-
ματος. Και έτσι ενισχύεται η ιδέα ότι οι 
ανεξάρτητες αρχές αποτελούν εμπόδιο 
για το πολιτικό σύστημα. 

Παρόλα αυτά θεωρεί πως οι ανεξάρ-
τητες έχουν ακόμα να διαδραματίσουν 
σπουδαίο ρόλο για το οι κοινοβουλευτι-
σμός στην Ελλάδα είναι πλειοψηφικός, 
είναι πολωμένος ακριβώς για να υπάρ-
χει μία συνέχεια και για διεκπεραιωθούν 
πράγματα είναι απαραίτητο ειδικά σε 
πεδίο που τα δικαιώματα του ανθρώπου 
μετράνε να εξασφαλίζεται αυτή η συνέ-
χεια του κράτους για αυτό και οι ανεξάρ-
τητες αρχές έχουν ρόλο να παίξουν, δεν 
είναι όμως αισιόδοξος κρίνοντας από τη 
τελευταία υπόθεση των υποκλοπών ότι 
αυτό θα επιβεβαιωθεί, καθώς και η ΝΔ 
έδωσε τα δείγματα της με την απουσία της 
ΑΔΑΕ από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.   

–Ο Δημήτρης Χαραλάμπης, Ομοτ. 
Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, 
πρ. Αντιπρόεδρος ΕΣΡ κάνοντας μία ανα-
δρομή της δικής του θητείας σε αυτό τις 
αναταραχές που είχαν προκύψει με τους 
νόμους που θέσπιζε η εκάστοτε κυβέρνη-
ση και τα ευτράπελα που προέκυπταν ως 
απόρροια του, την ενσωμάτωση της έννοι-
ας της διαπλοκής στο πολιτικός σύστημα 
και πως αυτό επηρέαζε τις δράσεις και τις 

αποφάσεις του ΕΣΡ, θέλοντας να τονίσει 
την εξ αρχής απέχθεια των κυβερνήσεων 
για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά τη χρησι-
μοποίησε πολιτικά και μία προσπάθεια να 
σπάσει αυτό το πράγμα, αν αναλογιστούμε 
τα κατάλοιπα των πελατειακών σχέσεων 
στην Ελλάδα και η λειτουργία των αρχών 
απέτυχαν λόγω του πλαισίου. Όσων αφο-
ρά στις προοπτικές που βρίσκονται στο 
διαδίκτυο στον χώρο των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης, είναι ένα σκεπτικό εάν θα 
μπορούσε και με ποιον τρόπο με την βοή-
θεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να μπο-
ρέσει το ΕΣΡ να παίξει ένα ρόλο σε αυτό 
το τοπίο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, 
μπαίνουν προβλήματα τελείως καινούρ-
για παρόλα αυτά η τηλεόραση εξακολου-
θεί να έχει ενεργό ρόλο. 

– Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Καθηγη-
τής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, ο οποίος 
τόνισε πως το ΕΣΡ είναι προϊόν της ανα-
λογικής εποχής και αυτή τελείωσε, ολο-
κλήρωσε τον κύκλο του και αυτό. Το ΕΣΡ 
από μόνο του δεν ήταν μόνο άπραγο ήταν 
και δειλό είχε άσχετους Προέδρους κυρίως 
δικαστές, δεν είχε δηλαδή όνειρα δεν είχε 
ανθρώπους να τα οραματιστούν, λόγω της 
φύσης του επαγγέλματός τους. Αλλά και 
ως προς τις άδειες που ήτανε 4 και ήταν 
θέμα όχι του ΕΣΡ αλλά του τότε Υπουργού 
μετά πήγανε 7, δεν υπήρχε καμία οικονο-
μοτεχνική μελέτη από την προηγούμενη 
κυβέρνηση ούτε γιατί δοθήκαν 7 άδεις τι 
καλύπτουν ποιες είναι προγραμματικά για 
τα ίδια τα κανάλια τι προτάσεις έφεραν.

 Κανείς δεν μίλησε για την περίπτωση 
εξαγοράς του «ALPHA » από το «STAR» το 
ΕΣΡ είχε απλώς μια γνωμοδότηση περισ-
σότερο κάλεσαν την ΕΤΤ να μιλήσει πάνω 
σε αυτό. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε 
δεν ξέρουμε πόσες είναι οι συχνότητες 
και πόσους τοπικούς τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς έχουμε. Είναι 
33 χρόνια και έχει αποτύχει, είναι προϊ-
όν αναλογικής εποχής ήταν ένας θεσμός 
που ήταν στο στόχαστρο γιατί σχετίζεται 
με τη δημοσιότητα, αλλά και σημείο αφο-
ράς ανάμεσα στις διεργασίες των πολι-
τικών με του καναλάρχες οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται και άλλους τομείς της 
οικονομία. 

Συμπλήρωσε, επίσης, πώς όταν ο κ. 
Μόσιαλος κατήργησε το Ινστιτούτο Οπτι-
κοακουστικών Μέσων και το ενσωμάτω-
σε στην ΕΡΤ και όχι όπως θα έπρεπε να 
στο στείλει στο ΕΣΡ, που είχε άμεση σχέ-
ση.Σήμερα η εποχή της ψηφιοποίησης, 
των πλατφορμών και η κατανόηση του 
τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού περι-
εχομένου αυξάνεται μέσω από τις πλατ-
φόρμες streaming, άρα το ΕΣΡ θα πρέπει 
να ενσωματωθεί στη Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών ή στην ECC, που από 
το 1934 οι Αμερικάνοι έχουν δείξει τον 
δρόμο και τον τρόπο.
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Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε  η παρουσί-
αση του βιβλίου με τίτλο «Οδοι-

πορικό. Σμύρνη, Ιούνιος 1920 – Νικο-
μήδεια, Ιανουάριος, 1921». Διοργα-
νωτές της εκδήλωσης ήταν  ο πρόε-
δρος Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου, 
κύριος Αναστάσιος Λιάσκος, η βου-
λευτής Α’ Αθηνών κυρία Όλγα Κεφα-
λογιάννη και οι εκδόσεις Εστία στο 
αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσεί-
ου. Την εκδήλωση άνοιξε ο ηθοποιός 
Δημήτρης Λάλος διαβάζοντας  απο-
σπάσματα του βιβλίου 

Ο κ. Μανώλης Κοττάκης, δημοσιο-
γράφος και διευθυντής της εφημερίδας 
«Εστία», ο οποίος διατέλεσε και συντο-
νιστής της παρουσίασης   ξεκίνησε την 
ομιλία του με μια φράση ενός εκ των 
πρωταγωνιστών της ταινίας «Σμύρνη 
μου αγαπημένη», που αυτόν τον καιρό 
κάνει τον γύρω του κόσμου, πράγμα που 
ενοχλεί τους γείτονες Τούρκους : «σαν 
δεν θέλεις να πεθάνεις να θυμάσαι μην 
ξεχνάς ». Αυτός είναι και ο λόγος αυτής 
της παρουσίασης  να μην ξεχαστεί τίπο-
τα  γιατί στόχος είναι το κερί του ελλη-
νισμού να μην  σβήσει. Το  ημερολόγιο 
του Δημήτριου Κεφαλογιάννη που εξέ-
δωσε το 2005 ο Ιωάννης Κεφαλογιάν-
νης, είναι ένας τέτοιος οδηγός, οδηγός 
μνήμης, στις σελίδες του οποίου διακρί-
νεται  ένας σπουδαίος Έλληνας, ο όποιος 
στα 21του άφησε τα Ανώγεια για να βρε-
θεί μαζί με χιλιάδες άλλους  έλληνες  στην 
πρώτη γραμμή του εθνικού μετώπου στη 
Μικρά Ασία, που ενώ πολεμά νοιάζεται, 
για τους ελληνικούς πληθυσμούς στα 
βάθη της Ανατολίας, τους νεκρούς και τις 
μητέρες τους, όπως φαίνεται και από το 
απόσπασμα που διαβάσθηκε προηγου-
μένως, για τις εκλογές και την ήττα του 
Βενιζέλου ( Χρηστός Ανέστη αναφωνεί 
για αυτή ), για την ελληνική γλώσσα,για 
τη φύση και τα ζώα. 

Τον λόγο πήρε,έπειτα, ο Πρόεδρος του 
πολεμικού Μουσείου Αναστάσιος Λιά-
σκος ανέφερε πως για εκείνον σαν πρό-
εδρο και το διοικητικό συμβούλιο που 
παρευρίσκεται εδώ είναι χαρά και τιμή να 
συνδιοργανώνουμε την αποψινή εκδήλω-
ση,εφόσον το Πολεμικό Μουσείο αποτε-
λεί την κιβωτό μέσα από τα κειμήλια του 
της ιστορικής μας μνήμης και το οδοιπο-
ρικό του, πραγματικά είναι μία τεράστια 
συνδρομή σε αυτή τη μνήμη. Ο Δημήτρι-
ος Κεφαλογιάννης  που προσομοιάζει με 
την αρχαία ελληνική αρετή, ο οποίος ενώ 

γνώριζε πόσο σπουδαίο ήταν το δώρο της 
ζωής το προσέφερε με χαρά, όταν επρό-
κειτο για την πατρίδα. Η Μεγάλη Ιδέα με 
το γεωγραφικό προσδιορισμό της επέ-
κτασης των εδαφικών εδαφών που είχε 
από το 1821 και μετά ήταν η κινητήριος 
δύναμη του ελληνισμού έλαβε τέλος με 
τη μικρασιατική εκστρατεία, οι συνέπει-
ες ήταν ο ξεριζωμός, ο πόνος τα βάσανα 
και ταυτόχρονα το μπόλιασμα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας με ένα πραγματικά 
δυναμικό στοιχείο αλλά και η φυλετική  
ομοιογένεια πλέον της χώρας μας και με 
την ανταλλαγή των  πληθυσμών, Αν γίνει  
μία ιστορική αναδρομή οι διωγμοί που 
ξεκίνησαν από τους βαλκανικούς πολέ-
μους μέχρι το 18 και τα βήματα που είναι 
περίπου 750 .000, τα οποία δεν τα θυμό-
μαστε γιατί θυμόμαστε μόνο της μικρα-
σιατικής καταστροφής πίεσαν την ελλη-
νική κυβέρνηση να πάει ως συμμαχικός 
σχηματισμός. Δεν πήγε η Ελλάδα εκεί ως 
ιμπεριαλιστικός στρατός όπως ειπώθηκε, 
ήτανε εντολοδόχος συμμαχικού σχημα-
τισμού, ο Κεμάλ ήταν ανύπαρκτος, είχε 
υπογραφεί η συμφωνία με τον σουλτάνο 
και την τότε τουρκική κυβέρνηση μετά τη 
συνθήκη του Μούδρου και βέβαια υπήρ-
χαν πολύ καλές προοπτικές η, η ιταλική 

ζώνη επιρροής, η γαλλική υπήρχε η προ-
οπτική δημιουργίας στην βορειανατολική 
σημερινή Τουρκία του κράτους της Αρμε-
νίας και η κοινωνία των εθνών που μόλις 
είχε δημιουργηθεί ως εγγυητής σταθερό-
τητας, Όμως τα εκ των υστέρων γεγονότα, 
η καταρχήν ιταλική πικρία, η όποια έβαλε 
μέσα τον Κεμάλ και αμέσως μετά οι Γάλ-
λοι, ο εφοδιασμός του από το  νεοσύστα-
το σοβιετικό κράτος του Λένιν έδωσε μία 
άλλη δυναμική και βέβαια θα λάβει της 
πρώτης προέλασης που έφτασε μέχρι τις 
παρυφές της άγκυρας χωρίς τη δυνατότη-
τα εφοδιασμού με επακόλουθο την οπι-
σθοχώρηση στη γραμμή Αφιόν Καραχι-
σάρ –Εσκί  Σεχί,ρ έριξε το ιππικό τα 800 
χλμ μετώπου δεν μπορούσαν ν κρατη-
θούν και Κεμάλ έσπασε το μέτωπο . Όλα 
αυτά  περιγράφονται από έναν έλληνα 
στρατιώτη μέσα στο ημερολόγιο του, που 
έχει τόσο μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, 
χωρίς αυτό να παραγνωρίζει τις αξίες της 
ζωής, είναι ένας νέος αφοσιωμένος στην 
πατρίδα πορεύεται τον δρόμο που εκείνη 
τον διέταξε συμμετέχει στη μάχη και ταυ-
τόχρονα έχει τον φόβο και τις ευαισθη-
σίες του ανθρώπου που αντιλαμβάνεται 
το νόημα της ζωής, το δώρο της η κατα-
γραφή των γεγονότων δεν είναι η είδη-

Οδοιπορικό Σμύρνη 1920- 
Νικομήδεια Ιανουάριος 1921
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ση, αλλά οι ανησυχίες, οι ευαισθησίες, οι 
αγωνίες, οι φόβοι οι ελπίδες η γενικότε-
ρη φιλοσοφική του θεώρηση των πραγ-
μάτων, κυρίως όμως η μοναδική λογοτε-
χνική του απεικόνιση  που έχει σε όλο το 
ημερολόγιο αναφέροντας κάποια  απο-
σπάσματα από αυτό. Επίσης, ασχολείται 
με την πολιτική ζωή διαβάζει εφημερί-
δες,που τις αναζητεί όπου και εάν βρί-
σκεται, κάνει κρίσεις και επικρίσεις, έχει 
συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση για 
να είναι νηφάλιες οι κρίσεις του, ποτέ του 
δεν είναι έξαλλος, δεν ανήκει στη βενι-
ζελική παράταξη, αλλά ένα αντιληφθείτε 
πόσο εύστοχα παρεμβαίνει θα αντιλη-
φτείτε το εύρος του που δεν ταιριάζει με 
τα νεαρό της ηλικίας του και δείχνει το 
στίγμα της εποχής εκείνης, παρακολου-
θεί το χρηματιστήριο, τις ισοτιμίες των 
νομισμάτων, τις τιμές των προϊόντων, 
νοιώθει ευγνώμων που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε σε αυτή την οικογένεια, αλλά 
ταυτόχρονα συμπονά τους συμμαχητές 
του στρατιώτες. Τέλος παραθέτει πληθυ-
σμιακούς χάρτες και αποφθέγματα ακό-
μα και συμβουλές προς τους νέους. Κλεί-
νοντας ανέφερε πως ο Δ.Κεφαλογιάννης 
εκπλήρωσε το δικό του χρέος  στη μνή-
μη με δοτικότητα μοναδική.

Έπειτα τον λόγο πήρε η κ. Κεφαλο-
γιάννη, η οποία ανέφερε ότι το 2022 που 
συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρα-
σιατική καταστροφή δημιουργήθηκε  σε 
όλους μία έντονη ανάγκη, αυτή της επι-
στροφής  στα γεγονότα της μικρασιατι-
κής εκστρατείας,  το να μάθουμε, να κατα-
νοήσουμε τα γεγονότα, να μελετήσουμε 
σε βάθος μια εξαιρετικά πυκνή  περίοδο 
για την ιστορία του τόπου μας, αλλά και 
μία από τις πιο δραματικές περιόδους 
του νεότερου ελληνισμού αυτή του ξερι-
ζωμού του ελληνισμού της Μικράς Ασί-
ας και του Πόντου, να αναζητήσουμε τον 
διαχρονικό αντίκτυπο της, αλλά να βρούμε 
και τις ταυτίσεις με το παρόν και να απο-
φύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, που 
πλήγωσαν τον ελληνικό λαό και άλλαξαν 
την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Σε 
αυτή την αναζήτηση ο ρόλος των ιστορι-
κών πηγών και των αναλύσεων για την 
κατανόηση των γεγονότων είναι κατα-
λυτικός, εξίσου σημαντικός είναι και ο 
ρόλος των άμεσων μαρτυριών ανθρώ-
πων που έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. 
Μία τέτοια πολύτιμη μαρτυρία είναι το 
οδοιπορικό του Δ.Κεφαλογιάννη, αδελφό 
του παππού της ο οποίος βρέθηκε σε νεα-
ρή ηλικία στο μικρασιατικό μέτωπο και 
τελικά έσβησε τον Αύγουστο του 1922, 
το ημερολόγιο ενός στρατιώτη που δεν 
γύρισε πίσω, ένα μικρό χαρτόδετο σημει-
ωματάριο, ανάμεσα στα υπόλοιπα προ-
σωπικά αντικείμενα, που στάλθηκαν σαν 
παρακαταθήκη στην οικογένεια της. Το 
βιβλίο αποτελείται ακόμα από τη μαρτυρία 
του πατέρα της, ο οποίος στον πρόλογο 

του βιβλίου περιγράφει με συγκίνηση τη 
σημασία του ημερολογίου για την οικο-
γένεια τους,το πώς μνημόνευαν το παλι-
κάρι που έπεσε στην μικρά Ασία. Διαβά-
ζοντας τις σελίδες του ημερολογίου του, 
οι οποίες σώθηκαν αυτές  και ένα εικό-
νισμα όταν το οικογενειακό σπίτι πυρπο-
λήθηκε στην κατοχή κατά την διάρκεια 
του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων από 
τους γερμανούς. Είναι εύλογη,λοιπόν η 
συγκίνηση που νοιώθει η ίδια και όλα τα 
μέλη της οικογένειας τους για τη σύνδε-
ση με το παρελθόν, κάνοντας της σκέψη 
ότι για πολλούς από εμάς το παρελθόν 
η ιστορία υπήρξε βίωμα και μέρος των 
αφηγήσεων του στενού μας οικογενεια-
κού κύκλου, η ιστορία ενός προσφιλούς 
προσώπου  συναντά το ευρύτερο συλλο-
γικό παρελθόν  τις τύχες της πατρίδας 
μας, όπως εξηγεί ο Καθηγητής Κ. Σβολό-
πουλος στην εισαγωγή για την προστι-
θέμενη αξία της ματιάς του ιστορικού, 
ο οποίος έχει το προνόμιο να βλέπει, να 
γνωρίζει τα πράγματα  του παρελθόντος, 
όπως δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν και 
να κατανοήσουν εκείνη που τα ζούσαν. 
Συνέχισε δίνοντας προσοχή στο ίδιο το 
ημερολόγιο τη καρδιά του βιβλίου της 
παρουσίασης, την πηγαία έκφραση αλλά 

και το διεισδυτικό βλέμμα, την ευκρινή 
γλώσσα του στρατιώτη, τις σημειώσεις 
που κράτησε για τους 8 πρώτους μήνες 
της παρουσίας του στο μέτωπο. Έτσι, η 
ίδια μοιράστηκε κάποιες από τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα που της γέννησε η 
ανάγνωση του,η οποία διακρίνει με άμε-
σο τρόπο την ευαισθησία και τον έντονο 
συναισθηματισμό της νεανικής ψυχής, 
με πολλά  όνειρα προσωπικά καθημερι-
νά, αλλά και πιο υψηλά όπως αυτό της 
ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα είχαν 
τότε εκπληρωθεί και άλλα, όμως που προ-
κειμένου να τα πραγματώσει αισθάνθη-
κε τιμή να σταθεί στο πλευρό των ομοε-
θνών του στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. 
Επιπλέον, με την αμεσότητα της γραφής 
του μες μεταφέρει στην ύπαιθρο και τις 
πόλεις της δυτικής Μικράς Ασίας και στα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί, 
μέσα από τις σημειώσεις του μαθαίνου-
με για την πορεία του ελληνικού στρατού 
για τους τόπους και για την ελληνικότη-
τα τους που προήλαυνε, την αγωνία της 
εποχής για την προστασία των ελληνι-
κών και όχι μόνο πληθυσμών, χρωματί-
ζει τις εικόνες που αποτυπώνονται στα 
γραπτά του με την περιέργεια της νιότης 
και τον ρομαντισμό του. Στις πρώτες σελί-
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δες διακρίνεται η περιγραφή μιας νεα-
νικής περιπέτειας τη πρώτη του γνωρι-
μία με έναν νέο κόσμο, παρατηρεί τους 
ανθρώπους τους πληθυσμούς, τους οικι-
σμούς περιεργάζεται και καταγράφει ό, τι 
του προξενεί εντύπωση, θαυμάζει ό,τι τον 
παρακινεί αισθητικά, ακόμα και μουσουλ-
μανικά τεμένη και τούρκικα σπίτια μέσα 
στις κακουχίες και την σκληρή πολεμική 
πραγματικότητα δεν φαίνεται να διακα-
τέχεται από μισαλλοδοξία και φανατισμό, 
παρά το νεαρό της ηλικίας και τις σχετικά 
περιορισμένες εμπειρίες του έχει βλέμμα 
στραμμένο και στην παγκόσμια πολιτική 
κατάσταση εκφράζεται για την κατάληξη 
της οκτωβριανής επανάστασης, σχολιάζει 
την πολιτική των δυνάμεων της ΑΝΤΑΝΤ. 

Αποτελούσε πραγματικότητα ότι η 
μικρασιατική περιπέτεια ήταν επώδυνη 
και ψυχικά και σωματικά, έχοντας έναν 
έντονο λυρισμό στις δραματικές περιγρα-
φές της φρίκης του πολέμου, τις ανυπέρ-
βλητες κακουχίες και το δυσβάσταχτο της 
απώλειας των συμπολεμιστών του. Αν 
και αποφεύγει να μιλήσει πολύ για τον 
θάνατο που είναι παντού γύρω του, αλλά 
σε πολλά σημεία εκφράζει την ευαισθη-
σία και την αγωνία του για τους ανθρώ-
πους και την καταστροφή του φυσικού 
τοπίου, καθώς και την τύχη των ζώων. 
Σε ορισμένα σημεία μάλιστα επιστρα-
τεύει το σαρκαστικό του χιούμορ πηγαία 
ίσως και ως καταφύγιο, αλλά και νοιώ-
θει μοναξιά, όμως δεν αμφέβαλλε στιγ-
μή για την θετική έκβαση της εκστρατεί-
ας, Μετά την ήττα των φιλελευθέρων οι 
αναφορές στα εσωτερικά πολιτικά δρώ-
μενα γίνονται ευκρινέστερες, όπου οι 
πολιτικές αντιπαραθέσεις και ο εθνικός 
διχασμός συνέβαλλε στην αποτυχία της, 
καθώς όλα αυτά είχαν σημαντικό αντί-
κτυπο στις τάξεις των στρατιωτών, πράγ-
μα που πρέπει όπως ανέφερε να διδάξει 
τις νεότερες γενιές τις ολέθριες συνέπειες 
ενός εθνικού διχασμού μας αλλά κυρίως 
τόνισε  την σημασία μιας εθνικής ομοψυ-
χίας, σε μία εποχή  όπως αυτή που ζούμε 
που ζούμε τόσο σκοτεινή και ταραγμένη, 
αλλά και την ανάγκη ενός νέου σύγχρονου 
πατριωτισμού, που προϋποθέτει την ανα-
γκαία ωριμότητα για να συνεννοηθούμε 
σε συγκεκριμένε εθνικές κατευθύνσεις.

Έπειτα, τον λόγο πήρε η Κωνσταντίνα 
Μπότσιου, καθηγήτρια πολιτικής ιστορί-
ας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία 
τόνισε πως είναι τελείως διαφορετικό 
να διαβάζει κανείς ιστορικά κείμενα και 
διαφορετικό τις προσωπικές μαρτυρίες, 
προσδίδοντας στην παρουσίαση μια επι-
στημονική ματιά  . Το 1922, λοιπόν για 
να θέσει ένα ιστορικό πλαίσιο αποτελεί 
για την Ελλάδα μία ρήξη με το παρελθόν, 
τότε τελείωσε το προαιώνιο όνειρο ότι η 
Ελλάδα θα γινόταν μία μεγάλη μεσογει-
ακή δύναμη απλωμένη στις δύο πλευρές 
του Αιγαίου με έδρα την Κωνσταντινού-

πολη, τίποτα πια στην Ελλάδα δεν έμει-
νε ίδιο μετά τα γεγονότα αυτά. Ανέφερε 
επίσης πως αν και πέρασε ένας αιώνα 
από τα γεγονότα έχουμε αποσπασματι-
κή γνώση για αυτά και κυρίως η ιστορι-
ογραφία επικεντρώνεται στις αποφάσεις 
των πολιτικών ηγετών και κομμάτων ή 
στην τραγική ιστορία των προσφύγων 
όταν έφτασαν στην Ελλάδα και σιγά προ-
σπάθησαν να ενσωματωθούν οικονομικά, 
κυρίως γιατί κοινωνικά τους πήρε πολλές 
δεκαετίες σε ένα κράτος πολύ πιο φτωχό 
και αφιλόξενο, αλλά ελάχιστα πράγματα 
για την εκστρατεία ως στρατιωτικό γεγο-
νός, πράγμα παράδοξο γιατί σχεδόν κάθε 
οικογένεια είχε και από έναν στρατιώτη 
στο μέτωπο, όχι όμως παράλογο καθώς 
ο στρατός τότε έμενε στο απυρόβλητο για 
αυτό και η μικρασιατική εκστρατεία προ-
σεγγίζεται ως ένα πολιτικό γεγονός, μία 
αιτία θεωρείται το τραύμα το οποίο κάνει 
τον κόσμο να  αποστρέφει το βλέμμα για 
να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. 

Αλλά, υπάρχει και ένας πρακτικός 
λόγος γιατί δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες 
στρατιωτών, υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 
αξιωματικών, λίγα συλλεκτικά ημερολό-
για και αρκετές διάσπαρτες φωτογραφί-
ες που συχνά κοσμούν περιοδικές εκθέ-
σεις και λογοτεχνικά βιβλία που μίλησαν 
για την μικρασιατική καταστροφή. Έτσι, 
το ημερολόγιο αυτό αποτελεί μία φωτει-
νή εξαίρεση καθώς αποτελεί ένα σημα-
ντικό τεκμήριο, καθώς έχει αξιοποιηθεί 
στην έρευνα σε πολλές διπλωματικές και 
διδακτορικά, μιλώντας για το ψυχολογικό 
αποτύπωμα του στρατιώτη που βασανίζε-
ται στο μέτωπο και ταυτόχρονα θέλει να 
υπηρετήσει την πατρίδα του. Όπως τονί-
ζει ο ιστορικός Κ. Σβολόπουλος ο ανεπε-
ξέργαστος λόγος του αποκαλύπτει όψεις 
που οι επίσημες πηγές της ιστορίας ίσως 
δεν μπορούσαν να αποδώσουν. Ειδικότε-
ρα, εκείνος έζησε δύο μοναξιές σε τόσο 

μικρή ηλικία εκείνη της απομάκρυνσης 
από την οικογένεια του όταν έφυγε από 
τα Ανώγεια για το μέτωπο πράγμα που 
συνέβαινε συχνά στους νέους της εποχής 
και του στοίχισε πολύ αλλά και αυτή του 
πολέμου. Ήταν αρκετά πολιτικοποιημέ-
νος ήταν βαθιά αντιβενιζελικός και στις 
σημειώσεις του ήταν έντονα τα συναισθή-
ματα του εθνικού διχασμού και είχε λιτό 
ύφος και τέλος, αποτυπώνει τις στρατη-
γικές των ελλήνων.    

Τέλος, τον λόγο πήρε ο δημοσιογράφος 
Λάμπρος Καλλαρύτης, ο οποίος ανέφερε 
πως το παρόν βιβλίο δεν είναι απλά ένα 
προσωπικό ημερολόγιο αλλά ένα ιστορι-
κό ντοκουμέντο, καθώς συνδυάζει πολ-
λές οπτικές, είναι ένας στρατιώτης, ένας 
πολεμικός ανταποκριτής, έχεις ιστορική 
ματιά και έτσι λειτουργεί ως ιστορικός 
και περιηγητής. Αυτό είναι ένας θησαυ-
ρός πληροφοριών για όσους ασχολού-
νται με την ιστορία και για όσους δεν το 
κάνουν, οι πληροφορίες και το υλικό που 
παρέχει για θέματα όπως οι στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις δεν το έχει ξαναβρεί, και 
αποτελεί πραγματικότητα ότι δεν υπάρ-
χει υποκατάστατο αυτόπτη μάρτυρα και 
κυρίως εάν αυτός είναι στρατιώτης και 
καταγράφει τι γίνεται, η λεπτομερής περι-
γραφή του είναι κάτι που τον έχει εκπλή-
ξει καθώς δεν το έχει ξανασυναντήσει, 
όπως για την καταγραφή των πυρομα-
χικών που χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη, 
πόσα όπλα καταστράφηκαν, πόσοι τραυ-
ματίστηκαν και σκοτώθηκαν. 

Τονίζει πώς θα πρέπει να διδάσκεται, 
αφού αυτά τα οποία περιγράφονται και 
δεν έχουν ξαναγραφτεί θα συμβαίνουν 
και σε άλλες εκστρατείες μιας και κατα-
λαβαίνεις τα προβλήματα που υπήρχαν, 
τη ψυχολογία, τον ηρωισμό, τις αμφιτα-
λαντεύσεις, αφού από όπου περνάει κατα-
γράφει τα πάντα με σύντομες και πυκνές 
περιγραφές.



#146 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2022 EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / 75

Μετά από πρόσκληση που λάβαμε από 
το κόμμα της Λαϊκής Ενότητας- Ανυ-
πότακτη Αριστερά παρευρεθήκαμε 

στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 24/11/2022. Καλεσμένοι της εκδή-
λωσης ήταν εκπρόσωποι της Διπλωματίας 
της Λατινικής Αμερικής και της Παλαιστί-
νης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ.Μαρουάν Εμίλ 
Τουμπάσι, πρώην Πρέσβη του Κράτους της 
Παλαιστίνης στην Αθήνα και πρώην Διοι-
κητή της Δυτικής Όχθης της Παλαιστινια-
κής Αρχής, ο κ. Φρέντυ Φερνάντες Τόρες 
Επικεφαλής της Διπλωματικής αποστολής 
της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενε-
ζουέλας στην Ελλάδα και τέλος, ο κ. Άραμις 
Φουέντες Ερνάντεζ, Πρέσβη της Δημοκρα-
τίας της Κούβας στην Ελλάδα. Συντονιστής 
της εκδήλωσης διετέλεσε ο κ. Κώστας Ήσυ-
χος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της 
Λαϊκής Ενότητας.

Από τις ομιλίες των Διπλωματικών Εκπρο-
σώπων της Παλαιστίνης, της Κούβας και της 
Βενεζουέλας σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπος της 
Παλαιστίνης πήρε θέση και ανέφερε ότι οι κυρώ-
σεις που επιβλήθηκαν από την Αμερική και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία με αφορμή την 
αυθαίρετη εισβολή των Ρώσων σε ολόκληρη την 
Ουκρανία είναι ανήθικες. Στο σημείο αυτό εμείς 
διαφωνούμε ριζικά, επειδή πιστεύουμε ότι κάθε 
άνθρωπος που θυσιάζεται σε έναν πόλεμο απο-
τελεί πραγματική ανήθικη πράξη από τον εισβο-
λέα του. Επίσης, πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να 
λυθεί το πρόβλημα της Ίδρυσης ενός αυτόνομου 
Παλαιστινιακού κράτους, που αποτελεί το καυτό 
παράδειγμα και της Κύπρου. 

Όσον αφορά στον λαό της Βενεζουέλας και 
στις αναφορές του κ. Τόρες, επειδή πιστεύουμε 
ότι έχει περάσει από χίλια κύματα ο λαός αυτός 
τα τελευταία 20 χρόνια πρέπει κάποια στιγμή να 
ξεπεραστούν αυτά και ο λαός της Βενεζουέλας 
να ζήσει ειρηνικά, δημιουργικά και προοδευτικά.

Στην ομιλία του κ. Ερνάντεζ τοποθέτησε τα 
ιστορικά γεγονότα όπως έχουν και πιστεύουμε 
ότι στην πορεία του παρά τις τρικλοποδιές που 
βάζει όπως ανέφερε η καπιταλιστική ολιγαρχία 
ο λαός της Κούβας με τις εμπειρίες που έχει θα 
ξεπεράσει όλα τα παραπάνω και θα αναπτυχθεί 
όπως του αξίζει. 

Αρχικά, η εκδήλωση άνοιξε υπό τους ήχους 
του Χιλιανού καλλιτέχνη Αλεχάνδρο Ντίαζ Κορβα-
λάν, ο οποίος ξεκινώντας την εμφάνιση του με ένα 
ρητό του Φιντέλ Κάστρο: «Σήμερα το βράδυ ανά 
τον κόσμο χιλιάδες παιδία θα κοιμηθούν στο δρό-
μο κανένα, όμως, από αυτά δεν είναι Κουβανός».

Παλαιστίνη
Πρώτος τον λόγο πήρε ο Μ.Ε. Τουμπάσι, 

ο οποίος απέδωσε φόρο τιμής στον σημαντικό 
ρόλο που αποτέλεσε ο ελληνικός λαός τις τελευ-
ταίες δεκαετίες για την υπεράσπιση της Δημο-
κρατίας, της αυτοδιάθεσης, της ελευθερίας και 
των δικαιωμάτων των λαών ενάντια στις αποι-
κιακές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, τον ναζισμό και 
τις φασιστικές στρατιωτικές δικτατορίες σε όλο 
τον κόσμο. Έπειτα, αναφέρθηκε στον αγώνα του 
λαού της Παλαιστίνης, της οποίας ο λαός αγωνί-
ζεται για την απελευθέρωση και την εθνική ανε-
ξαρτησία από την Ισραηλινή αποικιακή κατοχή 
που επέβαλε πολιτική της εθνοκάθαρσης πριν 
από 75 χρόνια με την βοήθεια των ΗΠΑ και της 
Βρετανίας και ανέφερε πως από την αρχή αυτού 
του έτους έχουν δολοφονηθεί περισσότεροι από 
200 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων γυναι-
κών και παιδιών. Το σιωνιστικό, λοιπόν, κίνημα 
αποτελεί το εκτελεστικό εργαλείο για το σχέδιο 

του ιμπεριαλισμού και της Αμερικανικής Ηγε-
μονίας, όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής, αλλά και στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και 
τη Λατινική Αμερική. Επιπλέον, με την επιβολή 
ανήθικων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες 
έχουν πυροδοτήσει αρνητικές επιπτώσεις στην 
ήδη προβληματική οικονομική και κοινωνική 
κρίση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Παρ΄ όλα αυτά 
μετά την πρόσφατη νίκη του Αριστερού υποψηφί-
ου Λούλα Ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές στη 
Βραζιλία,αλλά και άλλους ηγέτες, όπως ο Μιγκέλ 
Ντιαζ Κανέλ και ο Πρόεδρος Νίκολας Μαδού-
ρο δημιουργήθηκε ένας φάρος ελπίδας για την 
υπεράσπιση και την υποστήριξη του παλαιστι-
νιακού αγώνα έναντι στην κατοχή όπως, επίσης 
και για άλλους αγώνες των καταπιεσμένων λαών 
και των επαναστατικών κινημάτων ενάντια στις 
επιθετικές πολιτικές των ΗΠΑ. Έτσι, η επιστρο-
φή μίας Νέας προοδευτικής της Αριστεράς που 
εμφανίστηκε από το 2015 και προτάσσει συνθή-
ματα αλληλεγγύης μεταξύ των λαών για κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, παγκόσμια ειρήνη, καταπολέμηση 
της φτώχειας, της δίκαιης κατανομής του πλούτου 
εστιάζοντας στη βαθιά κοινωνική αναδιάρθρωση 
με ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικά,όπως η 
ισότητα των φύλων και τα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα, που θα οδηγήσει την Λατινική Αμερική ως 
περιφερειακή δύναμη και κύριου παράγοντα στη 
Διεθνή πολιτική σκακιέρα, με στόχο να βρει μια 
ενωτική βάση για την αντιμετώπιση της ανόδου 
της Ακροδεξιάς και αποτελεί μία ισχυρή ώθηση 
για τα ζητήματα των Αραβικών λαών. Τέλος, ανα-
φέρθηκε στην 29η Νοεμβρίου, την Παγκόσμια 
ημέρα αλληλεγγύης για τον παλαιστινιακό λαό. 

Βενεζουέλα
Έπειτα, τον λόγο πήρε ο Φ.Φ. Τόρες, οποίος 

τόνισε την πρόκληση και δυσκολία να μιλάει για 
τη Βενεζουέλα σε ξένο κοινό, καθώς η εκστρα-
τεία προπαγάνδας του ιμπεριαλιστικού συστή-
ματος έχει υπάρξει ανελέητη, αφού κυριαρχεί μια 
διαστρεβλωμένη εικόνα της χώρας ως βυθισμένη 
στη πείνα, στη φτώχεια και ότι μαστίζεται από 
τη διαφθορά. Οι ΗΠΑ και οι χώρες που ακολου-
θούν τις εντολές τους θέλουν να επιβάλουν όλο 
και περισσότερα δεινά, επιμένοντας στον σχεδια-
σμό οικονομικής, πολιτικής, χρηματοπιστωτικής 
και διπλωματικής επιθετικότητας με στόχο την 
καταστροφή της ποιότητας ζωής των πολιτών της 
Βενεζουέλας. Επιπλέον, οργανώνουν επιθετικές 
απόπειρες, ένοπλες επιδρομές πραξικοπήματα και 
στρατιωτικές προκλήσεις στην προσπάθεια τους 
για αλλαγή του καθεστώτος. Η πολιορκία αυτή 
συνεχίστηκε και πιο σκληρά κατά την δύσκο-
λη περίοδο της Πανδημίας του COVID-19, με 
την μη προσβασιμότητα της χώρας σε εμβόλια 
και ιατρικές προμήθειες αλλά και την πραγματο-
ποίηση σαμποτάζ κατά των υποδομών ηλεκτρι-
σμού και της παραγωγής πετρελαίου. Όλα αυτά, 
όμως, έκαναν τον λαό της Βενεζουέλας να γίνει 
πιο δημιουργικός και παραγωγικός σε τομείς που 
προηγουμένως προέρχονταν είτε από προμήθειες 
είτε από εισαγόμενες τεχνολογίες, χωρίς να προ-
δώσουν κανένα από τα ιδανικά της Μπολιβαρια-
νής Επανάστασης, στην πολιτική, στην οικονο-
μία, στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την ειρηνευτική διπλωματία. Χαρακτηριστι-
κό αποτελεί πως σε περίοδο αυτού του οικονομι-
κού πολέμου που δεχόταν η χώρα υιοθετήθηκαν 
πολιτικές διαφοροποίησης των εισοδηματικών 
διαύλων και μέτρα προστασίας του εισοδήμα-
τος.Επίσης, αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο που 
έχει πραγματοποιηθεί στην εκπαίδευση με την 
ανοικοδόμηση σχολείων και τη συνεχή αύξηση 
των πολιτών που φοιτούν στα Ανώτερα Ιδρύμα-

τα της Χώρας. Έπειτα, έγινε λόγος για την ίδρυση 
λαϊκής δομής προμήθειας τροφίμων που παρεί-
χε επισιτιστική ασφάλεια στο 74% των οικογενει-
ών της χώρας και τη δημιουργία δικτύων φρο-
ντίδας σε όλη τη χώρα με το πρόγραμμα : «Μέσα 
στις γειτονιές» με στόχο την αύξηση των γιατρών 
και του υγειονομικού προσωπικού. Τέλος, τόνισε 
πως η Βενεζουέλα υποστηρίζει έναν κόσμο ειρή-
νης και ευημερίας για όλη την ανθρωπότητα και 
θα παλέψουν με κάθε κόστος για τη διατήρηση 
αυτού έναντι στις προσπάθειες του ιμπεριαλι-
σμού για το αντίθετο. 

Κούβα
 Ο Α.Φ. Ερνάντεζ ξεκίνησε την ομιλία του με 

μία ιστορική αναδρομή της πορείας της Κούβας, η 
όποια έχει υποφέρει κάτω από ένα καταπιεστικό 
καθεστώς εκμετάλλευσης, αρχικά από τον Αποι-
κιακό Ισπανικό Ζυγό τα τελευταία 30 χρόνια του 
19ου αι. και έπειτα από τη Βορειοαμερικανική 
Αυτοκρατορία, πράγμα που δεν αξίζει σε κανένα 
λαό. Η Κουβανική επανάσταση, λοιπόν, κάτω από 
την καθοδήγηση του Φιντέλ Κάστρο νίκησε την 
1η Ιανουαρίου του 1959 σήμανε εκτός της εθνι-
κής ανεξαρτησίας και την κοινωνική επανάστα-
ση που ο λαός ζητούσε, πράγμα που αποδείχθη-
κε αρκετά δύσκολο και όχι ειρηνικό καθώς για 
να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν τις διάφορες επιθέσεις των 
ΗΠΑ. Ακόμα και σήμερα, οι προκλήσεις πληθαί-
νουν και παίρνουν την μορφή τρομοκρατικών 
επιθέσεων, διαφόρων μορφών επιθέσεων στην 
οικονομία της χώρας και δολιοφθορές. Όμως, οι 
συνεχείς ψευδείς ειδήσεις των μεγάλων μέσων 
του Τύπου που δεσμεύονται με τα καπιταλιστικά 
συμφέροντα αυξάνονται, με στόχο την αποδυνά-
μωση και την καλλιέργεια του αισθήματος δυσα-
ρέσκειας του κουβανικού λάου. Αλλά, το κυριότε-
ρο είναι η επιβολή για παραπάνω από 60χρόνια 
οικονομικού εμπορικού και χρηματοπιστωτι-
κού αποκλεισμού της Κούβας με απώτερο σκο-
πό την παράδοση του Κουβανικού λαού από την 
πείνα και τις ανάγκες, ο οποίος έχει σκληρύνει 
τον τελευταίο καιρό σε πρωτοφανή όρια και δεν 
επιτρέπει καμίας μορφής ανάπτυξης. Αυτής της 
μορφής ο πόλεμος, ο οικονομικός είναι ανήθικος 
και παράνομος, καθώς καταπατά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και έχει εξωεδαφικό χαρακτήρα, διό-
τι μέσω πιέσεων, εκβιασμών και κυρώσεων επι-
διώκει την απομόνωση της Κούβας έχοντας ανυ-
πολόγιστες ζημίες για την οικονομία της χώρας, 
άνω του ενός τρισεκατομμυρίου. 

Και υπό αυτές τις συνθήκες, όμως, η Κούβα 
κατάφερε σημαντικά επιτεύγματα, όπως η καθο-
λική και δωρεάν εκπαίδευση και υγεία, στη κοι-
νωνική ασφάλιση, στην πρόοδο, στην επιστήμη, 
στην φαρμακευτική βιομηχανία, όπως με την 
παραγωγή δικών της εμβολίων με αποτέλεσμα να 
τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία. Τέλος, να αναφερ-
θεί πως στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η απόφα-
ση που καλεί την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να βάλει 
τέλος στον αποκλεισμό.

 Καταλήγοντας, τον επίλογο εκφώνησε ο κ. 
Ήσυχος, ο οποίος ευχαρίστησε τους τρείς εκπρο-
σώπους δύο χωρών που παλεύουν για να διατη-
ρήσουν την εθνική τους Ανεξαρτησία και μία που 
παλεύει να την αποκτήσει ενάντια στις κυρώσεις 
και τον ιμπεριαλισμό τονίζοντας τις επιπτώσεις 
ενός σύγχρονου και μεθοδευμένου πολέμου που 
δεν σκοτώνουν οι σφαίρες αλλά η προπαγάνδα 
του Παγκόσμιου Ιμπεριαλισμού, αλλά και την 
απουσία του των τριών αυτών χωρών από τα 
ελληνικά ΜΜΕ. 

Τέλος, έκλεισε, την εκδήλωση με τον στίχο : « 
Hasta la visctoria siempre-Venseremos». 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
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Προσωπικός γιατρός που να 
κυνηγιέται σε χιλιόμετρα 
μακριά από το σπίτι του ασθε-

νούς είναι μία απαράδεκτη πράξη 
από την πλευρά της Πολιτείας.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει να 
αναμορφωθεί ο θεσμός αυτός για να 
πετύχει κάποια στιγμή.

Ο προσωπικός γιατρός είναι κάτι 
αντίστοιχο της διαδικασία του οικογε-
νειακού γιατρού.

Πλέον, όλος ο πληθυσμός της χώρας 
μας που είναι άνω των 16 ετών πρέπει 
να εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. Η 
επιλογή του γιατρού αυτού είναι ελεύ-
θερη, ανεξάρτητη από τον τόπο κατοικί-
ας ή διαμονής και πρέπει ο πολίτης να 
τον επιλέξει ανάμεσα στους εγγεγραμ-
μένους σε καταλόγους προσωπικούς 
γιατρούς των εξής ειδικοτήτων: γενική 
ιατρική, οικογενειακή ιατρική, εσωτερι-
κή παθολογία γαστρεντερολογία, αιμα-

τολογία, ενδοκρινολογία-διαβητολογία, 
καρδιολογία, νευρολογία, νεφρολογία, 
ρευματολογία, παθολογική ογκολογία, 
πνευμονολογία-φυματιολογία, φυσική 
ιατρική και αποκατάσταση. 

Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα εγγρα-
φής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Σε 
περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει προ-
σωπικό γιατρό μπορεί να το κάνει μόνο 
μια φορά ανά έτος. 

Όσοι εγγραφούν στον προσωπικό 
γιατρό αρχικώς θα έχουν προτεραιότη-
τα στον προγραμματισμό των επισκέψε-
ών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2023.

Όσοι επιλέξουν να μην εγγραφούν 
από την 1η Οκτώβρη 2022 θα έχουν 
πρόσθετη συμμετοχή σε ποσοστό 10% 
στη φαρμακευτική δαπάνη (επιπλέον του 
ήδη υπάρχοντος ποσοστού συμμετοχής 

τους σε κάθε φάρμακο που αγοράζουν).
Επίσης, θα πρέπει να επιβαρυνθούν 

ένα επιπλέον 10% στο ποσοστό συμμε-
τοχής στις εργαστηριακές και διαγνω-
στικές εξετάσεις και πράξεις, σε νοσήλια 
στις ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές 
παροχές.

Από 1 Ιανουαρίου 2023 όλα τα ποσά 
προσαυξάνονται με ένα επιπλέον 10% 
στο ποσοστό συμμετοχής. Συνολικά, 
από 1 Ιανουαρίου του 2023 ο πολίτης 
που δεν θα έχει εγγραφεί στον προσω-
πικό γιατρό καλείται να πληρώσει επι-
πλέον 20% επί του καθορισμένου κατά 
περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του. 

Οι ανασφάλιστοι πολίτες έχουν δικαί-
ωμα εγγραφής κανονικά στον προσωπι-
κό γιατρό κάνοντας αίτηση σε προσωπι-
κό γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, 
εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από 
προσωπικό γιατρό των δημοσίων μονά-
δων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τι είναι ο προσωπικός γιατρός 
Αλαλούμ έχει δημιουργηθεί με τον προσωπικό γιατρό που δυστυχώς  

δεν είναι η πρώτη εξαγγελία δημιουργίας του.  
Πριν 8 χρόνια είχε γίνει μία τέτοια προσπάθεια αλλά απέτυχε.
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Με το πέρασμα των ετών, οι 
ερευνητές παρατηρούσαν τη 
σύνδεση μεταξύ ρύπανσης 

και νευρολογικών ασθενειών, όπως 
είναι το Parkinson και το Alzheimer.

Αν και τα στοιχεία ολοένα αυξάνο-
νται, οι επιστήμονες δεν έχουν ακό-
μη εξηγήσει πώς τα αερομεταφερόμε-
να σωματίδια μπορεί να επηρεάσουν 
τον εγκέφαλο.  Πρόσφατα, ερευνητές 
από το Penn State University, PA, διε-
ρεύνησαν πιθανές σχέσεις μεταξύ της 
ρύπανσης, της αίσθησης της όσφρη-
σης και της νευρολογικής νόσου. Τα 
ευρήματα τους δημοσιεύτηκαν στο 
περιοδικό eLife. Οι ερευνητές επέδει-
ξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ροή 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ).

Το ΕΝΥ είναι ένα υγρό που περιβάλ-
λει το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), 
το οποίο περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και 
τον νωτιαίο μυελό. Αρχικά θεωρήθηκε ότι 
ενεργεί ως ρυθμιστικό που προστατεύει το 
ΚΝΣ αλλά, με την πάροδο του χρόνου, οι 
επιστήμονες ανακάλυψαν περισσότερους 
ρόλους του.

Ο καθηγητής Patrick Drew, ένας από 
τους συγγραφείς της μελέτης, εξηγεί: «Όλο 
και περισσότερο συνειδητοποιείται ότι δεν 
καλύπτει προστατευτικά απλώς τον εγκέ-
φαλο, αλλά μπορεί επίσης να μεταφέρει 
στοιχεία από τον εγκέφαλο και την περιο-
χή της σπονδυλικής στήλης».

Οι ερευνητές ενδιαφέρονται όλο και 
περισσότερο για το ρόλο του ΕΝΥ στην απο-
μάκρυνση των μεταβολικών απορριμμάτων 
και για τον τρόπο που αυτό ρέει γύρω από 
το ΚΝΣ. Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές δεν 
έχουν ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που ελέγ-
χει την παραγωγή και την εκροή του ΕΝΥ.

Οι νευρολογικές καταστάσεις, όπως το 
Parkinson και το Alzheimer, χαρακτηρί-
ζονται από συσσώρευση ελαττωματικών 
πρωτεϊνών. Πιθανώς το ΕΝΥ θα μπορού-
σε να παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό.

Οι επιστήμονες ήθελαν να αντιληφθούν 
πώς η ρύπανση στον αέρα που αναπνέου-
με επηρεάζει το ΕΝΥ και πώς τα αερομε-
ταφερόμενα στοιχεία φτάνουν στο ΕΝΥ.

Οι επιστήμονες σημείωσαν επίσης ότι 
οι ερευνητές έχουν ήδη καταδείξει ότι η 

μειωμένη αίσθηση της οσμής είναι μερι-
κές φορές ένα πρώιμο σημάδι νευρολογι-
κών καταστάσεων. 

Αν και είναι ακόμα νωρίς, θα είναι 
εκπληκτικό να παρακολουθήσουμε την 
εξέλιξη αυτής της θεωρίας.

Η ρύπανση μπορεί  
να επηρεάσει τον εγκέφαλο

● Από την ίδρυσή του το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για την τεράστια ζημιά που 
προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση των νερών  

στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ιδιαίτερα στους έλικές του.  
 ● Μετά από 43 χρόνια δυστυχώς πάλι επιβεβαιωνόμαστε
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Η συχνή έκθεση στα μικροσκο-
πικά σωματίδια της ρύπαν-
σης του αέρα, τα οποία προ-

έρχονται κυρίως από την κίνηση των 
οχημάτων στους δρόμους, συνδέε-
ται πιθανώς με αυξημένη πιθανό-
τητα εμφάνισης άνοιας, δείχνει μια 
νέα επιστημονική έρευνα. Η χρόνια 
έκθεση στη ρύπανση του αέρα αυξά-
νει επίσης τον κίνδυνο εγκεφαλικού, 
καθώς και των κατοπινών επιπλο-
κών του, δείχνει μια άλλη επιστη-
μονική μελέτη.

Η πρώτη έρευνα – μια μετα-ανάλυ-
ση που περιέλαβε όλες τις δημοσιευμέ-
νες διεθνώς μελέτες (συνολικά 17) πάνω 
στη σχέση ρύπανσης αέρα και άνοιας- 
εστίασε στα σωματίδια ΡΜ2,5 με διά-
μετρο κάτω από 2,5 εκατομμυριοστά του 
μέτρου, που αιωρούνται στον αέρα και 
εισδύουν στον οργανισμό κυρίως μέσω 

της εισπνοής. 
Οι έρευνες αφορούσαν συνολικά περισ-

σότερους από 91 εκατομμύρια ανθρώ-
πους άνω των 40 ετών, από τους οποί-
ους περίπου 5,5 εκατομμύρια ή το 6% 
διαγνώστηκαν με άνοια στην πορεία 
του χρόνου.

Γενικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι ηλι-
κιωμένοι που δεν είχαν εμφανίσει άνοια, 
είχαν κατά μέσο όρο εκτεθεί λιγότερο σε 
μικροσωματίδια ρύπων.

Δεδομένου ότι έκθεση του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας έδειξε ότι πάνω 
από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού 
ζει σε περιοχές με υψηλότερες των συνι-
στώμενων επιπέδων ρύπανσης του αέρα, 
τα ευρήματα παρέχουν περαιτέρω στοι-
χεία υπέρ της ενίσχυσης των κανονι-
σμών για την ποιότητα του αέρα και την 
επιτάχυνση της μετάβασης από τα ορυ-
κτά καύσιμα στις ανανεώσιμες ενέργει-

ες», δήλωσε ο δρ Αμπολχαζανί.
Η χρόνια έκθεση στη ρύπανση του 

αέρα αυξάνει τον κίνδυνο ενός εγκεφα-
λικού, καθώς και των κατοπινών επιπλο-
κών του, δείχνει μια νέα κινεζική επιστη-
μονική μελέτη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) συνιστά η μέση ετήσια έκθεση 
σε ΡΜ2,5 να μην υπερβαίνει τα 5μg/
m3. Στη μελέτη όσοι έπαθαν εγκεφαλι-
κό, είχαν εκτεθεί σε διπλάσια μέσα επί-
πεδα ΡΜ2,5 της τάξης των 10 μg/m3.

Επίσης, η μελέτη βρήκε ότι για κάθε 
αύξηση κατά 5μg/m3 στη μέση ετήσια 
έκθεση ενός ανθρώπου σε διοξείδιο του 
αζώτου (προϊόν καύσης), υπήρχε αύξη-
ση κατά 4% στον κίνδυνο καρδιαγγεια-
κής νόσου μετά το εγκεφαλικό. Πάντως 
δεν φάνηκε η ρύπανση να συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο ενός άμεσα θανατη-
φόρου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η ρύπανση συνδέεται με αυξημένο 
κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού

• Επιμέρους αιτίες για την άνοια και τα εγκεφαλικά αποτελούν η ρύπανση του 
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η ατμοσφαιρική ρύπανση ● Το ΠΑΚΟΕ έχει κάνει 

αρκετές σχετικές έρευνες και συνεχώς επιβεβαιώνεται
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