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

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

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

 

ΜΕΤΡΟ ΕΧΘΡΟΣ  
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

▶ ΣΕΛ. 10 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

▶ ΣΕΛ. 5

ΥΔΡΟΓΟΝΟ 
ΠΟΛΛΑ 

ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ;

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΗΡΙΟ 

ΟΤΑΝ… ΞΥΠΝΗΣΕΙ;

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 2023 είναι χρονιά 
των Εθνικών Εκλογών 
οι οποίες διενεργούνται 
με τοξικότητα, πόλω-
ση και με περιορισμέ-
νη φαντασία των πολι-
τικών που κυβερνούν 
και αντιπολιτεύονται και 
οι οποίοι προσπάθησαν 
να πείσουν τους πολίτες 
ότι η οικονομία αυτό το 
πολυκέφαλο τέρας και η 
δημοκρατική διαδικασία 
των υποκλοπών, είναι τα 
κύρια θέματα της ποιό-
τητας ζωής των Ελλήνων. 
Στο τέλος νικητές και 
ητημένοι θα υποκλίνο-
νται στην ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ. ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ 
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΞΟΥ-
ΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ 
ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ.

Ο ΝΟΜΟΣ  
ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 
ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ 

ΤΩΝ ΜΚΟ
▶ ΣΕΛ. 18

ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ;
▶ ΣΕΛ. 16

Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ 
ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΙΣΤΑ  
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Όπως έχουμε τονίσει στο τεύχος Δεκεμβρίου η κλι-
ματική αλλαγή πλέον έχει ονοματεπωνυμο. Ετσι ανατρέ-
χοντας στις δημοσιεύσεις των περιοδικών του ΠΑΚΟΕ 
του 2022 κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε την Μαύρη και 
την Πράσινη λίστα, με θετικό και αρνητικό πρόσημο 
για τους φορείς και φυσικά πρόσωπα που έχουν συνει-
σφέρει στην κλιματική αλλαγή. Η λίστα δημοσιεύεται 
στη 4η σελίδα του περιοδικού αυτού.

ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ θα δημοσιεύει 
κάθε μήνα τους 20 καλούς και αντίστοιχα κακούς.
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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. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

edito 
rial

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0804,

210 810 0805
Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

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

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η διευθυνσή μας είναι: Nικολάου Φλώρου 8, Νέα Φιλοθέη

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

Με στόχο τον προβληματισμό των 
υποψηφίων βουλευτών και των 
κομμάτων, δημοσιεύουμε στο τεύχος 
αυτό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα 
αποσταλεί σε όλους τους υποψήφιους, 
ώστε να προβληματιστούν και να 
αναλογιστούν την ευθύνη τους, για τις 
αποφάσεις που θα απαιτηθεί να πάρουν  
στο τεράστιο πρόβλημα της προστασίας 
του περιβάλλοντος.
Επειδή η πόλωση των κομμάτων, 
δυστυχώς στις προγραμματικές δηλώσεις 
και συζητήσεις τους, δεν περιλαμβάνεται 
ένα πλήρες σχέδιο δράσης και 

προτάσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, για αυτό το ΠΑΚΟΕ με 
πλήρη συνείδηση των δηλώσεών του, 
η οποία σφυρηλατήθηκε 43 χρόνια 
με αγώνες για καλύτερη ποιότητα 
ζωής, περιμένει από τους υποψήφιους 
να απαντήσουν στο προτεινόμενο 
ερωτηματολόγιο. 
Όσοι απαντήσουν θα προταθούν στα 
όργανα του ΠΑΚΟΕ για να ενταχθούν 
στην πράσινη λίστα της κλιματικής 
αλλαγής που εγκαινιάζουμε από το 
τεύχος αυτό του Ιανουαρίου, το οποίο θα 
συντάσσεται κάθε μήνα.
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Το ΠΑΚΟΕ, πιστό στις καταστατικές αρχές του, 
εξακολουθεί να καταγγέλει δυναμικά και τεκ-
μηριωμένα όλες τις εγκληματικές σε βάρος του 

περιβάλλοντος δράσεις και παραλείψεις, κατονομάζο-
ντας τους υπευθύνους. Είτε αυτοί βρίσκονται σε θέσεις 
εξουσίας, αιρετές ή μη, είτε όχι. Την ίδια ώρα όμως, το 
ΠΑΚΟΕ αναγνωρίζει, σας παρουσιάζει και επιβραβεύ-
ει δράσεις και πρωτοβουλίες, όσων ενδιαφέρονται για 
την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή
Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλί-

μα και τη θερμοκρασία της γης μέσω :
● της αλόγιστης χρήσης ορυκτών καυσίμων 
● της αποψίλωσης των δασών, της μόλυνσης των θαλασσών
● της άμετρης βιομηχανικής δραστηριότητας
● της υπερβολικής παραγωγής κάθε είδους βιομηχανικών 
αποβλήτων
● της έλλειψης περιβαλλοντικής συνείδησης
● της έλλειψης γνώσης των πολιτών των συνεπειών της κλι-
ματικής αλλαγής

Οι επιπτώσεις
Όλα αυτά προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του 

θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, 
προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Φέτος ειδικά, η κλιματική 
αλλαγή που είχε ως συνέπεια και την υπερθέρμανση 
του πλανήτη μετέτρεψε το 2022 σε «χρονικό του κλι-
ματικού χάους».

Σε κάθε περίπτωση μετά τη βιομηχανική επανάσταση 
και ειδικά τα τελευταία 20 έτη έχουμε βιώσει ακραία ζέστη, 
δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρα-
σία. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια όλα τα παραπάνω τα βιώ-
σαμε και εν μέσω πολέμου στη γειτονιά μας (Ουκρανία) και 
εν μέσω πανδημίας, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν 
στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Δηλαδή πρόκειται για 
μία τεράστια αλυσίδα, της οποίας οι κρίκοι είναι τόσο στενά 
συνδεδεμένοι που επηρεάζονται όλοι οι τομείς της ανθρώπι-
νης ζωής,  κοινωνικοί, οικονομικοί, προσωπικοί.

Ενδεικτικό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι 
και οι με ταχύτατους ρυθμούς αυξανόμενοι περιβαλλοντι-
κοί πρόσφυγες. Επιπλέον οι χιλιάδες θάνατοι λόγω καύ-
σωνα που σημειώνονται κάθε καλοκαίρι, κυρίως την τελευ-
ταία 5ετία.

Ακόμα και τα βασικά αγαθά όπως το πόσιμο νερό και 
οι τροφές, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρέατα και τα 
ψάρια έχουν αλλοιωθεί, μεταλλαχθεί ή μολυνθεί σε τέτοιο 
βαθμό λόγω της ανθρώπινης επέμβασης στο περιβάλλον, 
που για να καταλήξουν στο πιάτο μας, πρέπει να μεσολαβή-
σουν δεκάδες εργαστηριακές παρεμβάσεις, μικροβιολογικοί 
έλεγχοι και πιστοποιήσεις επιστημόνων....

Η ΛΙΣΤΑ: Μαύρη και Πράσινη
Η έντυπη έκδοση του ΠΑΚΟΕ «ΟΙΚΟνομία για το 

Περιβάλλον» αποφάσισε να εστιάσει σε όλα τα σημα-
ντικά γεγονότα του έτους 2022, που συνθέτουν τη σύγ-
χρονη οικολογική ανθρωπογεωγραφία, με όλα της τα 
αρνητικά αλλά και τα θετικά της χαρακτηριστικά. 

Σας παραθέτουμε τη  «Μαύρη αλλά και «Πράσινη» λίστα 

γεγονότων του Ιανουαρίου 2022 που δεν πρέπει να ξεχάσου-
με αλλά να κάνουμε οδηγό συμφιλίωσης  με τον άνθρωπο 
και το Περιβάλλον.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2022
ΜΑΥΡΗ  ΛΙΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ  ΛΙΣΤΑ

ΣΧΙΣΤΟ: Παράνομο κι επικίνδυνο το 
«παζάρι» Σχιστού για τη Δημόσια Υγεία

ΥΠΕΝ: Στήριξη νοικοκυριών και 
επαγγελματιών, εν μέσω ενεργειακής 
κρίσης, με €395 εκατ

ΕΑΒ: Η Βιομηχανία που παράγει 
οπλικά συστήματα και… ανθόνερο στο 
περιβάλλον

ΥΠΑΑΤ: Αποζημίωση φυτικών μέσων 
παραγωγής από τις πυρκαγιές του 
καλοκαιριού 2021

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ: Η καρδιά της  
Αθήνας χτυπά Υποτονικά 

«Πύλη» καταγγελιών για τους πολίτες 
άνοιξε το ΥπΑΑΤ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Έρευνα ΠΑΚΟΕ –
Εμφιαλωμένο νερό και στο μαγείρεμα 
σε Δήλεσι, Σχηματάρι, Αυλίδα, 
Τανάγρα και Οινόφυτα

Η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανιών στηρίζει  
το «Μαζί για το Παιδί»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ:  Ακατάλληλα 
τα νερά κολύμβησης σε πισίνες και 
παραλίες  του Δήμου

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:  
Προς χρηματοδότηση 105 έργα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟ: 
Χείμαρρος αυθαιρεσιών και 
παραλείψεων

ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: Στο μικροσκόπιο 
του Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική 
Αλλαγή

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ:  Επικίνδυνη 
η ατμόσφαιρα σε εκδοτήρια και 
πλατφόρμες σταθμών  σύμφωνα με τα 
εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Σε εφαρμογή  
το σύστημα επιστροφής πλαστικών 
μπουκαλιών

ΔΗΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
«Πνίγονται» στο νέφος και.. στην 
σιωπή

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ:  Η ΕΕ 
πριμοδοτεί τον Πολιτισμό με 385 εκατ. 
Ευρώ, στη μετά-Covid εποχή.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ:   
Το ΠΑΚΟΕ αποτυπώνει τη δεδαλώδη 
διαδρομή των βακτηριδίων  
στο πόσιμο νερό 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει 
αναθεώρηση για τα απόβλητα 
συσκευασίας – Η οικονομική ευθύνη 
διαχείρισής τους στις βιομηχανίες

ΜΑΝΤΟΥΔΙ: Η παλιά αμαρτία του 
Επιχειρηματικού Πάρκου στη Β.Εύβοια

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Ενάντια στην 
επιδότηση Πυρηνικής Ενέργειας και 
Φυσικού Αερίου

ΕΦΕΤ: Οι πολίτες καταγγέλλουν 
παντελή έλλειψη ελέγχου

Ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων 
για Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον και 
Υγεία από τους Ευρωπαίους πολίτες

Δ.Ε.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Το φυσικό κάλος 
της Βουλιαγμένης στο Βούρκο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: €1,3 εκατ. 
για κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επενδύσει το 2022

Natural 2000: Σε δημόσια διαβούλευση 
οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες σε 
Κρήτη, Έβρο και Πελοπόννησο

Νέες μονάδες επεξεργασίας 
απορριμμάτων σε Κω και Κάλυμνο

Ολετήρας των τροπικών δασών της 
Βραζιλίας ο Ζαίρ Μπολσονάρου – Προς 
αποψίλωση το 20% του Αμαζονίου 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Χωρίς τη συναίνεση 
της τοπικής κοινωνίας η διαχείριση 
του προσφυγικού στα νησιά 
Δραματική αύξηση της θερμότητας των 
ωκεανών το 2021
ΕΡΕΥΝΑ: 1,8 εκατ θάνατοι 
παγκοσμίως λόγω της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021: Το πέμπτο 
πιο καυτό έτος στην ιστορία
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: Έκρηξη ηφαιστείου 
στα νησιά Τόγκα δημιούργησε τσουνάμι 
και σημαντικές ανακατατάξεις στον 
πυρήνα της γης

Περιβαλλοντικό Αλμανάκ 2022
Δράσεις και πρωτοβουλίες με θετικό και αρνητικό πρόσημο
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ΠΑΚΟΕ: MΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 
«κόμματα, υποψήφιοι βουλευτές και περιβάλλον»

Το Οικολογικό πρόσημο της 
υποψηφιότητάς τους θα κλη-
θούν να τεκμηριώσουν σε 

δημοσκόπηση του ΠΑΚΟΕ οι υπο-
ψήφιοι Βουλευτές όλων των κομμά-
των, κατά τις Εθνικές Εκλογές 2023.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενερ-
γούμε, με θέμα ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, αναμέ-
νεται να αποσαφηνιστούν,  τόσο οι 
προσωπικές ευαισθησίες των υπο-
ψηφίων, όσο και οι προγραμμα-
τικές διακηρύξεις  των κομμάτων 
αναφορικά με την Ποιότητα Ζωής 
των πολιτών και την προσπάθεια δια-
τήρησης των ανθρωπογενών  οικοσυ-
στημάτων.

Η δημοσκόπηση του ΠΑΚΟΕ θα επι-
χειρήσει να αποκαλύψει την πρωτερο-
ποίηση  της οικολογικής ατζέντας 
των υποψηφίων, «δοκιμάζοντας» τινί 
τρόπω το γνωστικό υπόβαθρο του καθε-
νός ξεχωριστά αλλά και  την φιλική στά-
ση τους απέναντι στο Περιβάλλον και 
την Προστασία αυτού.

Η Οικολογική συνείδηση και 
κουλτούρα δεν κληρονομείται, υιο-
θετείται και σε πολλές περιπτώ-
σεις διδάσκεται, κατακτάται με την 
εκπαίδευση.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ • Ερωτηματολόγιο

Οι απαντήσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τα ονόματα των συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στο περιοδικό μας 
μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 που διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε φίλους, αναγνώστες και συνδρομητές μας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορ-
φή και στην ιστοσελίδα μας www.pakoe.gr

 Α. ΚΟΜΜΑΤΑ

1

Στις προγραμματικές δηλώσεις και στο πρόγραμμά σας, 
αναφέρετε τις πρακτικές που θα χρησιμοποιήσετε σαν 
έρθετε στην εξουσία, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των Ελλήνων και την προσπάθεια διατήρησης των ανθρω-
πογενών  οικοσυστημάτων.

2

Έχετε δημιουργήσει αρχείο των κατηγοριών πηγών 
ρύπανσης, ούτως ώστε να έχετε τη δυνατότητα παρεμ-
βάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων καταστο-
λής από τους «αρμοδίους»;

3
Στον τομέα της ενέργειας, ποιά είναι η θέση σας για την 
πολιτική που πρέπει να εφαρμόσετε στο φυσικό αέριο, το 
πετρέλαιο, το νερό, τον λιγνίτη, τις ΑΠΕ και μεσοαθροι-
στικά σε όλες τις παραπάνω μορφές;

4

Ποιά είναι η θέση σας στον τομέα διαχείρισης του 
υγρού στοιχείου και ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν, 
ώστε να υπάρχει μία πιο δίκαιη κατανομή του κοινω-
νικού αυτού αγαθού;

5
Ποιά είναι η θέση σας για την καλύτερη διαχείριση των 
κάθε μορφής στερεών και υγρών αποβλήτων, ώστε να 
μην υπάρχει αυτό το χάος της χώρας μας για τη διαχεί-
ριση και την ανακύκλωση;

 Β. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1
Στην ευρύτερη περιοχή που σας ψηφίζουν, έχετε προσ-
διορίσει τα προβλήματά της και πώς τα αξιολογείτε και 
πώς προσπαθείτε να τα επιλύσετε;

2

Ποιές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζετε τα περισ-
σότερα προβλήματα (χωροταξία-πολεοδομία, ύδρευση, 
αποχέτευση, σκουπίδια, ατμόσφαιρα, πεζοδρόμια, δρό-
μοι, διαφημίσεις) και οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι επη-
ρεάζει τους συμπολίτες-ψηφοφόρους σας στην ποιό-
τητα της ζωής του;

3
Πόσες από τις υποσχέσεις σας για λύση μερικών προ-
βλημάτων των ψηφοφόρων έχουν υλοποιηθεί και πόσες 
λόγου εγγενών προβλημάτων δεν έχουν;

4
Είσθε πολύ ευχαριστημένοι που μπαίνετε στον αγώνα 
για την αντιπροσώπευση στη Βουλή των συμπολιτών 
σας και ποιοί είναι οι προβληματισμοί σας;

5
Πιστεύετε ότι στην κοινοβουλευτική Δημοκρατία υπάρ-
χουν περιθώρια να έχετε μερικές φορές τη δική σας άπο-
ψη και ποιές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στο μέλλον 
σας από αυτήν την επιλογή;
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Την ένστασή του στην απόφαση 
έγκρισης της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Όρων για την κατα-

σκευή και λειτουργία Χωματερής Επι-
κίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ) στο Σχηματάρι, διατύ-
πωσε στην εκπνοή του 2022 ο Δήμαρ-
χος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Δημο-
τικής Αρχής, στις 27 Δεκεμβρίου 2022, ο 
κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζο-
ντα -λόγω της γεωλογικής σύστασης του 
υπεδάφους- είναι πλέον ορατός, δημιουρ-
γώντας νέα εστία ρύπανσης που αναμέ-
νεται να πλήξει ολόκληρο τον αστικό ιστό.

Στο Δελτίο Τύπου γίνεται επίσης ανα-
φορά σε μία καινούργια εκδοχή «εξασθε-
νούς χρωμίου», ενώ παραδέχεται πως 
δεν έχουν εκλείψει ακόμα οι συνέπειες του 
μολυσμένου Ασωπού, κάτι για το οποίο 
το ΠΑΚΟΕ φωνάζει εδώ και χρόνια, αλλά 
ουδέποτε αναγνώρισε ο δήμος Τανάγρας 
τις δράσεις μας.

Σύμφωνα με τις αιτιάσεις της Δημοτι-
κής Αρχής, οι επικίνδυνοι ρύποι που θα 
προκληθούν από τη Χωματερή Βιομη-
χανικών Αποβλήτων θα παραμείνουν 
για εκατοντάδες  χρόνια στο έδαφος του 
δήμου, ενώ οι ρύποι των Οινοφύτων που 
έχουν εδραιωθεί σε έδαφος, νερό και αέρα 
στην περιοχή -μετά από τόσα χρόνια λει-
τουργίας της βιομηχανικής ζώνης- ουδό-
λως την απασχολεί.

Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Οκτώ-
βριο, ο Δήμος Τανάγρας είχε προβάλει τη 
δυσαρέσκειά του για τα αρνητικά αποτε-
λέσματα των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ σε 
πόσιμο νερό της περιοχής, που δημοσι-
οποιήσαμε με το υπ΄ αρ. 647/26-9-2022 
Δελτίο Τύπου, αξιολογώντας τα ευρή-
ματα στερούμενα αξιοπιστίας τα οποία 
και αγνόησε.

Κατ’ ουσίαν, με τη συγκεκριμένη από-
φαση, η Δημοτική Αρχή παραδέχεται πως ο 
σχεδιασμός  για την κατασκευή του ΧΥΤΕΑ-
ΧΥΤΒΑ δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά 
και δεν έχουν ληφθεί ορθά στοιχεία στην 
εκπόνηση, τόσο των τοπογραφικών και 
λοιπών σχεδίων, όσο και τα ορθά δεδομέ-
να ιδιοκτησίας των γεωτεμαχίων, δημι-
ουργώντας ένα τεράστιο κενό στο βασι-
κό ζήτημα της νόμιμης χωροθέτησης 
του έργου ως προς το καθεστώς ιδιο-
κτησίας του.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν
• Γιατί  ενοχλήθηκε τόσο ο δήμος 

Τανάγρας από τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
το μήνα Οκτώβριο 2022 που έδειχναν 
την ύπαρξη μολυσμένου πόσιμου νερού 
στην περιοχή και ρύπανσης στον ατμο-
σφαιρικό αέρα; Αφού μόλις, 2 μήνες μετά, 
το Δεκέμβριο 2022, διαμαρτύρεται για τις 
επικίνδυνες συνέπειες που θα έχει στο περι-
βάλλον και τη δημόσια υγεία η λειτουργία 
ενός ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ.

• Γιατί μία χωματερή επικίνδυνων 
αποβλήτων είναι περισσότερο επικίν-
δυνη από τη βιομηχανική ζώνη που 
λειτουργεί για χρόνια στα Οινόφυτα, 
στο Καμάρι, δίπλα στον Σαρανταπότα-
μο, στον Ασωπό, σε πόλεις και χωριά;

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια διαμαρτύ-
ρεται έντονα με παρεμβάσεις  και δημοσι-
οποιεί με κάθε τρόπο για την επικινδυνό-
τητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων,  την 
περιοχή στο Καμάρι, για τη μόλυνση του 
Σαρανταπόταμου, του Ασωπού, κλπ , λόγω 
της ύπαρξης και της αλόγιστης ανάπτυ-
ξης της βιομηχανικής ζώνης, η οποία 
ρυπαίνει επί σειρά ετών τον υδροφό-
ρο ορίζοντα αλλά και τον ατμοσφαι-
ρικό αέρα.

Κε Δήμαρχε δεν ρυπαίνει η βιομηχα-
νική ζώνη στα Οινόφυτα;

Μόνο το ΧΥΤΕΑ –ΧΥΤΒΑ θα ρυπαίνει;

ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ

Όψιμες περιβαλλοντικές ευαισθησίες 
του Δημάρχου Τανάγρας
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Τριάντα (30) δείγματα συνέλε-
ξε επιστημονικό συνεργείο 
του ΠΑΚΟΕ στις 23/01/2023, 

από διάφορα σημεία –περιγράφο-
νται στους πίνακες αποτελεσμά-
των- και αναλύθηκαν στα ππιστο-
ποιημένα-διαπιστευμένα εργασήρια 
του ΠΑΚΟΕ, για τρεις (3) επικίνδυ-
νες μικροβιολογικές παραμέτρους 
και τέσσερις (4) αντίστοιχα χημικές.

Από τα αποτελέσματα τπου διαβά-
ζετε στους συνημμένους πίνακες δια-
πιστώνεται:
1. Σε όλα τα δείγματα όλες οι μικρο-
βιολογικές παράμετροι βρέθηκαν σε 
διπλάσιες-πενταπλάσιες συγκεντρώ-

σεις των επιτρεπτών ορίων, γεγονός που 
είναι ανησυχητικό, επειδή οι περιοχές 
αυτές είναι πυκνοκατοικημένες και οι 
υπεύθυνοι της καθαριότητας των ρεμά-
των αυτών πρέπει να ελέγχουν και να 
τηρούν τους όρους καθαριότητας. Εν 
τούτοις αυτό δεν γίνεται, όπως δείχνουν 
οι μετρήσεις.

Πιστεύουμε ότι οι «αρμόδιοι» μετά 
την ενημέρωση τους πρέπει να λύσουν 
το πρόβλημα αυτό.
2. Σε όλα τα δείγματα οι τιμές συγκε-
ντρώσεων των χημικών παραμέτρων 
(εξασθενές χρώμιο, νιτρικά, φωσφωο-
ρικά και χημικά καταναλισκόμενο οξυ-
γόνο) ξεπερνούν κατά πολύ τα ανώτα-

τα επιτρεπόμενα όρια.
Επειδή πιστεύουμε ότι το πρόβλημα 

αυτό είναι διαχρονικό – από το 2016 δια-
πιστώνεται από επαναληπτικές αναλύ-
σεις στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ – πρέπει 
να παρέμβει Εισαγγελέας, ούτως ώστε 
να κατονομαστούν οι υπεύθυνοι και να 
τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Το ΠΑΚΟΕ θα ενημερώσει τους Υπουρ-
γούς ΥΠΕΝ, Εσωτερικών, Υγείας καθώς 
και τον Περιφερειάρχη και τους Δήμους 
των περιοχών που πλήττονται από το 
τεράστιο αυτό πρόβλημα. Ταυτόχρονα 
όλοι αυτοί οι «αρμόδιοι» θα ενταχθούν 
στη «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» του ΠΑΚΟΕ για 
την κλιματική αλλαγή.

Tα ρέματα της Αθήνας γεμάτα 
επικίνδυνα απόβλητα

Εγκληματική αδιαφορία της περιφέρειας και των δημάρχων
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά παραπόταμου Ποδονίφτης και 
ρέματος Χελιδονούς, στις 23 / 01 / 2023.

Α/ 
A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml
Κολοβακτηρίδια 

κοπράνων
E. 

coli Εντερόκοκκοι

1 Παραπόταμος Ποδονίφτης. Αχαρνών. Κάτω από την Γέφυρα, στα δεξιά προς 
Εθνική, πινακίδα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέα Χαλκηδόνας. 08:20 654 654 606

2 Παραπόταμος Ποδονίφτης. Αχαρνών. Κάτω από την Γέφυρα στα αριστερά 
προς Εθνική, πινακίδα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέα Χαλκηδόνας. 08:25 684 684 596

3 Παραπόταμος Ποδονίφτης. Αχαρνών. 80 περίπου μέτρα μακριά από τη 
γέφυρα από αριστερά. 08:30 470 470 170

4 Παραπόταμος Ποδονίφτης. Αχαρνών. Οδός Περισσού 159 απέναντι από 
μαγαζί με ρούχα Apparel. 08:40 586 586 516

5 Παραπόταμος Ποδονίφτης . Αχαρνών. Τέλος του δρόμου οδός Περισσού. 08:45 800 614 396

6
Ρέμα της Χελιδονούς. Χαλκηδόνας. Εκκλησία Αγ. Ευθύμιος πίσω από την 
εκκλησία ποτάμι και πινακίδα Δήμος Νέας Χαλκηδόνας. Δεξιά γέφυρας οδός 
Ξάνθου 

09:00 284 254 70

7 Ρέμα της Χελιδονούς. Νέας Χαλκηδόνας. Πίσω από την εκκλησία Άγιος 
Ευθύμιος ποτάμι και πινακίδα Δήμος Νέας Χαλκηδόνας 09:10 656 656 650

8 Ρέμα της Χελιδονούς. Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη δίπλα στο 
κτήμα Deliche. Από δεξιά . 10:15 830 356 144

9 Ρέμα της Χελιδονούς. Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη δίπλα στο 
κτήμα Deliche. Από δεξιά. 10:20 490 76 20

10 Ρέμα της Χελιδονούς Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη ΕΥΔΑΠ 
εγκαταστάσεις. Κρεστένων. Από αριστερά . 10.30 530 336 324

11 Ρέμα Χελιδωνούς. Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη ΕΥΔΑΠ 
εγκαταστάσεις. Κρεστένων , από δεξιά 10:35 856 446 178

12 Ρέμα της Χελιδονούς. Αγ. Αθανασίου. Οδός Αγ. Αθανασίου, μαγαζί οικίσκοι 
PadoBox. Βιοτεχνία 10:50 330 76 44

13 Ρέμα της Χελιδονούς. Αγ. Αθανασίου. Οδός Αγ. Αθανασίου,, μαγαζί οικίσκοι 
PadoBox. Βιοτεχνία . 10:55 336 94 38

14  Αποχετευτικός Αγωγός. Αγ. Στέφανος, κάτω από τη γέφυρα δεξιά από 
εθνική 11:10 460 242 562

15  Αποχετευτικός Αγωγός. Αγ. Στέφανος, κάτω από τη γέφυρα αριστερά από 
εθνική 11:15 680 294 382

16 Ποτάμι Κηφισός . Μεταμόρφωση. Μετά από γέφυρα κατάστημα λιανικής 
HamiltonΟδός Τατοίου 11:40 400 104 20

17 Ποτάμι Κηφισός Μεταμόρφωση. Μετά από γέφυρα κατάστημα λιανικής 
Hamilton Οδός Τατοίου 11:45 410 36 36

18 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος Οδοί Λέσβου & Ανδρούτσου 11:55 696 696 322

19 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Λέσβου & Ανδρούτσου 12:05 698 698 386

20 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Υψηλάντους & 
Λέσβου 12:15 396 396 414

21 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Υψηλάντους& Λέσβου 12:20 558 206 290

22 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Υψηλάντους &Παπανικολή 46 12:25 444 58 330

23 Ποτάμι Κηφισός Κόκκινος Μύλος. Λάμπρου Κατσώνη 305 Rosseta φούρνος 12:30 592 378 370

24 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Λάμπρου Κατσώνη 293 Βουλκανιζατέρ 12:40 760 386 356

25 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος . Λάμπρου Κατσώνη& Γ. Παπανδρέου. 
Στάση λεωφορείου Γ. Παπανδρέου 12:50 356 356 278

26 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Λάμπρου Κατσώνη 193 Κίτρινη γέφυρα 13:00 394 394 242

27 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη ΕΥΔΑΠ 13:05 378 378 362

28 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη 129Παυλέλης 
Daihatsu 13:20 780 394 238

29 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη & Μαραθώνος, Ένωση 
Κρητών. 13:25 386 356 274

30 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη 89. Κάτω από την 
Γέφυρα 13:30 668 476 282

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. Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα.

500/100 ml
250 

/ 100 
ml

100/ 100 ml
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά παραπόταμου Ποδονίφτης και ρέματος 
της Χελιδονούς,  στις 23 / 01 / 2023.

Α/ 
Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα 

Συγκέντρωση

COD
mg O/L

Χρώμιο 
(VI)

(μg/L)

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

Φωσφορι-
κών (ΡO4 ) 

(mg/L)

1 Παραπόταμος  Ποδονίφτης. Αχαρνών. Κάτω από την Γέφυρα, στα δεξιά 
προς Εθνική, πινακίδα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέα Χαλκηδόνας. 08:20 18 9 18,9 0,2

2
Παραπόταμος  Ποδονίφτης. Αχαρνών. Κάτω από την Γέφυρα στα 
αριστερά προς Εθνική, πινακίδα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέα 
Χαλκηδόνας. 

08:25 11 9 15,6 0,2

3 Παραπόταμος  Ποδονίφτης. Αχαρνών. 80 περίπου μέτρα μακριά από τη 
γέφυρα από αριστερά. 08:30 15 11 14,9 0,2

4 Παραπόταμος  Ποδονίφτης. Αχαρνών. Οδός Περισσού 159 απέναντι από 
μαγαζί με ρούχα Apparel. 08:40 21 11 19,5 0,1

5 Παραπόταμος  Ποδονίφτης . Αχαρνών. Τέλος του δρόμου οδός Περισσού. 08:45 20 9 10,4 0,2

6
Ρέμα της Χελιδονούς. Χαλκηδόνας. Εκκλησία Αγ. Ευθύμιος πίσω από την 
εκκλησία ποτάμι και πινακίδα Δήμος Νέας Χαλκηδόνας. Δεξιά γέφυρας 
οδός Ξάνθου 

09:00 24 7 2,3 0,3

7 Ρέμα της Χελιδονούς. Νέας Χαλκηδόνας. Πίσω από την εκκλησία Άγιος 
Ευθύμιος ποτάμι και πινακίδα Δήμος Νέας Χαλκηδόνας 09:10 17 5 2,4 0,3

8 Ρέμα της Χελιδονούς. Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη δίπλα 
στο κτήμα Deliche. Από δεξιά . 10:15 25 9 13,0 0,0

9 Ρέμα της Χελιδονούς. Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη δίπλα 
στο κτήμα Deliche. Από δεξιά.  10:20 19 6 11,2 0,2

10 Ρέμα της Χελιδονούς Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη 
ΕΥΔΑΠ εγκαταστάσεις. Κρεστένων. Από αριστερά . 10.30 118 4 9,7 1,3

11 Ρέμα Χελιδωνούς. Δήμος Κηφισιάς. Χελιδωνού και Καλυφτάκη ΕΥΔΑΠ 
εγκαταστάσεις. Κρεστένων , από δεξιά 10:35 214 5 16,9 1,2

12 Ρέμα της Χελιδονούς. Αγ. Αθανασίου. Οδός Αγ. Αθανασίου, μαγαζί 
οικίσκοι PadoBox. Βιοτεχνία 10:50 159 3 1,9 0,1

13 Ρέμα της Χελιδονούς. Αγ. Αθανασίου. Οδός Αγ. Αθανασίου,, μαγαζί 
οικίσκοι PadoBox. Βιοτεχνία . 10:55 238 3 7,5 0,1

14  Αποχετευτικός Αγωγός. Αγ. Στέφανος, κάτω από τη γέφυρα δεξιά από 
εθνική 11:10 132 6 6,6 0,2

15  Αποχετευτικός Αγωγός. Αγ. Στέφανος, κάτω από τη γέφυρα αριστερά 
από εθνική 11:15 160 4 6,0 0,2

16 Ποτάμι Κηφισός . Μεταμόρφωση. Μετά από γέφυρα κατάστημα λιανικής 
Hamilton. Οδός Τατοίου 11:40 176 4 11,2 3,2

17 Ποτάμι Κηφισός Μεταμόρφωση. Μετά από γέφυρα κατάστημα λιανικής 
Hamilton Οδός Τατοίου 11:45 136 4 10,6 2,3

18 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος Οδοί Λέσβου & Ανδρούτσου 11:55 161 8 15,3 1,1

19 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Λέσβου & Ανδρούτσου 12:05 49 6 10,0 1,2

20 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Υψηλάντους & 
Λέσβου 12:15 468 6 8,9 1,1

21 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Υψηλάντους& Λέσβου 12:20 277 10 17,4 1,2

22 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Οδοί Υψηλάντους &Παπανικολή 46 12:25 310 10 19,9 1,1

23 Ποτάμι Κηφισός Κόκκινος Μύλος. Λάμπρου Κατσώνη 305 
Rossetaφούρνος 12:30 460 7 4,4 1,1

24 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος. Λάμπρου Κατσώνη 293 
Βουλκανιζατέρ 12:40 163 3 11,9 1,0

25 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος . Λάμπρου Κατσώνη& Γ. Παπανδρέου. 
Στάση λεωφορείου Γ. Παπανδρέου 12:50 499 5 11,9 1,1

26 Ποτάμι Κηφισός. Κόκκινος Μύλος.  Λάμπρου Κατσώνη 193 Κίτρινη 
γέφυρα 13:00 76 6 8,9 1,3

27 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι . Λάμπρου Κατσώνη ΕΥΔΑΠ 13:05 84 5 7,7 1,0

28
Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη 129Παυλέλης 
Daihatsu 13:20 38 6 9,7 1,2

29 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη & Μαραθώνος, 
Ένωση Κρητών. 13:25 23 6 15,4 1,1

30 Ποτάμι Κηφισός. Άγιοι Ανάργυροι. Λάμπρου Κατσώνη 89. Κάτω από την 
Γέφυρα 13:30 53 8 10,1 1,0

* 125 3 3,5 – 6 0.4 – 0.7
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* Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/
ΕΚ σχετικά με πρότυπα ποιότητας περι-
βάλλοντος 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 Νιτρικών πρέπει να 
είναι μικρότερη από 50mg/l σε περιπτώ-
σεις ιδιαιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, 
με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l. 

**Αριθμ. 20488 Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐ-
ου 2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλο-
ντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και 
Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομη-
χανικών 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 πρότυπα ποιότητας περι-
βάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, η συγκέντρωση ολικού Φωσφό-
ρου πρέπει να είναι μικρότερη 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: απαιτούμενη ποιότη-
τα των επιφανειακών νερών που προο-
ρίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «δια-

βίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», 
η συγκέντρωση των Φωσφόρικών πρέ-
πει 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 από-
φασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλ-
λοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό 
και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιο-
μηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορ-
ροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς 
διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές 
Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών παρα-
μέτρων, αναφέρετε η συγκέντρωση του 
Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών 
11 mgNO3−N/l. 
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Για μία φορά ακόμα, στις 23-1-2023, επιστημονι-
κό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρή-
σεις για την ύπαρξη επικίνδυνων για την δημόσια 

υγεία ρύπων (PM10, PM2.5, PM1, φορμαλδεΰδη) καθώς 
και την υφιστάμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ανησυχητικά, όπως 
διαπιστώνεται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμμα-
τα, των μεγίστων, ελαχίστων και μέσων τιμών.

Πιστεύουμε ότι μετά από δύο χρόνια και πλέον καταγγελιών 
στον ”αρμόδιο και υπεύθυνο” φορέα είναι καιρός να απευθυν-
θούμε στην δικαιοσύνη. Ελπίζουμε ένας εισαγγελέας ”ποιότη-
τας ζωής” να αναλάβει την διερεύνηση του προβλήματος, ώστε 
αθώοι να μην ρισκάρουν την υγεία τους εξαιτίας της αναλγη-
σίας των ”αρμοδίων”.

Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
ώστε να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος.

1.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών 
ρύπων.Σταθμός Πανόρμου,  
Ημερομηνία: 23/ 1/2023. 

 Έξοδος προς Λ. Ριανκούρ 64

Ώρα PM 1  
(μg/m3)

PM 2,5 
(μg/m3)

PM 10  
(μg/m3)

10:45 6 26 49
10:46 6 26 49
10:47 6 27 50
10:48 6 29 56
10:49 7 29 57
10:50 7 31 58
10:51 7 26 49
10:52 6 25 47
10:53 7 27 53
10:54 6 30 59

Ανώτατο 
επιτρεπ. όριο 15 15 50

1.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών 
ρύπων.Σταθμός Πανόρμου,  
Ημερομηνία: 23/ 1/2023. 

 Έξοδος προς Λ. Ριανκούρ 64

Ώρα HCHO 
(mg/m3)

TVOC 
(mg/m3)

H/A  n  
(Tesla)

10:45 0,02 0 11
10:46 0,03 0 12
10:47 0,01 0 1
10:48 0,04 0 3
10:49 0,02 0 11
10:50 70,02 0 17
10:51 0,04 0 14
10:52 0,03 0 22
10:53 0,03 0 21
10:54 0,03 0 19

Ανώτατο 
επιτρεπ. όριο 0,02 0,31 20

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΌΡΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΉΣ.

EΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΜΕΤΡΟ 

ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
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2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 

Λεωφόρος 
Κατεχάκη

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

PM 1 σε μg/m3

11:13 5 11:52 8 12:03 27
11:14 5 11:53 7 12:04 42
11:15 5 11:54 7 12:05 42
11:16 5 11:55 7 12:06 33
11:17 5 11:56 7 12:07 29
11:18 6 11:57 6 12:08 47
11:19 6 11:58 6 12:09 35
11:20 6 11:59 7 12:10 30
11:21 6 12:00 31 12:11 40
11:22 7 12:01 32 12:12 27

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 

Λεωφόρος 
Κατεχάκη

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

PM 2,5  σε μg/m3

11:13 21 11:52 26 12:03 111
11:14 26 11:53 34 12:04 131
11:15 27 11:54 26 12:05 92
11:16 24 11:55 39 12:06 76
11:17 24 11:56 27 12:07 100
11:18 34 11:57 24 12:08 118
11:19 23 11:58 79 12:09 148
11:20 31 11:59 64 12:10 121
11:21 65 12:00 101 12:11 104
11:22 30 12:01 62 12:12 80

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25
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2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 

Λεωφόρος 
Κατεχάκη

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

PM 10  σε μg/m3

11:13 42 11:52 51 12:03 243
11:14 47 11:53 61 12:04 277
11:15 50 11:54 49 12:05 112
11:16 48 11:55 70 12:06 175
11:17 49 11:56 46 12:07 190
11:18 61 11:57 45 12:08 203
11:19 39 11:58 134 12:09 292
11:20 53 11:59 168 12:10 162
11:21 109 12:00 187 12:11 213
11:22 56 12:01 70 12:12 183

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 

Λεωφόρος 
Κατεχάκη

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

TVOC    σε μg/m3

11:13 0 11:52 0 12:03 0
11:14 0 11:53 0 12:04 0
11:15 0 11:54 0 12:05 0
11:16 0 11:55 0 12:06 0
11:17 0 11:56 0 12:07 0
11:18 0 11:57 0 12:08 0
11:19 0 11:58 0 12:09 0
11:20 0 11:59 0 12:10 0
11:21 0 12:00 0 12:11 0
11:22 0 12:01 0 12:12 0

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 

Λεωφόρος 
Κατεχάκη

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

HCHO σε mg/m3

11:13 0,02 11:52 0,03 12:03 0,07
11:14 0,03 11:53 0,02 12:04 0,06
11:15 0,03 11:54 0,03 12:05 0,05
11:16 0,05 11:55 0,06 12:06 0,08
11:17 0,02 11:56 0,05 12:07 0,07
11:18 0,04 11:57 0,03 12:08 0,09
11:19 0,03 11:58 0,05 12:09 0,09
11:20 0,03 11:59 0,04 12:10 0,08
11:21 0,02 12:00 0,05 12:11 0,08
11:22 0,04 12:01 0,06 12:12 0,09

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 

Λεωφόρος 
Κατεχάκη

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

H/A n  (Tesla)
11:13 139 11:52 60 12:03 80
11:14 221 11:53 37 12:04 16
11:15 186 11:54 32 12:05 28
11:16 183 11:55 27 12:06 48
11:17 184 11:56 29 12:07 28
11:18 47 11:57 24 12:08 12
11:19 38 11:58 24 12:09 47
11:20 46 11:59 24 12:10 14
11:21 34 12:00 5 12:11 15
11:22 25 12:01 5 12:12 8

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
Λεωφό-

ρος Μεσο-
γείων

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

PM 1   σε μg/m3

12:41 5 12:31 37 12:17 8
12:42 6 12:32 6 12:18 8
12:43 6 12:33 6 12:19 20
12:44 6 12:34 7 12:20 18
12:45 5 12:35 7 12:21 23
12:46 6 12:36 8 12:22 20
12:47 9 12:37 11 12:23 13
12:48 7 12:38 9 12:24 13
12:49 7 12:39 9 12:25 12
12:50 5 12:40 15 12:26 18

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
Λεωφό-

ρος Μεσο-
γείων

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

PM 10 σε μg/m3

12:41 82 12:31 160 12:17 253
12:42 230 12:32 55 12:18 193
12:43 132 12:33 50 12:19 486
12:44 77 12:34 161 12:20 142
12:45 55 12:35 60 12:21 142
12:46 173 12:36 139 12:22 97
12:47 82 12:37 148 12:23 70
12:48 82 12:38 123 12:24 101
12:49 183 12:39 118 12:25 165
12:50 165 12:40 182 12:26 156

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
Λεωφό-

ρος Μεσο-
γείων

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

TVOC  (mg/m3)
12:41 0 12:31 0 12:17 0
12:42 0 12:32 0 12:18 0
12:43 0 12:33 0 12:19 0
12:44 0 12:34 0 12:20 0
12:45 0 12:35 0 12:21 0
12:46 0 12:36 0 12:22 0
12:47 0 12:37 0 12:23 0
12:48 0 12:38 0 12:24 0
12:49 0 12:39 0 12:25 0
12:50 0 12:40 0 12:26 0

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
Λεωφό-

ρος Μεσο-
γείων

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

PM 2,5  σε mg/m3

12:41 48 12:31 70 12:17 126
12:42 177 12:32 27 12:18 112
12:43 106 12:33 30 12:19 266
12:44 42 12:34 83 12:20 66
12:45 30 12:35 31 12:21 67
12:46 110 12:36 117 12:22 46
12:47 49 12:37 73 12:23 33
12:48 50 12:38 60 12:24 55
12:49 140 12:39 58 12:25 82
12:50 95 12:40 145 12:26 80

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
Λεωφό-

ρος Μεσο-
γείων

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

HCHO  (mg/m3)
12:41 0,43 12:31 0,04 12:17 0,04
12:42 0,18 12:32 0,04 12:18 0,05
12:43 0,13 12:33 0,05 12:19 0,05
12:44 0,07 12:34 0,04 12:20 0,07
12:45 0,03 12:35 0,04 12:21 0,07
12:46 0,03 12:36 0,04 12:22 0,06
12:47 0,01 12:37 0,02 12:23 0,05
12:48 0,02 12:38 0,05 12:24 0,06
12:49 0,01 12:39 0,04 12:25 0,07
12:50 0,02 12:40 0,05 12:26 0,06

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02

2.Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Κατεχάκη, Ημερομηνία: 23/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
Λεωφό-

ρος Μεσο-
γείων

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Αεροδρόμιο

H/A n  (Tesla)
12:41 1963 12:31 203 12:17 1956
12:42 1990 12:32 96 12:18 1458
12:43 1666 12:33 78 12:19 1667
12:44 1833 12:34 178 12:20 1273
12:45 1306 12:35 197 12:21 1977
12:46 1775 12:36 224 12:22 1854
12:47 1920 12:37 203 12:23 1999
12:48 1316 12:38 192 12:24 1975
12:49 1510 12:39 223 12:25 1725
12:50 1855 12:40 129 12:26 1047

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Σε επιχείριση σκούπα του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, χθές Πέμπτη 19/12/2023 
έβαλε κόφτη σε 26 οικογένεις, 

σε γυναίκες με μωρά παιδιά και ανα-
πήρους με αναπνευστικά προβλή-
ματα, το δικαίωμα… στο φως, στον 
ανεξέλεγκτο οικισμό σεισμοπαθών 
και απόρων στο Μενίδι (στρατόπε-
δο Καποτά).

Σας παραθέτουμε μερικά ονόματα 
οικογενειών με μωρά και ηλικιωμένους 
με προβλήματα που έπεσαν στη δαγκά-
να του κοινωνικού εταίρου της ΔΕΗ.

1. Αθηνά Στραβωμιδη με 3 μωρά
2. Αντιγόνη Φούσακ με 1 μωρό 

3 μηνών
3. Κωνσταντίνα Ολιβιέρη με 2 μωρά
4. Γεωργία Αμυριδη
5. Φίλιππος Αβραμίδης με ανα-

πνευστικά προβλήματα
6. Χαράλαμπος Δειτινιτης με ανα-

πνευστικά προβλήματα
7. Αυτή η καταγγελία μας ήρθε 

μετά το δελτίο του Πάνου Σκουρο-
λιάκου στο οποίο αναφερόταν στην 
αναλγησία της ΔΕΗ. Στην συνέχεια 
ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του 
ΠΑΚΟΕ κ. Σωτήρης Καλογήρου, επι-
σκέφτηκε την περιοχή χθες το από-
γευμα και πραγματοποίησε έρευνα 
η οποία περιγράφεται παρακάτω με 
αντίστοιχες φωτό

1. Από την επίσκεψη στις 19/1/2023 περί 
ώρα 14:00 – 17:30 και τις συζητήσεις που 
έκανα με κατοίκους του οικισμού ΚΑΠΟ-
ΤΑ, είδα έμαθα και κατέγραψα ηχογραφη-
μένα και με εικόνα τα παρακάτω σύμφωνα 
με δηλώσεις των συνομιλούντων

2. Στον οικισμό κατοικούν από την 
αρχική ”παραχώρηση” μέχρι και σήμε-
ρα σεισμόπληκτοι και νόμιμοι μετανά-
στες (Ρωσοπόντιοι). Σε ποσοστό περίπου 
5% υπάρχουν εγκαταλελειμμένα σπίτια 
και όπως φαίνονται και κατεστραμμένα.

3. Μεγάλος αριθμός σπιτιών που στη 
διάρκεια του χρόνου οι αρχικοί ένοικοι 
αποχώρησαν επανακατοικήθηκαν από 
άλλους δίχως νέα παραχωρητήρια (κυρί-
ως Ρομά όπως είδα κιόλας και συνομίλη-
σα μαζί τους)

4. Ο οικισμός απολαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗ και ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ (συγκοινωνία ,συγκομιδή απορριμμά-
των κ.λ.π ) Δεν πρόκειται για ”φυλαγμέ-
νη περιοχή́ .́ Η ρευματοδότηση γίνεται 

μέσω οιουδήποτε παρόχου. Υπάρχει μεγά-
λος αριθμός οικιών που ζουν οικογένειες 
χωρίς ρεύμα με κεριά και φιάλες προπα-
νίου για θέρμανση .

5. Στο θέμα της ρευματοδότησης ανα-

φέρθηκαν τα εξής : Ονομαστικές παροχές 
λαμβάνουν έναντι λογαριασμούς και ουδέ-
ποτε εθεάθη από κατοίκους εκπρόσωπος 
ΔΕΔΔΗΕ να κάνει μετρήσεις πάρα μόνο 
με προσωπικό ραντεβού (εγινα αυτόπτης 

Εξαιτίας της αναλγησίας της εταιρείας κοινωνικής ωφέλειας ΔΕΗ

Σε επικίνδυνα σκοτάδια  
οικογένειες με μωρά
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μάρτυρας υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ που προ-
σήλθε με προσωπικό ραντεβού για κατα-
μέτρηση σε μετρητή ,σχετική φωτογρα-
φία ,με μηχανη) Αντιθέτως εκπρόσωποι 
ΔΕΔΔΗΕ συνοδεία αστυνομικών προ-
σέρχονται σε συχνό ρυθμό τελευταία για 
΄́ απεγκατάσταση μετρητών” (σχετικές 
φωτογραφίες)και διακοπές λόγω ληξιπρό-
θεσμων λογαριασμών. Οι ρευματοκλοπές 
είναι σε μεγάλο βαθμό και από ενοίκους 
κυρίως που εγκαταστάθηκαν σε ”αφημέ-
να σπίτια” . Αδυναμίες πληρωμών λόγω 
γενικότερων θεμάτων αντιμετωπίζονται 
με τις γενικές κατευθύνσεις που υπάρ-
χουν αλλά με συμπεριφορές υποτιμητι-
κές μόλις αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται 
για την συγκεκριμμένη περιοχή. Αναφέρ-
θηκε προσωπική περίπτωση ,στην προη-
γούμενη προεκλογική περίοδο, όπου νυν 
υπουργός τότε βουλευτής μεσολάβησε για 
διακανονισμό 60 δόσεων και επανασύν-
δεση με την πληρωμή της πρώτης δόσης 
. Τέτοια γεγονότα έχουν επαναληφθεί και 
οι άνθρωποι αισθάνονται ”αντικείμενα 
ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης ανεξαρτή-
τως κομμάτων” δεδομένου ότι όλοι είναι 
Έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Θεω-
ρείται ότι είναι μία ”ανεξέλεγκτη και αφη-
μένη κατάσταση” η οποία γίνεται αιτία 
συνεχών προβλημάτων.

Στο θέμα της ασφάλειας αναφέρθηκε 
ότι οι κάτοικοι νιώθουν ασφαλείς εκεί και 
δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά τα οποία 
να διαφέρουν από τα γενικότερα προβλή-
ματα της χώρας. Επεσήμαναν δε ότι πρό-
σφατη εκπομπή γνωστού δημοσιογρά-
φου δημιούργησε πολύ αρνητική εικόνα 
και μάλιστα επεσήμαναν ότι ελήφθησαν 
δηλώσεις από άτομο που δήλωνε κάτοικος 
ΚΑΠΟΤΑ αλλά κανένας στον οικισμός δεν 
τον είχε ξαναδεί γεγονός που τους ξένισε.

Σήμερα μιλήσαμε με την πρόεδρο 
του συλλόγου “Σεισμοπαθών και από-
ρων οικισμού Καποτά και ευρύτερης 
περιοχής ” κυρία Μαχη Σιόλα, που 
αριθμεί 650 μέλη η οποία την επόμε-
νη εβδομάδα θα μας παρουσιάσει πλη-

θώρα στοιχείων για το τεράστιο σκάν-
δαλο των κατοικιών στα οικήματα της 
περιοχής.

Σε αυτά κατοικούν περίπου 3.500 
άτομα όπου 500 είναι Ρωμά, 500 παρεί-
σακτοι και 2500 ουσιαστικοί δικαιού-
χοι. Όπως μας καταγγέλλει η πρόεδρος 
κυρία Σιόλα η ΔΕΗ και οι υψηλόμισθοι 
υπάλληλοί της θεωρούν τους κατοικού-
ντας στα λιωμένα της περιοχής ”μιά-
σματα” και τους αντιμετωπίζουν αντί-
στοιχα. Συγκεκριμένα, όταν οι πρώτοι 
έποικοι των κατοικιών το 1999 μετά 
το σεισμό στην Αττική εγκατέλειψαν 
αρκετά σπίτια, μετά από 2 χρόνια με 
προτροπή του δημάρχου εγκαταστά-
θηκαν σε αυτά νέοι, οι οποίοι ζήτησαν 
από την ΔΕΗ νέο συμβόλαιο πράγμα 
που ΄δεν έκανε η ΔΕΗ με αποτέλεσμα 
να τους κυνηγάει ακόμη το χρέος των 
παλαιών και όταν αυτοί οι ταλαίπωροι 

άνθρωπο ζητούν διακανονισμό, η απά-
ντηση είναι να καταθέσετε το 50% και 
προχωράμε. Η πλειονότητα των 3.500 
κατοίκων του οικισμού είναι μακροχρό-
νια άνεργοι με επίδομα 200€.

Επειδή η έρευνα συνεχίζεται και 
έχει τεράστιο κοινωνικό και βασικά 
ανθρώπινο ενδιαφέρον θα σας ενημε-
ρώνουμε συνεχώς για τα τεκταινόμε-
να. Άραγε αναρωτιόμαστε ποιό είναι 
το κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΗ: Το 
ακριβοπληρωμένο spot στην τηλεόρα-
ση όπου η ΔΕΗ διαθέτει από τα χρή-
ματα μας 1.000.000€ για παιδικές δρά-
σεις και ανάγκες, ας διαθέσει λοιπόν 
για τις 26 προαναφερόμενες οικογένει-
ες το ποσό των 35.000€ που χρειάζε-
ται για να επανέλθει το φως στις ψυχές 
των μανάδων που προαναφέραμε και 
να δώσει χαρά στα μωρά που κόπτε-
ται για αυτά η ΔΕΗ.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Το ΠΑΚΟΕ είναι ένας ανεξάρτη-
τος μη κερδοσκοπικός φορέας 
με 43 χρόνια λειτουργίας γεμά-

τα αγώνες, κατακτήσεις, παρεμβάσεις, 
διαφωνίες και διεκδικήσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η νομική του μορφή είναι ΑΣΤΙ-
ΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γι΄ αυτό το ΠΑΚΟΕ συνεχίζει να επι-
τίθεται με σφοδρότητα σε όλες αυτές τις 
ΜΚΟ, οι οποίες με την επίφαση του 
«κοινωνικού έργου» διαπράττουν παρά-
νομες πράξεις και ανεξέλεγκτα διαχει-
ρίζονται κρατικά και ευρωπαικά κον-
δύλια. Έκπληκτοι και απογοητευμένοι 
εξάλλου παρακολουθούμε τον τελευταίο 
καιρό στην Ελλάδα τη δράση ΜΚΟ, όπως 
η Κιβωτός του Κόσμου. Το κουβάρι ξετυ-
λίγεται και για την υπόθεση Qatargate 
και πλέον ελέγχονται και 2 ΜΚΟ που είχε 
η αδερφή της πρώην αντιπροέδρου του 
Ευρωκοινοβουλίου κας Καϊλή.

Στην Ελλάδα δρουν διάφορες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται 
με το περιβάλλον. Μία εξ αυτών είναι 
η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.).

i )  Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια 
έχει κατονομάσει την προβληματική 
λε ιτουργία  αυτής  της  ΜΚΟ και 
καταγγέλλει ότι εκμεταλλευόμενη την 
ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου σε 
ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Γαλάζιες 
Σημαίες» χρηματοδοτείται από όλους 
τους φορείς που θέτουν υποψηφιότητα 
γι’ αυτές καθώς και από χορηγούς που 
στηρίζουν το πρόγραμμα. Δηλαδή «Γιάννης 
κερνάει, Γιάννης πίνει».

Χωρίς νομική υπόσταση είναι το πρό-
γραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» που υλοποι-
είται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), που 
είναι ο «επίσημος φορέας», ο «εθνικός 
συντονιστής», αφού σύμφωνα με ενδε-
λεχή έρευνα που έκανε το ΠΑΚΟΕ, σε 
βάσεις νόμων και νομολογίας της ημεδα-
πής δεν προέκυψε κάποιο ελληνικό νομο-
θέτημα ή απόφαση Ελληνικού Δικαστη-
ρίου που να διέπει ή να αναφέρεται στο 
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

Επιπλέον σε έρευνα και στη νομική 
βάση της Ε.Ε την CELEX, δεν βρέθηκε 
κάποιος κανονισμός ή οδηγία που να διέ-
πει συγκεκριμένα τη λειτουργία του προ-
γράμματος αυτού. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι στο ως άνω πρόγραμμα, το οποίο δημι-
ούργησε και υλοποιεί η FEE (Foundation 
for Environmental Education) οι Δήμοι, 
οι Κοινότητες και το Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος, συμμετέχουν «εθελοντικά», στη 
βάση ενός γενικού πλαισίου παροχής 
συνδρομής στη δράση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ 
και όχι στη βάση συγκεκριμένου νομι-
κού πλαισίου που διέπει τη δράση και 
εφαρμογή του προγράμματος.

ii) Επιπλέον η Ε.Ε.Π.Φ. δέχεται χωρίς 
δεύτερη σκέψη τις χορηγίες της τσιμε-
ντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ και άλλων 
βιομηχανιών, η οποία αν και αποδε-
δειγμένα ρυπογόνος, στρέφει το ενδι-
αφέρον της σε μελέτη για τη βιοποι-
κιλότητα της Μήλου, όπου όμως οι 
εξορυκτικές δραστηριότητές της έχουν 
ολέθρια αποτελέσματα στο νησί αυτό. Η 
είδηση αυτή έφτασε στο ΠΑΚΟΕ από τον 
κο Αγάθη, κτηνοτρόφο στην περιοχή Καμά-
ρι Ευβοίας, όπου διατηρεί μονάδα παρα-
γωγής τσιμέντου η εταιρεία ΤΙΤΑΝ. Ο κος 
Αγάθης είχε διαμαρτυρηθεί με επιστολή 
του προς την Ε.Ε.Π.Φ. για τη «συνεργα-
σία-χορηγία» της με την τσιμεντοβιομη-
χανία ΤΙΤΑΝ, το κείμενο της οποίας έχει 
επί λέξει ως εξής:

“Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι αγαθής 
Αθανάσιος και θα ήθελα να σας καταγ-
γειλω ένα ζήτημα που ενδεχομένως να 
σας αφορά.Στην περιοχή καμάρι Βοιω-
τίας δραστηριοποιείται μια τσιμεντοβι-
ομηχανία που τυχαίνει να είναι χορηγός 
σας όπως αυτό φαίνεται αν κάποιος ανα-
τρέξει στην σελίδα σας.υστερα από δικιά 
μου καταγγελία στην ΠΑΚΟΕ που τυχαία 

γνώρισα αναζητοντας κάποια ΜΚΟ να 
ασχολείται με το περιβάλλον κατεγγειλα 
το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει από 
την τσιμεντοβιομηχανία και άμεσα ασχο-
λήθηκαν με το πρόβλημα στην περιοχή 
κάνοντας μετρήσεις ατμοσφαιρικές και 
υδάτων με αποτέλεσμα να δικαιωθεί η 
καταγγελία μου καθώς τα νερά είναι τοξι-
κά και οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις είναι 
άνω των ορίων σε πολλά στοιχεία όπως 
και κινήθηκαν νομικά για την δραστη-
ριότητα αυτή της τσιμεντοβιομηχανί-
ας. Με εσάς που καθώς σας ενημέρωσα 
τηλεφωνικά για το πρόβλημα της περιο-
χής είπε μια κυρία πως η καταγγελία πρέ-
πει να γίνει γραπτός.. γραπτά και εγώ σας 
καταγγέλλω πως η τσιμεντοβιομηχανία 
ΤΙΤΑΝ ΧΟΡΗΓΌΣ ΣΑΣ βάση των μετρή-
σεων εκπέμπει αέρια που είναι άνω των 
επιτρεπόμενου ορίου.και τα νερά που 
καταλήγουν στον σαρανταποταμο είναι 
ακατάλληλα καθώς και η τσιμεντοσκο-
νη στην περιοχή είναι ορατή πέραν της 
τσιμεντοβιομηχανίας.θα ήταν χαρά μου 
να μου πείτε εσείς αν έχετε κάνει ποτέ 
κάποια έρευνα στην συγκεκριμένη τσιμε-
ντοβιομηχανία και στη φύση γύρω από 
αυτήν.η αν δεν έχετε κάνει να μου πείτε 
αν θα κάνετε κάποια έρευνα η απλά θα 
δέχεστε τις ΕΥΓΕΝΙΚΈΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ της 
τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ..”

Τέλος το ΠΑΚΟΕ, αφού μας κοινοποί-
ησε ο κος Αγάθης την ως άνω επιστολή 

O νόμος της σιωπής  
για τα κονδύλια των ΜΚΟ

Η καταστροφή 
της Μήλου  

με τα νταμάρια
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του, διαμαρτυρήθηκε και αυτό με τη σει-
ρά του στην Ε.Ε.Π.Φ.για το ως άνω ζήτη-
μα, αποστέλλοντας την εξής επιστολή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

«Κύριε Πέτρου,
Επισυναπτόμενο θα βρείτε το Δελτίο 

Τύπου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. που δημοσιεύτη-
κε στις 18/10/2022 και αναφέρεται στην 
εγκληματική και επικίνδυνη ρύπανση που 
προκαλεί το Εργοστάσιο της  «ΤΙΤΑΝ» 
Α.Ε. στο Καμάρι της Βοιωτίας, προς ενη-
μέρωση σας καθώς αυτή είναι χορηγός 
σας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σας 
ενδιαφέρει η λειτουργία του εργοστασί-
ου  «ΤΙΤΑΝ» ώστε να γίνει και αυτό μέρος 
μίας καλύτερης ποιότητας ζωής για τον 
Έλληνα πολίτη.

      Επειδή έχετε υλοποιήσει για λογα-
ριασμό της «ΤΙΤΑΝ» Α.Ε. μελέτη για την 
«βιοποικιλότητα» της Μήλου, όπου οι εξο-
ρυκτικές δραστηριότητες της έχουν  ολέ-
θρια αποτελέσματα για το νησί, θα θέλαμε 
να μας στείλετε τη μελέτη αυτή.                                    

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 σημα-
ντική και η κινητοποίηση των πολι-
τών είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η 
στήριξη όλων των φορέων, στους ατο-
μικούς αγώνες των κατοίκων, για την 
προστασία του περιβάλλοντος αποτε-
λεί αναγκαιότητα.

Σε επίρρωση όλων αυτών οφείλουμε 
να αναφέρουμε πως η Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας Φύσης διατείνεται στην ιστο-
σελίδα της πως  «έχει ανάγκη τη στήριξή 
μας για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της. 
Μπορεί κανείς να γίνει μέλος της, να κάνει 
μια δωρεά, ή να αγοράσει τα βιβλία της, τα 
περιοδικά της και άλλα οικολογικά μικροα-
ντικείμενα. Πάνω απ’ όλα όμως, η σημαντι-
κότερη στήριξη είναι η εθελοντική βοήθεια 
στις διάφορες δράσεις της»……

Τα συμπεράσματα είναι δικά σας.
Κατόπιν όλων αυτών το ΠΑΚΟΕ απευ-

θύνει τα εξής ερωτήματα προς τους 
αρμόδιους του ΥΠΕΝ, των Δήμων και 
των Περιφερειών:

Πως όμως να εμπιστευτεί κανείς ένα 
πρόγραμμα που δεν είναι κατοχυρωμένο 
νομικά και επιπλέον λειτουργεί πάνω σε 
μια αυθαίρετη βάση κριτηρίων που κανείς 
δεν ελέγχει εκτός από τους ίδιους τους 
φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
για τις Γαλάζιες Σημαίες;

Πως γίνεται χωρίς κανένα προηγούμε-
νο επιτόπιο έλεγχο να δίνεται «γαλάζια 
σημαία»;

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί επιτέ-
λους το κράτος, ούτως ώστε να ελεγχθεί 
διεξοδικά η δράση των ΜΚΟ που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα;

Θα διακόψει τη χρηματοδότηση των 
ΜΚΟ, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε παρά-
νομες δραστηριότητες;

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι  ήρθε ο και-
ρός να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Το ηθικό όφελος τεράστιο. Το αισθα-
νόμαστε βαθιά στο πετσί μας, όταν δια-
βάζουμε καθημερινά τις λοβιτούρες και 
τη σαπίλα που υπάρχει ακόμα και στο 
Ευρωκοινοβούλιο και στις φωλιές των 
αετονύχιδων βουλευτών, προέδρων και 
αντιπροέδρων.

Το κοινωνικό όφελος επίσης είναι 
τεράστιο, γιατί απλούστατα ο λαός ανα-
ζητά να μάθει την αλήθεια και να έχει 
μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το οικονομικό όφελος όμως έχει αρνη-
τικό τελείως πρόσημο.

Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο 
του Προέδρου του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτη 

Χριστοδουλάκη, το σπίτι του, δυστυχώς 
έχει υποθηκευτεί από την Alpha Bank 
και όχι μόνο.

Γι΄ αυτό είναι άμεση πλέον η ανά-
γκη, μετά από αυτόν τον οχετό που είμα-
στε αντιμέτωποι εδώ και μερικές εβδομά-
δες, να γίνει ένας πλήρης έλεγχος από 
τους Εισαγγελείς Διαφθοράς όχι μόνο 
της Ελλάδας αλλά από όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, ώστε μερικοί -που είναι αρκετοί 
δυστυχώς- να μπουν φυλακή.

Η λέξη ΜΚΟ που για εμάς είναι 
προσβλητικός όρος, δίχως νομική 
υπόσταση, αφού όλες αυτές οι οργα-
νώσεις δηλαδή οι μη κυβερνητικές, 
εξαρτώνται άμεσα από τον πακτω-
λό των χρημάτων με διαδρομή ΕΕ 
-κυβερνήσεις -ΜΚΟ.

Κύριοι αρμόδιοι περιμένουμε απα-
ντήσεις και λήψη μέτρων άμεσα.

Tα απόβλητα από το εργοστάσιο του ΤΙΤΑ-
ΝΑ στο Καμάρι ρέουν ανενόχλητα.
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Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε 
για άλλη μία φορά μετρήσεις 
σε σταθμούς του μετρό για να 

καθορίσει την ποιότητα του αέρα προς 
ενημέρωση του επιβατικού κοινού 
και των εργαζόμενων στο μετρό. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την 
11.01.2023 στους σταθμούς Πανόρ-
μου και Μέγαρο Μουσικής. Σε κάθε 
σταθμό δείγματα αέρα λήφθηκαν σε 
3 σημεία: έξω από το σταθμό, στα 
εκδοτήρια και  στις αποβάθρες, ανά 
λεπτό για δέκα λεπτά σε κάθε σημείο 
δειγματοληψίας, όπως θα δείτε στους 
παρακάτω πίνακες.

Η συνολική εικόνα των μετρήσεων δεί-
χνει επικίνδυνα επίπεδα σε αιωρούμενα 
σωματίδια ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλ-
δεΰδη και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Πιο συγκεκριμένα ως προς τα 
αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ2,5 και ΡΜ10 
παρατηρείται η τάση να εμφανίζονται 
υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης όλων 
των σωματιδίων τόσο στα εκδοτήρια όσο 
και στις αποβάθρες, σε έως και τετραπλάσια 
από το ανώτερο επιτρεπτό όριο επίπεδα. 
Μάλιστα στις αποβάθρες και των δύο 
σταθμών παρατηρήθηκε ότι οι μέγιστες 
τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων 
ΡΜ1 είναι και αυτές πολύ ανώτερες των 
επιτρεπόμενων ορίων (15 μg/m2).

Γενικά οι μέσοι όροι των συγκεντρώ-
σεων των σωματιδίων κοντά στις εξόδους 
των σταθμών κυμαίνονταν γύρω από 

το ανώτερο επιτρεπτό όριο και κάποιες 
φορές το υπερβαίνουν, ενώ όσο προχωρά 
κανείς προς τις αποβάθρες οι τιμές αυξά-
νονται ανάλογα.

Για τις τιμές των πτητικών οργανι-
κών ενώσεων (VOC), ευτυχώς παρατηρή-
θηκαν χαμηλές τιμές και ενώ στα εκδο-
τήρια παρατηρούνται κάπως πιο υψηλές 
τιμές, παραμένουν κάτω του ανώτερου 
επιτρεπτού ορίου.

Αντίθετα οι τιμές της φορμαλδεΰδης 
σπάνια έπεφταν κάτω από το ανώτερο 
επιτρεπτό όριο και η μέγιστη συγκέντρω-
ση αυτής βρέθηκε στο σταθμό Πανόρμου 
στην έξοδο προς την οδό Λουίζης Ριαν-
κούρ και στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής 
στην αποβάθρα προς Δημοτικό Θέατρο.

Οι τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας είναι τρομακτικές καθώς οι τιμές 
κινούνται σε δεκαπλάσια από το όριο επί-
πεδα, ιδίως στις εξόδους των σταθμών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι :
● Τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω του 
μεγέθους τους αποτελούν υγειονομικό 
κίνδυνο για τον άνθρωπο και περιβαλλοντικό 
κίνδυνο καθώς δημιουργούν αλλαγές 
κλίματος στις περιοχές που απαντάται 
μεγάλη συγκέντρωση τους. Για αυτούς 
τους λόγους αποτελούν δείκτη ποιότητας 
του αέρα. Είναι δυνατό να ερεθίσουν τη 
μύτη και το φάρυγγα, να προκαλέσουν 
άσθμα, εξασθένιση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, αύξηση ευαισθησίας σε 
λοιμώξεις, φλεγμονές των αναπνευστικών 

οδών, οξεία βρογχίτιδα ή πνευμονία, 
καρκίνο του πνεύμονα, αρρυθμίες, 
ισχαιμικά συμπτώματα και καρδιακή 
ανεπάρκεια.
● Τα  VOC (Volatile Organic Compounds) 
αποτελούν μια ακόμη πηγή ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, η οποία προέρχεται κυρίως από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες , όπως 
καύση υδρογονανθράκων, βιομηχανικές 
δραστηριότητες, χρήση διαλυτών, όμως 
μπορεί να έχουν και βιογενή προέλευση. 
Τα συνήθη συμπτώματα μετά από έκθεση 
στα VOC  είναι πονοκέφαλος, δερματικοί 
ερεθισμοί, δύσπνοια, αλλά και ηπατικές 
παθήσεις, πολυνευρίτιδα ακόμα και 
καρκίνος.
● Η ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, η οποία χαρακτηρίζεται 
από πάρα πολύ υψηλές συχνότητες και 
ενέργειες ανά φωτόνιο, είναι επικίνδυνη. 
Από την άποψη, λοιπόν, επικινδυνότητας 
η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι περισσότερη 
κρίσιμη, όπως π.χ. η ραδιενέργεια. Όταν η 
έκθεση ενός οργανισμού σ’ αυτή υπερβεί 
κάποιο όριο, μπορεί να προκληθούν 
αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα του 
DNA, καρκίνο – γενετικά φαινόμενα στα 
βιολογικά συστήματα και άλλες σοβαρές 
ασθένειες.

Παρακάτω παραθέτουμε τα διαγράμ-
ματα των μέσων όρων των μετρήσεων 
καθώς και τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές. 
Όπως σαφώς διαπιστώνετε, ακόμα και οι 
μέσες τιμές είναι υψηλότερες των ορίων.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΟΞΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Iώσεις και ατμοσφαιρική  
ρύπανση χέρι-χέρι
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1.Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Πανόρμου, Ημερομηνία: 11/ 1/2023

Ώρα
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
64

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Δημοτικό 
Θέατρο

PM 1 σε μg/m3

10:57 5 11:15 25 11:36 21
10:58 12 11:16 19 11:37 25
10:59 12 11:17 22 11:38 22
11:00 11 11:18 22 11:39 24
11:01 15 11:19 19   11:40 25
11:02 14 11:20 16   11:41 24
11:03 13 11:21 16   11:42 26
11:04 16 11:22 16 11:43 27
11:05 11 11:23 20 11:44 41
11:06 20 11:24 22 11:45 28
11:07 10 11:25 24 11:46 48
11:08 15 11:26 28 11:47 31
11:09 10 11:27 28 11:48 27
11:10 12 11:28 19 11:49 28
11:11 16 11:29 20 11:50 25

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15

PM2,5 σε μg/m3

10:57 16 11:15 50 11:36 76
10:58 25 11:16 58 11:37 74
10:59 18 11:17 35 11:38 67
11:00 18 11:18 35 11:39 77
11:01 21 11:19 93   11:40 80
11:02 27 11:20 70   11:41 76
11:03 42 11:21 60   11:42 73
11:04 18 11:22 48   11:43 42
11:05 28 11:23 102   11:44 58
11:06 37 11:24 47   11:45 54
11:07 26 11:25 48   11:46 59 
11:08 55 11:26 49   11:47 91
11:09 24 11:27 70   11:48 89
11:10 18 11:28 34   11:49 47
11:11 26 11:29 38   11:50 77

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25

PM 10 σε  μg/m3

10:57 20 11:15 102 11:36 171
10:58 44 11:16 112 11:37 159
10:59 35 11:17 46 11:38 144
11:00 34 11:18 48 11:39 166
11:01 37 11:19 120   11:40 171
11:02 46 11:20 130   11:41 157
11:03 50 11:21 107   11:42 157
11:04 31 11:22 89   11:43 57
11:05 46 11:23 157   11:44 92
11:06 73 11:24 58   11:45 68
11:07 46 11:25 100   11:46 78
11:08 91 11:26 67   11:47 195
11:09 40 11:27 153   11:48 188
11:10 35 11:28 58   11:49 60
11:11 48 11:29 48   11:50 166

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50
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Ώρα
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
64

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Δημοτικό 
Θέατρο

HCHO σε mg/m3

10:57 0.05 11:15 0.05 11:36 0.04
10:58 0.08 11:16 0.05 11:37 0.03
10:59 0.12 11:17 0.05 11:38 0.01
11:00 0.1 11:18 0.06 11:39 0.04
11:01 0.11 11:19 0.07   11:40 0.02
11:02 0.09 11:20 0.07   11:41 0.03
11:03 0.12 11:21 0.04   11:42 0.02
11:04 0.11 11:22 0.03   11:43 0.01
11:05 0.11 11:23 0.05   11:44 0.02
11:06 0.11 11:24 0,08   11:45 0.02
11:07 0.11 11:25 0.07   11:46 0.01
11:08 0.11 11:26 0.06   11:47 0.03
11:09 0.12 11:27 0.07   11:48 0.02
11:10 0.1 11:28 0.04   11:49 0.02
11:11 0.11 11:29 0.05   11:50 0.02

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02

TVOC σε mg/m3

10:57 0 11:15 0 11:36 0
10:58 0 11:16 0 11:37 0
10:59 0 11:17 0.055 11:38 0
11:00 0 11:18 0.01 11:39 0.065
11:01 0 11:19 0.082   11:40 0.065
11:02 0 11:20 0.018   11:41 0.082
11:03 0 11:21 0.01   11:42 0.078
11:04 0 11:22 0.001   11:43 0.08
11:05 0.03 11:23 0.145   11:44 0.071
11:06 0.008 11:24 0.102   11:45 0.037
11:07 0.002 11:25 0.11   11:46 0.065
11:08 0.07 11:26 0.148   11:47 0.049
11:09 0.04 11:27 0.146   11:48 0.055
11:10 0.014 11:28 0.057   11:49 0.053
11:11 0 11:29 0.016   11:50 0.057

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31
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Έξοδος προς  Ριανκούρ Εκδοτήρια εισιτηρίων Αποβάθρες προς Νίκαια

Ελάχιστες τιμές μετρήσεων VOC και Φορμαλδεΰδη σε mg/m3

Ανώτ. επιτρ. όριο TVOC: 0,31

Ανώτ. επιτρ. όριο HCHO: 0,02
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Ελάχιστες τιμές μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής (Η/Α) σε n Tesla

Ανώτ. επιτρ. όριο Η/Α: 20

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων
Σταθμός Πανόρμου, Ημ/νία: 11/01/2023

Ώρα
Έξοδος 
προς Λ. 

Ριανκούρ 
64

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Δημοτικό 
Θέατρο

H/Aσε n Tesla
10:57 110 11:15 14 11:36 2
10:58 25 11:16 7 11:37 20
10:59 48 11:17 5 11:38 5
11:00 23 11:18 4 11:39 5
11:01 62 11:19 8      11:40 4
11:02 55 11:20 2      11:41 4
11:03 33 11:21 2      11:42 10
11:04 14 11:22 3      11:43 4
11:05 10 11:23 2     11:44 3
11:06 10 11:24 2     11:45 4
11:07 7 11:25 2     11:46 1
11:08 17 11:26 1     11:47 3
11:09 15 11:27 1     11:48 3
11:10 14 11:28 1     11:49 4
11:11 18 11:29 1    11:50 16

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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2.Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής.  Ημερομηνία: 11/ 1/2023

Ώρα
Πάρκο  

επί Βασ. 
Σοφίας

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Δημοτικό 
Θέατρο

PM 1 σε μg/m3

12:44 15 12:23 20 12:00 16
12:45 15 12:24 15 12:01 20
12:46 10 12:25 18 12:02 20
12:47 15 12:26 15 12:03 23
12:48 15 12:27 18 12:04 25
12:49 13 12:28 17 12:05 21
12:50 15 12:29 20 12:06 15
12:51 20 12:30 19 12:07 15
12:52 12 12:31 15 12:08 20
12:53 10 12:32 17 12:09 22
12:54 10 12:33 16 12:10 19
12:55 9 12:34 16 12:11 20
12:56 10 12:35 15 12:12 21
12:57 9 12:36 10 12:13 19
12:58 10 12:37 17 12:14 13

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 15

PM2,5 σε μg/m3

12:44 48 12:23 33 12:00 48
12:45 30 12:24 44 12:01 52
12:46 24 12:25 32 12:02 42
12:47 32 12:26 48 12:03 49
12:48 32 12:27 72 12:04 62
12:49 28 12:28 93 12:05 42
12:50 40 12:29 48 12:06 39
12:51 30 12:30 43 12:07 33
12:52 27 12:31 30 12:08 50
12:53 24 12:32 43 12:09 55
12:54 27 12:33 36 12:10 50
12:55 23 12:34 81 12:11 43
12:56 21 12:35 27 12:12 46
12:57 19 12:36 34 12:13 46
12:58 27 12:37 48 12:14 23

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 25

PM 10 σε  μg/m3

12:44 89 12:23 61 12:00 97
12:45 55 12:24 62 12:01 109
12:46 45 12:25 45 12:02 91
12:47 59 12:26 88 12:03 120
12:48 59 12:27 132 12:04 130
12:49 53 12:28 138 12:05 89
12:50 74 12:29 81 12:06 81
12:51 57 12:30 93 12:07 70
12:52 47 12:31 51 12:08 109
12:53 49 12:32 81 12:09 123
12:54 52 12:33 63 12:10 105
12:55 46 12:34 159 12:11 91
12:56 42 12:35 47 12:12 100
12:57 37 12:36 63 12:13 97
12:58 54 12:37 81 12:14 38

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 50
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Μέγιστες τιμές  PM 1, PM2,5 & PM10 σε μg/m3

Ανωτ. επιτρ. όριο ΡΜ1: 15
Ανώτ. επιτρ. όριο ΡΜ 2,5: 25
Ανωτ. επιτρ. όριο ΡΜ1 0 : 50 
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Ώρα
Πάρκο  

επί Βασ. 
Σοφίας

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Δημοτικό 
Θέατρο

HCHO σε mg/m3

12:44 0.05 12:23 0,13 12:00 0.09
12:45 0.05 12:24 0,06 12:01 0.1
12:46 0.07 12:25 0,09 12:02 0.11
12:47 0.06 12:26 0.05 12:03 0.12
12:48 0.06 12:27 0.05 12:04 0.11
12:49 0.08 12:28 0.09 12:05 0.11
12:50 0.09 12:29 0.1 12:06 0.1
12:51 0.09 12:30 0.06 12:07 0.1
12:52 0.08 12:31 0.05 12:08 0.11
12:53 0.07 12:32 0.09 12:09 0.11
12:54 0.1 12:33 0.08 12:10 0.11
12:55 0.07 12:34 0.03 12:11 0.11
12:56 0.06 12:35 0.03 12:12 0.12
12:57 0.06 12:36 0.07 12:13 0.09
12:58 0.07 12:37 0.08 12:14 0.11

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,02

TVOC σε mg/m3

12:44 0 12:23 0.086 12:00 0
12:45 0.064 12:24 0.08 12:01 0
12:46 0.013 12:25 0.074 12:02 0
12:47 0.013 12:26 0.068 12:03 0.043
12:48 0.05 12:27 0.068 12:04 0.07
12:49 0.05 12:28 0.057 12:05 0.054
12:50 0.06 12:29 0.045 12:06 0.43
12:51 0.056 12:30 0.033 12:07 0.031
12:52 0.06 12:31 0.129 12:08 0.031
12:53 0.072 12:32 0.021 12:09 0.033
12:54 0.091 12:33 0.01 12:10 0.031
12:55 0.093 12:34 0.016 12:11 0.013
12:56 0.076 12:35 0.01 12:12 0.01
12:57 0.062 12:36 0.006 12:13 0.003
12:58 0.072 12:37 0.006 12:14 0,01

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 0,31
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Μέγιστες τιμές μετρήσεων VOC και 
Φορμαλδεΰδη σε mg/m3

Ανώτ. επιτρ. όριο TVOC: 0,31

0,01 0,01 0,00

0,05 0,05
0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Πάρκο επί
Βασ. Σοφίας

Εκδοτήρια
εισιτηρίων

Αποβάθρες 
προς Νίκαια

Ελάχιστες τιμές μετρήσεων VOC και 
Φορμαλδεΰδη σε mg/m3

Ανώτ. επιτρ. όριο TVOC: 0,31

Ανώτ. επιτρ. όριο HCHO: 0,02

Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής.  Ημερομηνία: 14/ 10/2022

Ώρα
Πάρκο  

επί Βας. 
Σοφίας

Ώρα Εκδοτήρια 
εισιτηρίων Ώρα

Αποβάθρες 
προς 

Νίκαια

H/Aσε n Tesla
12:44 162 12:23 4 12:00 4
12:45 115 12:24 1 12:01 3
12:46 120 12:25 3 12:02 1
12:47 131 12:26 2 12:03 2
12:48 154 12:27 2 12:04 7
12:49 236 12:28 2 12:05 4
12:50 193 12:29 2 12:06 3
12:51 197 12:30 2 12:07 23
12:52 185 12:31 1 12:08 12
12:53 132 12:32 10 12:09 4
12:54 267 12:33 3 12:10 2
12:55 145 12:34 4 12:11 94
12:56 128 12:35 2 12:12 34
12:57 99 12:36 3 12:13 4
12:58 145 12:37 4 12:14 4

Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 20
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Μηνύσαμε τον 
Δήμαρχο Λουτρακίου 

για απειλές
 σε βάρος μας

▶ ΣΕΛ. 4-5 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ 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

ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ 2022: ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ 

ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ:
Eπικίνδυνο  

παιχνίδι µε τα 
απόβλητα των 

πυρηνελαιουργείων
▶ ΣΕΛ. 17

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΥΝΕΧΩΣ 

∆ΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ
▶ ΣΕΛ. 3

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ

▶ 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

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ. 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: 
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ

ΠΥΡHΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

� ΣΕΛ. 32-35

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
∆ΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

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

� ΣΕΛ. 16-31

� ΣΕΛ. 3-13

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ

� ΣΕΛ. 14-15

Πρώτο τεστ αντοχής στο ρεύμα
Σε συναγερμό
για τη διακοπή 

Ρωσικού αερίου
� ΣΕΛ. 36

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΑΒΕΒΑΙΟ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 
ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ  ΤΟ ΑΥΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
�  Η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, 

η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία 
και η έλλειψη προγραμματισμού 
είναι τα κύρια προβλήματα του Έλληνα 

Εφιάλτης η 
οικονοµική κρίση

Υπάρχει πολιτική 
ενέργειας στην ευρώπη;

Πότε και πως µπορούµε 
να γίνουµε αυτάρκεις

Π Α ΚΟ Ε
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Σαρανταπόταμος 
ο εφιάλτης 

▶ ΣΕΛ. 44

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
▶ ΣΕΛ. 47

Π Α ΚΟ Ε
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Αργος - Ναύπλιο 
προβληματικά 

νερά
▶ ΣΕΛ. 18 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Η ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ  
ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

▶ ΣΕΛ. 36

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

▶ ΣΕΛ. 6

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

● Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι μόνι-
μα πεινούν.
● Όταν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 παιδιά πεθαί-
νουν από την πείνα.
● Όταν μεγάλα τμήματα γης των κύριων πηγών παρα-
γωγής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των 
εποίκων του πλανήτη, μολύνονται, καταστρέφονται και 
μένουν χέρσες.
●  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομ-
βαρδίζονται με χίλιες δύο ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες.
● Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερκατανάλωση εξα-
κολουθούν να γίνονται τρόπος ζωής, με όλα τα γνωστά 
επακόλουθα: παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, δια-
βήτης, και άλλες ευκαιριακές επικίνδυνες νόσοι, όπως η 
νόσος των «τρελών αγελάδων», των πουλερικών, των 
χοιρινών, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την ημέρα επι-
σιτισμού και  διατροφής στις 16 Οκτωβρίου.
● Όταν ο κορωνοϊός πρωτοανακαλύφθηκε σε ζωντανά… 
τρόφιμα.  ▶ ΣΕΛ. 2 9

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 

ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ 
ΒΙΑ ΠΩΣ 

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΝΟΘΕΥΟΥΝ ΤΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ, ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  

ΑΓΑΘΟ;

30% ΤΑ 
ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
▶ ΣΕΛ. 11

Οι σταθμοί  
στο μετρό πνίγονται 

στη ρύπανση
▶ ΣΕΛ. 3

Π Α ΚΟ Ε
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ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΚΟΛΥΜΠΗΣΤΕ ΑΦΟΒΑ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

▶ ΣΕΛ. 47-19

▶ ΣΕΛ. 3-35

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΠΙΟ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ

ΟΥΚΡΑΝΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΕΝΑΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ ΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

▶ ΣΕΛ.36-46

Ο ΚΑΘΕ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

▶ ΣΕΛ.51

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ 
ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ▶ ΣΕΛ.52

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ
▶ ΣΕΛ.53

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ  

ΣΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΜΩΡΩΝ
� ΣΕΛ. 34-35

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Εννιά εκατοµµύρια 

θάνατοι ετησίως 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
Έξι εκατοµµύρια θάνατοι  

στα δύο χρόνια
� ΣΕΛ. 31

 Ο Σαρανταπόταµος εστία 
µόλυνσης εξαιτίας της 

εγκληµατικής αδιαφορίας 
της περιφερείας Αττικής

� ΣΕΛ. 24

Βοθρολύµατα πνίγουν το 
Ναύπλιο και το Άργος

� ΣΕΛ. 27-29

Σε ποιες περιοχές στην 
Βόρεια Εύβοια µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το νερό

� ΣΕΛ. 15-19

Μολυσµένο το 
νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης από τον 
Άσσο- ∆ερβένι,

� ΣΕΛ. 20-23

 ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 8 ΠΟΛΕΩΝ 

(ΑΠΟ ΘΗΒΑ ΩΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ ΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
� ΣΕΛ.12-14

Τεράστιοι όγκοι 
νοσοκομειακών αποβλήτων 

του κορονοϊού απειλούν 
τη δημόσια υγεία

� ΣΕΛ.30

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι επιπτώσεις ενός 
ανελέητου πολέµου

Ουκρανία το παρόν και 
το µέλλον ενός λαού 

Το ψωµί 
ψωµάκι

Ενεργειακή 
κρίση

�  Οι Ουκρανοί 
αντιστέκονται 
στη φονική 
ρωσική μηχανή

�  Άμαχοι 
δολοφονούνται

�  Εγκληματικοί φόνοι 
παιδιών

�  Πολιορκία της 
Μαριούπολης  
για τέσσερις 
συνεχόμενες μέρες

�  Χωρίς νερό, ηλεκτρικό 
ρεύμα, τρόφιμα

�  Ο Εφιάλτης 
ενός πυρηνικού 
δυστυχήματος πάνω 
από τα κεφάλια 
των Ευρωπαίων

� ΣΕΛ. 3-10

43 ΧΡΟΝΙΑ Η 80ΣΕΛΙ∆Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Ανασφαλή και 
επικίνδυνα 

προϊόντα που 
διακινούνται 

στην Ε.E. 
▶ ΣΕΛ. 28

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΑ... 
ΑΛΟΓΑ 

▶ ΣΕΛ. 3

«ΦΩΤΙΑ» ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ, 

ΠΕΛΕΤ, ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ, 
ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ 

▶ ΣΕΛ. 32

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ 
ΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΚΗΠΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Επικίνδυνα 
τρόφιμα 

στην αγορά
▶ ΣΕΛ. 30 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚ∆ΙΚΕΙΤΑΙ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ;

∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ
▶ ΣΕΛ. 6 ▶ ΣΕΛ. 20

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
ΜΗ∆ΕΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ

Επικίνδυνα 
τα χημικά 

λιπάσματα και τα 
φυτοφάρμακα

▶ ΣΕΛ. 29

ΩΡΩΠΟΣ: ΤΟΝ 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ 

ΜΠΑΖΑ - ΑΠΟΡΙΜMΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

▶ ΣΕΛ. 25

ΑΛΙΒΕΡΙ: 
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

▶ ΣΕΛ. 40-41

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ

ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΑ 
ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ

▶ ΣΕΛ. 26-33

▶ ΣΕΛ. 3-25

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΤΕΡΝΑ- στο βωμό 
του υπερκέρδους 

καταστρέφει 
το περιβάλλον

▶ ΣΕΛ. 34-38

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΗΣΙ
Κώστας Σκρέκας: Τήλος, το 
ελληνικό νησί µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσµο

▶ ΣΕΛ. 66

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

▶ ΣΕΛ.42-48

▶ ΣΕΛ. 49-63
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
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Η ∆υτική Αττική 
πνίγεται στο νέφος 

και στη…σιωπή
� ΣΕΛ. 30-31

Βαρβάκειος 
αγορά: H καρδιά 

της Αθήνας χτυπά 
υποτονικά

� ΣΕΛ. 17-18

Επικίνδυνη 
η ατµόσφαιρα 
µέσα στο µετρό 

της Αθήνας
� ΣΕΛ. 26-29

 Το ΠΑΚΟΕ 
και ΠΑΛΙ 

∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
� ΣΕΛ.23

Το οδοιπορικό 
του νερού 

ανθρώπινης 
κατανάλωσης 
στις δηµοτικές 

ενότητες 
Τανάγρας

� ΣΕΛ.18-22

Η ΕΛΠΙ∆Α 
ΣΒΗΝΕΙ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ: Πώς πρέπει 
να µεταλλαχθούν 
οι λαϊκές αγορές

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΕ: 

Η µόνη λύση 

ΕΡΕΥΝΑ:Οι τράπεζες 
στραγγαλίζουν τους πολίτες. 

Πώς να αντιδράσετε

ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ: 
Ο βραχνάς για τους πολίτες 
και πώς να προστατευτείτε

Ένα χρόνο πριν η  «ΜΗΔΕΙΑ, φέτος, η 
«ΕΛΠΙΔΑ», ενδιάμεσα οι πυρκαγιές, 
πρόσθεσαν ένα νέο Υπουργείο, με 
ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 δις ευρώ.
Όμως οι πολίτες αγανακτισμένοι, 
φοβισμένοι και ταλαιπωρημένοι, 
σίγουρα «δεν ξεχνούν». Το ΠΑΚΟΕ, 
πιστεύει ότι ήρθε η ώρα των 
διεκδικήσεων, όχι μόνο χρηματικών, 
αλλά και ποινικών, ούτως ώστε να 
καταλάβουν οι «εξουσιαστές», ότι οι 
«εξουσιαζόμενοι», ΞΥΠΝΗΣΑΝ. Για 
αυτό θα οργανώσει τμήμα το οποίο 
θα ταρακουνήσει την «εξουσία», 
όποια και αν είναι.

� ΣΕΛ. 6-16
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

ΕΥΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΕΣ

� ΣΕΛ. 54

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ

O ΩΡΩΠΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: 
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 
ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ 

ΤΩΝ ''LOBYS''

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ 
ΤΟΝ ΣΚΡΕΚΑ 

ΓΙΑ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
� ΣΕΛ. 3

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

EΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ. 
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΛΕΓΡΑΙΝΑ 
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
� ΣΕΛ. 34-35

� ΣΕΛ. 4-17 Η ΠΕΝΤΕΛΗ 
ΓΙΑ 16Η ΦΟΡΑ 

ΚΑΙΓΕΤΑΙ 
ΣΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

� ΣΕΛ. 18-31

ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΗΣΑΠ ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΡΥΠΑΣΜΕΝΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

� ΣΕΛ. 36-43

∆ΙΧΑΖΟΥΝ 
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

NATURA
� ΣΕΛ. 47

Tσέρνοµπιλ, ένας 
συνεχής εφιάλτης

� ΣΕΛ. 5

Eχθρός της 
ηπατιτίδας 

η καθαριότητα
� ΣΕΛ. 4

Aκρίβεια το τρίπτυχο 
της… φτώχειας

� ΣΕΛ.3

Παγωτά και αντιηλιακά. 
Ύπουλοι εχθροί

Το ψωµί ψωµάκι 
χωρίς πολλά λόγια

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ
H BOΡΕΙΑ EYBOIA

ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ 10 ΜΗΝΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ 
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ � ΣΕΛ. 28-32

� ΣΕΛ. 12-27

Που να κολυµπήσετε 
άφοβα και µε ασφάλεια

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

� ΣΕΛ. 7-11
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

Μηνύσαμε τον 
Δήμαρχο Λουτρακίου 

για απειλές
 σε βάρος μας

▶ ΣΕΛ. 4-5 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ 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

ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ 2022: ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ 

ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ:
Eπικίνδυνο  

παιχνίδι µε τα 
απόβλητα των 

πυρηνελαιουργείων
▶ ΣΕΛ. 17

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΥΝΕΧΩΣ 

∆ΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ
▶ ΣΕΛ. 3

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ

▶ 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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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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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 ∆ήµαρχε, 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 ∆ήµο Λουτρακίου και τη ∆ΕΥΑ 
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 ∆ελτίου 
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 
∆ΕΥΑΛ (∆ηµοτική 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 ∆ΕΥΑΛ στην ιστοσελίδα της Ένωσης 

∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης www.edeya.gr (µεταξύ άλλων: 
02/08/2022 για το δίκτυο από δεξαµενή 
Νέα Κατουνίστρας Αµαξοστάσιο ∆ήµου 
(Σφαγεία), 18/07/2022 για το κτίριο ∆ΕΥ-
ΑΛ-ΑΓΘ, 08/06/2022 για την Κεντρική 
∆εξαµενή 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 Ε∆ΕΥΑ; 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 
∆ήµαρχος Λουτρακίου και η ∆ΕΥΑΛ 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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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 
∆ηµάρχου 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 ∆ήµαρχος 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 ∆ήµαρχε;

● 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 ∆ήµαρχο Λουτρακίου 
για απειλές σε βάρος µας

Η κλιµατική αλλαγή έχει ονοµατεπώνυµο: ∆ήµαρχος Λουτρακίου
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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 ∆υτι-
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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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 ∆ήµου. 

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. ∆εν 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 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ 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
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Η Τήλος, το όµορφο 
αποµακρυσµένο 
νησί της ∆ωδεκα-

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 ∆ήµο, 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 ∆ήµο 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 

∆ιαβάστε 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 ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Σχεδόν τρείς µήνες πέρασαν 
(3/09/2022,) όπου ο ∆ήµαρχος 
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 

ΣΚΟΥΠΙ∆ΟΤΟΠΟΣ – 
Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
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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 ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (∆ΟΕ).

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 ∆ΟΕ 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 ∆ιεθνής 

Οργανισµός Ενέργειας 
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Σαρανταπόταμος 
ο εφιάλτης 

▶ ΣΕΛ. 44

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
▶ ΣΕΛ. 47

Π Α ΚΟ Ε
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Αργος - Ναύπλιο 
προβληματικά 

νερά
▶ ΣΕΛ. 18 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Η ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ  
ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

▶ ΣΕΛ. 36

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

▶ ΣΕΛ. 6

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

● Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι μόνι-
μα πεινούν.
● Όταν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 παιδιά πεθαί-
νουν από την πείνα.
● Όταν μεγάλα τμήματα γης των κύριων πηγών παρα-
γωγής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των 
εποίκων του πλανήτη, μολύνονται, καταστρέφονται και 
μένουν χέρσες.
●  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομ-
βαρδίζονται με χίλιες δύο ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες.
● Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερκατανάλωση εξα-
κολουθούν να γίνονται τρόπος ζωής, με όλα τα γνωστά 
επακόλουθα: παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, δια-
βήτης, και άλλες ευκαιριακές επικίνδυνες νόσοι, όπως η 
νόσος των «τρελών αγελάδων», των πουλερικών, των 
χοιρινών, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την ημέρα επι-
σιτισμού και  διατροφής στις 16 Οκτωβρίου.
● Όταν ο κορωνοϊός πρωτοανακαλύφθηκε σε ζωντανά… 
τρόφιμα.  ▶ ΣΕΛ. 2 9

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 

ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ 
ΒΙΑ ΠΩΣ 

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΝΟΘΕΥΟΥΝ ΤΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ, ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  

ΑΓΑΘΟ;

30% ΤΑ 
ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
▶ ΣΕΛ. 11

Οι σταθμοί  
στο μετρό πνίγονται 

στη ρύπανση
▶ ΣΕΛ. 3
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ΘΕΩΡΙΑ
Η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περί-

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

Αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ1, 
ΡΜ2,5 και ΡΜ10

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

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

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

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

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

VOC (Volatile Organic Compounds) 
και φορμαλδεΰδη (ΗCHO)

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

Επικίνδυνοι τοξικοί ρύποι  
στους σταθμούς του μετρό

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

Επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει αυτά που ακολουθούν στο κείμενο,  
αλλά δυστυχώς δεν «ιδρώνει» το αυτί ούτε…εισαγγελέα
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Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργούς, 
Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, ΜΜΕ, 
Κόμματα, Βουλευτές, OTA, Εκπροσώπους 
Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Κυρίες και Κύριοι… Διαβάστε το προ-
σεκτικά!

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

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

Οι λόγοι που εξηγούν την 
ανεπάρκεια των τροφίμων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Οκτωβρίου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑ(Σ)ΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΩΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
Επιστημονικό Συμβούλιο του 
ΠΑΚΟΕ, στην κοινή συνεδρία-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΦΙΑΛΤΗΣ,  
Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Αυτό που μπορούμε να πούμε 
για το θέμα της πυρηνικής 
ενέργειας είναι απλό. Επει-

δή έχουμε την προϊστορία του Τσέρ-
νομπιλ που στην Ελλάδα πέθαναν 
14.500 άνθρωποι από το πυρηνικό 
αυτό δυστύχημα, πιστεύουμε ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα να εγκα-
τασταθεί στην Ελλάδα εργοστάσιο 
πυρηνικής ενέργειας (και πυρηνικά 
όπλα) και πρέπει να δοθεί μία λύση 
και να πιέσουμε όλοι ώστε το αντί-
στοιχο εργοστάσιο στην Τουρκία να 
μη λειτουργήσει παρόλο που έχουν 
δοθεί από τη Ρωσία 20 δις ευρώ για 
το σκοπό αυτό

Αυτό που δεν μπορούσε να προβλε-
φθεί, ήταν ότι η Ευρώπη θα βρισκόταν 
ενώπιον μιας από τις χειρότερες ενερ-

γειακές κρίσεις στην ιστορία της. Σήμε-
ρα η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώ-
πης έχει ήδη απενεργοποιήσει σχεδόν 
όλο το δυναμικό της και το εναπομεί-
ναν θα τεθεί φέτος εκτός λειτουργίας, 
δηλαδή στη χειρότερη δυνατή στιγμή. 

Οι τιμές χονδρικής για το ηλεκτρι-
κό ρεύμα είναι υπερτετραπλάσιες από 
την αρχή της πανδημίας. 

Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν έκτακτα 
μέτρα για να στηρίξουν νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, διότι καλούνται να πλη-
ρώσουν διογκωμένους λογαριασμούς – 
κι αυτοί μπορεί να αυξηθούν περαιτέ-
ρω εάν κλιμακωθεί η ένταση Ρωσίας 
– Ουκρανίας. 

Η κρίση δεν αποκάλυψε μόνο τα τρω-
τά σημεία του εφοδιασμού της Ευρώ-
πης, αλλά και τις παγιωμένες πολιτιστι-

κές και πολιτικές διχογνωμίες σχετικά 
με την πυρηνική βιομηχανία και την 
αποτυχία διαμόρφωσης ενός συλλογι-
κού οράματος.

Για όσους αναρωτιούνται ποια είναι η 
πρώτη ύλη για τη λειτουργία ενός πυρη-
νικού εργοστασίου, δηλαδή την απόκτη-
ση πυρηνικής ενέργειας, η απάντηση 
είναι ουράνιο. Μετά τη χρήση αυτού 
του μεταλλικού χημικού στοιχείου για 
τη λήψη της ενέργειας από τον πυρήνα 
του, παράγονται υπολείμματα, όπως π.χ. 
πλουτώνιο, πολύ ρυπογόνα και πολύ 
ραδιενεργό, πολύ περισσότερο από το 
ουράνιο προέλευσης.

Υπάρχουν κίνδυνοι πυρηνικής ενέρ-
γειας, που έχουν ήδη υποστεί σε όλη 
την ιστορία, επομένως δεν είναι μόνο 
θεωρητικοί.

ΠΑΚΟΕ: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;  

ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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Ανασφαλή και 
επικίνδυνα 

προϊόντα που 
διακινούνται 

στην Ε.E. 
▶ ΣΕΛ. 28

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΑ... 
ΑΛΟΓΑ 

▶ ΣΕΛ. 3

«ΦΩΤΙΑ» ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ, 

ΠΕΛΕΤ, ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ, 
ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ 

▶ ΣΕΛ. 32

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ 
ΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΚΗΠΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Επικίνδυνα 
τρόφιμα 

στην αγορά
▶ ΣΕΛ. 30 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚ∆ΙΚΕΙΤΑΙ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ;

∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ
▶ ΣΕΛ. 6 ▶ ΣΕΛ. 20

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
ΜΗ∆ΕΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ

Επικίνδυνα 
τα χημικά 

λιπάσματα και τα 
φυτοφάρμακα

▶ ΣΕΛ. 29

ΩΡΩΠΟΣ: ΤΟΝ 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ 

ΜΠΑΖΑ - ΑΠΟΡΙΜMΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

▶ ΣΕΛ. 25
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Αθήνα, 23/09/2022
Αρ.πρωτ: 1652
Προς 
Κύριο Ελευθέριο Κοσµόπουλο
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής
ΚΟΙΝ: κο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρω-

θυπουργό 
κο Θάνο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας
κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Σαρανταπόταµος: η καταγ-

γελία του ΠΑΚΟΕ είχε ως αποτέλε-
σµα να διατάξει ο Εισαγγελέας αυτο-
ψία του ρέµατος αλλά ουδείς εκ των 
εµπλεκοµένων δε µπήκε στον κόπο 
να µας ενηµερώσει 

«Φερτά υλικά» τα ανθρώπινα πτώ-
µατα,  κύριοι της εξουσίας;

«Σαν να µην πέρασε µια µέρα»
από τις καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ για την 
άθλια κατάσταση που επικρατεί µε τα 
σκουπίδια, τα βιοµηχανικά απόβλητα και 
τα αστικά λύµατα στα ρέµατα της Αττι-
κής και ιδίως του Σαρανταπόταµου από 
το 2017, η Περιφέρεια και οι υπόλοιποι 
αρµόδιοι φορείς ολιγωρούν, παίζοντας µε 

τις λέξεις και τις… υπηρεσίες τους, µπρο-
στά στο τεράστιο αυτό πρόβληµα που έχει 
άµεση σχέση µε τις εστίες µόλυνσης αλλά 
και τον κορονοϊό.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια έχει προ-
βεί σε τεκµηριωµένες καταγγελίες προς 
όλους τους αρµόδιους φορείς αλλά και 
τη δικαιοσύνη, καθόσον η πολιτική των 
ιθυνόντων δεν έχει αλλάξει, µε την αδι-
αφορία και την προχειρότητα αντιµετώ-
πισης του σοβαρότατου αυτού ζητήµα-
τος να κυριαρχεί. 

Η δράση µας τα τελευταία χρόνια 
ήταν δηµόσια πάντοτε και ουσιαστική 
προς το σκοπό ανάδειξης και αντιµετώ-
πισης του προβλήµατος: Καταγγελίες στον 
Άρειο Πάγο, αγωγές στο Πράσινο ταµείο 
για την απόρριψη της πρότασης µας για 
τον καθαρισµό τµήµατος παραλίας Καλυ-
µπάκι Ελευσίνας και τµήµατος του ποτα-
µού  Σαρανταπόταµου (από την γέφυρα 
έως την θάλασσα περίπου 412µ µήκος) 
στην ευρύτερη περιοχή και µε τη συνερ-
γασία του ∆ήµου Ελευσίνας, δηµοσίευ-
ση δελτίων τύπου, άρθρα στο περιοδικό  
µας «ΟΙΚΟ-νοµία για το περιβάλλον» και 

επιτόπιες δράσεις όπως δειγµατοληψίες, 
µετρήσεις, συνεντεύξεις µε κατοίκους της 
περιοχής, κλπ. Ενδεικτικά: 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Την 8.2.2019 καταθέσαµε στον Άρειο 

Πάγο καταγγελία µας για την κατάστα-
ση που επικρατεί στα ρέµατα της Αττι-
κής, όπως του Κρυονερίου, της Σταµά-
τας, της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, 
µετά από πληθώρα καταγγελιών κατοί-
κων των περιοχών αυτών.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ήδη από το 2018 είχε 

υποβάλει στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ πρότα-
ση για τον καθαρισµό τµήµατος παραλί-
ας Καλυµπάκι Ελευσίνας και τµήµατος 
του ποταµού  Σαρανταπόταµου (από την 
γέφυρα έως την θάλασσα περίπου 412µ 
µήκος) στην ευρύτερη περιοχή  και µε τη 
συνεργασία του ∆ήµου Ελευσίνας. ∆υστυ-
χώς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ απέρριψε την 
πρότασή µας. Εν συνεχεία υποβάλαµε και 
δεύτερη πρόταση το 2020 για για το ίδιο 
θέµα και απορρίφθηκε και αυτή, µετα-
ξύ άλλων µε αιτιολογικό πως δεν έχου-
µε εµπειρία σε τέτοια έργα..... που εµείς  

Για ποιά κλιµατική αλλαγή 
συζητάτε κύριοι της εξουσίας;
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Επιστηµονικό συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ πραγµατοποίησε 
χθες Πέµπτη 22/09/2022, 

ενδεικτικές µετρήσεις ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης σε τρείς   κεντρι-
κές πλατείες του κέντρου της Αθή-
νας (Σύνταγµα-Οµόνοια, Μονα-
στηράκι) και διαπίστωσε ότι ιδι-
αίτερα η καρκινογόνα φορµαλδεΰ-
δη και η ηλεκτροµαγνητική ακτι-
νοβολία, ξεπερνούν κατά πολύ το 
όριο συναγερµού σε όλα τα σηµεία 
µέτρησης.

Αίτια γι’αυτό είναι  αφενός η 
κατάχρηση του  ορυκτού πετρε-
λαίου κίνησης στο 65% των οχη-
µάτων και αφετέρου οι πολλές και 
ανεξέλεγκτες πηγές ηλεκτροµα-
γνητικής ακτινοβολίας στον αέρα 
της Αθήνας που κυκλοφορούν την 
ώρα 1-1,5 εκατοµµύρια πολίτες 

Παρακάτω παρατίθενται οι 
πίνακες και τα διαγράµµατα που 
προσδιορίζουν  ενδεικτικά το πρό-
βληµα, που κατά το ΠΑΚΟΕ πρέ-
πει να ληφθούν συγκεκριµένα 
µέτρα µε ένα άµεσο πρόγραµµα 
ελέγχου των πηγών εκποµπής της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
και λήψη µέτρων, όπως επίσης 
και έλεγχος στα πετρελαιοκίνη-
τα οχήµατα ιδιαίτερα λεωφορεία 
και φορτηγά. 
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Αθήνα, 26/09/2022
Αρ.πρωτ: 1653
Προς 
Κο Ισίδωρο Ντογιάκο, Εισαγγελέα Αρεί-
ου Πάγου, 
κο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό , 
κο Θάνο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας,
κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας  
κο Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερε-
άς Ελλάδας
κα Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρ-
χη Βοιωτίας 
ΚΟΙΝ: κο Βασίλη Περγάλια, ∆ήµαρχο 
Τανάγρας

Κύριοι, σας στέλνουµε συνηµµέ-
νη την πρόσφατη έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
στην επί 40 χρόνια ταλαιπωρηµένη 
και ρυπασµένη ευρύτερη περιοχή 
των Οινοφύτων . 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ..... Η ΑΜΑΡΤΙΑ
✓  Οι κάτοικοι στο έλεος της ασυδοσί-

ας των βιοµηχανιών και της πλή-
ρους  αδιαφορίας του ∆ηµάρχου, 
είναι αδύνατον να προστατευθούν 
από τη ρύπανση και τις επιπτώ-
σεις της. 

✓  Οι καταγγελίες έρχονται συνεχώς 
σαν..... όξινη βορχή, αλλά δυστυ-
χώς δεν ιδρώνει το αυτί κανενός, 
γιατί αφενός ο ∆ήµαχος διαµέ-
νει.... στον Ωρωπό, όπως και πολ-

λοί της .... εξουσίας και αφετέρου 
και οι βιοµήχανοι διαµένουν τατά 
Κεφαλάρι µεριά.

✓  Τα ίδια λόγια που µας είπαν πέρυ-
σι το Μάρτιο οι κάτοικοι, τα ίδια 
οµολογούν µε αγανάκτηση σήµε-
ρα, µετά από  1 1/2 χρόνο.

✓  Το γενικό συµπέρασµα για την 
ατµοσφαιρική ρύπανση που προ-
κύπτει από τις µετρήσεις που ακο-
λουθούν είναι ότι οι καρκινογόνοι 
υδρογονάνθρακες και τα αιωρού-
µενα σωµατίδια, ιδιαίτερα στην 
περιοχή του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ 
είναι πολύ αυξηµένες και χρειά-
ζεται να παρθούν  τα κατάλληλα 
µέτρα. Αλλά ποιός θα τα πάρει, όταν 
ο ∆ήµαρχος, που του έγινε καταγ-
γελία για το πρόβληµα αυτό και για 
το ότι οι καταγγέλοντες κάτοικοι 
δήλωσαν ότι θα σας υποδείξουµε 
εµείς φορέα που θα κάνει µετρή-
σεις για την ατµοσφαιρική ρύπαν-
ση και αυτός ο φορέας δεν θα είναι 
το ΠΑΚΟΕ (κος Αγάθης, κτηνοτρό-
φος). Και αν κάνει µετρήσεις το 
ΠΑΚΟΕ στον ΤΙΤΑΝ θα της κάνει 
για να εκβιάσει τον ΤΙΤΑΝ να του 
δώσει χρήµατα. Ξεχνά µάλλον ο κος 
∆ήµαρχος ότι εδώ και χρόνια που 
το ΠΑΚΟΕ καταγγέλει την αδιαφο-
ρία της ∆ηµοτικής Αρχής, αυτός 
κωφεύει και δεν κάνει απολύτως 
τίποτα για να λυθεί το πρόβληµα. 

Με αυτήν τη συλλογιστική µάλ-
λον ο κος ∆ήµαρχος παίρνει χρή-
µατα από τον ΤΙΤΑΝ, γεγονός που 
θα ψαχτεί. Πού είναι κε ∆ήµαρχε 
το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος 
που είχε εξαγγείλει η κα Μπιρµπί-
λη το 2008 και πώς λειτουργεί; Αν 
λειτουργεί....

✓  Για σας κε ∆ήµαρχε η λύση ενός 
προβλήµατος που έχει επιπτώσεις 
στη δηµόσια υγεία είναι η συγκά-
λυψη και για να γίνει αυτή πιστευ-
τή ρίχνετε λάσπη και όχι η ανάδει-
ξη του που θα µπορούσε να λυθεί 
το πρόβληµα. Αυτή η τακτική σας 
είναι λάθος και θα θέλαµε, για τη 
συµπεριφορά σας αυτή και τις επώ-
νυµες καταγγελίες των πολιτών σε 
βάρος σας, να σταθείτε στο ύψος 
των περιστάσεων και να µας ενη-
µερώσετε τί έχετε κάνει για τα προ-
βλήµατα που αναφέραµε. Εµείς θα 
περιµένουµε µία εβδοµάδα.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Επιστηµονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, 
απαρτιζόµενο από τρεις συνεργάτες εθε-
λοντές του, πραγµατοποίησε επιτόπια 
έρευνα (µετρήσεις-δειγµατοληψίες) για 
την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα 
και των επιφανειακών νερών κατά µήκος 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ
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Μολυσµένα κατά 50% τα νερά 
κολύµβησης από τους Αγίους Αποστόλους 

µέχρι το ∆ήλεσι στον Ωρωπό 

Στις 13/09/2022 επιστηµο-
νικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγµατοποίησε δειγµατο-

ληψίες σε 22 σηµεία στο παραλιακό 
µέτωπο από τους Αγίους Αποστό-
λους µέχρι και τη παραλία ∆ηλε-
σίου  στο ∆ήµο Ωρωπού. Από των 
πίνακα των θέσεων δειγµατοληψίας 
και αποτελεσµάτων που παρατίθε-
ται ]παρακάτω, ο οποίος αποτελεί 
επαναληπτική δειγµατοληψία του 
Μαΐου διαπιστώνεται ότι από τα 
22 δείγµατα τα 12 είναι µολυσµένα 
µε κολοβακτηρίδια και εντερόκοκ-
κους πάνω από τα επιτρεπτά όρια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Αυτό είναι πολύ σηµαντικό επει-
δή τον Μάιο και Ιούνιο το ποσο-
στό αυτό, 57% ακατάλληλα νερά 
ήταν 32%.  Επίσης από τα 16 δείγ-
µατα που πάρθηκαν για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης από το 
Καπανδρίτι έως το Συκάµινο µόλις 2 
δείγµατα ήταν µολυσµένα µε κολο-
βακτηρίδια και e.coli και αυτό στη 
περιοχή του Χαλκουτσίου.

Επειδή το θέµα είναι πάρα πολύ 
σοβαρό η έρευνα αυτή θα κοινο-
ποιηθεί στη περιφέρεια και στο 
Υπουργείο Υγείας και ελπίζουµε 
οι αρµόδιοι πάρουν τα κατάλληλα 
µέτρα ούτως ώστε να λυθεί αυτό 
το πρόβληµα.
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Πραγµατικά τα ποτάµια και 
τα ρέµατα όταν ασύστολα τα 
ρυπαίνουµε, εκδικούνται µε 

επιδηµίες, ασθένειες, ξηρασίες και 
µολύνσεις των υπόγειων υδροφορέων 
. Όταν δυστυχώς στις πόλεις και στα 
χωριά, δεν εξασφαλίζονται υποδοµές 
όπως υγειονοµικοί χώροι σκουπιδιών, 
αποχετευτικά συστήµατα και βιολογι-
κοί καθαρισµοί. Επίσης για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης οι υποδο-
µές είναι πολύ παλαιές και εκπέµπουν 
σήµατα κινδύνου. 

∆υστυχώς τότε δεν συζητάµε πλέ-
ον για ένα σύγχρονο και αναπτυγµέ-
νο κράτος, αλλά γυρίζουµε πολλά χρό-
νια πίσω.

Στην Βόρεια Εύβοια, µετά την κατα-
στροφή του 2021 και µε τα βαρύγδουπα 
προγράµµατα που όπως ανακοινώσε η 
κυβέρνηση, αγγίζουν τα 400 εκατοµµύ-
ρια ευρώ, αναρωτιόµαστε άραγε πόσα 
από αυτά θα δοθούν για την οργάνω-
ση των προαναφερόµενων υποδοµών;

Το ΠΑΚΟΕ θα στείλει καταρχήν αυτή 
την έκθεση της έρευνας που πραγµατο-
ποίησε στην Βόρεια Εύβοια, την οποία 

προσφέρει ∆ΩΡΕΑΝ στους ταλαιπωρη-
µένους πολίτες της, στον περιφερειάρ-
χη Στερεάς Ελλάδας, στους ∆ηµάρχους 
των περιοχών και στα ΜΜΕ. 

Ελπίζουµε πως επιτέλους θα αντι-
δράσουν και θα σκύψουν να λύσουν 
τα τεράστια προβλήµατα τις ευρύτε-
ρης περιοχής.  

Ας σκεφτούµε για λίγο την αξία των ποτα-
µών και ρεµάτων για τη ζωή του ανθρώπου 
που ανέπτυξε µεγάλους πολιτισµούς κοντά 
στις όχθες τους. Στην πορεία του νερού δηµι-
ουργείται ένα «ζωντανό» δυναµικό ποτά-
µιο οικοσύστηµα µε πλούσια παρόχθια 
βλάστηση. Χαρακτηρίζεται από µια συνε-
χή µεταφορά ποικίλων συστατικών όπως 
οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά από 
τα εδάφη της λεκάνης απορροής σε όλη τη 
διαδροµή του ποταµού που τελικά καταλή-
γει στη θάλασσα. 

Το ποτάµιο οικοσύστηµα είναι αποτέ-
λεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ αβιοτι-
κών και βιοτικών παραγόντων. Οι ανθρώ-
πινες παρεµβάσεις όµως υποβαθµίζουν 
τον ποταµό, επειδή µαζί µε τις σηµαντικές 
ποσότητες νερού, που µεταφέρουν φυσι-
κές διαλυµένες ουσίες, µεταφέρονται και 

ουσίες ανθρωπογενούς προέλευσης. Κατά 
συνέπεια, η µετακινούµενη µάζα υπόκειται 
συνεχώς σε χηµικές, βιολογικές και φυσι-
κές αλλαγές που επηρεάζουν σηµαντικά τα 
δεδοµένα µιας περιοχής.

 Ένα σηµαντικό ποσοστό της ολικής 
ρύπανσης των φυσικών υδάτων αποτελεί η 
γεωργία, µια διάχυτη ρύπανση και οφείλε-
ται κυρίως στις αζωτούχες και φωσφορικές 
ενώσεις που προέρχονται από τα λιπάσµα-
τα, διάφορα φυτοφάρµακα, στις οργανικές 
ύλες από τις κοπριές, αλλά και στα εντοµο-
κτόνα που είναι ποικίλα και παρουσιάζουν 
αυξηµένη τοξικότητα. 

Έκτος αυτού, τα ύδατα είναι συνήθως 
οι τελικοί αποδέκτες αστικών και βιοµηχα-
νικών λυµάτων (σηµειακές πηγές). Τελικά 
η ρύπανση δρα περιοριστικά στις χρήσεις 
του νερού από τον άνθρωπο και µειώνει 
κατά πολύ τα διαθέσιµα αποθέµατα γλυ-
κού νερού στον πλανήτη. 

Ακόµα έχει βλαπτική επίδραση στους 
ζωντανούς οργανισµούς : είναι επικίνδυ-
νη για την ανθρώπινη υγεία, υποβιβάζει τις 
ποικίλες χρήσεις των υδάτων του ποταµού 
(π.χ. αλιεία, ψυχαγωγία), αλλοιώνει την ποι-
ότητα του πόσιµου νερού. 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 
(ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ) ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

ΟΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΕΚ∆ΙΚΟΥΝΤΑΙ
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ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ
∆ΑΣΟΣ 
ΤΗΣ ∆Α∆ΙΑΣ 
ΚΑΙΓΕΤΑΙ

Με αφορµή την πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε την περασµένη 
Κυριακή (6/7) στην περιο-

χή του Εθνικού Πάρκου της ∆αδιάς, 
το ΠΑΚΟΕ ζητά από τους πολίτες να 
προβληµατιστούν για τα αίτια που 
προκάλεσαν την πυρκαγιά αυτή αλλά 
και την επέκτασή της σε τέτοιο µεγά-
λο βαθµό µέσα σε τόσο µικρό χρονι-
κό διάστηµα. Επίσης ζητά από την 
πολιτική ηγεσία να αναλογιστεί τις 
τεράστιες ευθύνες της και να προχω-
ρήσει εκτός από την πυρόσβεση, στην 
εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων.

Το Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς-
Λευκίµµης-Σουφλίου είναι προστατευό-
µενη δασική έκταση η οποία έχει συνολι-
κή έκταση 428 τετραγωνικά χιλιόµετρα, 
από τα οποία τα 72,9 είναι αυστηρά προ-
στατευόµενα. 

Έχει σηµαντική αξία λόγω του µεγά-
λου αριθµού αρπακτικών πτηνών που 
φιλοξενεί.

Σε σοβαρή καταγγελία προέβη ο 
Κώστας Ποϊραζίδης -παλιό µέλος της 
Ορνιθολογικής και της Οικολογικής Κίνη-
σης Θεσσαλονίκης, σήµερα αναπλ. καθη-
γητής στο Ιόνιο πανεπιστήµιο µε αντι-
κείµενο τη ∆ιαχείριση Προστατευόµενων 
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Σε 27.817 στρέµµατα ανέρχεται 
η έκταση που επλήγη από την 
πυρκαγιά που ξέσπασε την 19η 

Ιουλίου στην Πεντέλη και επεκτάθη-
κε σε περιοχές της Ανατολικής Αττι-
κής. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από 
την καταγραφή που έκανε η υπηρεσία 
Copernicus/Emergency Management 
Service - Mapping της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µέσω του δορυφόρου της, η 
οποία ενεργοποιήθηκε από τη διεύ-
θυνση Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραµ-
µατείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν 
εντολής του γενικού γραµµατέα, Βασίλη 
Παπαγεωργίου, προκειµένου να γίνει 
η ακριβής αποτίµηση της κατεστραµ-
µένης περιοχής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, σχεδόν στο 

σύνολό της η έκταση που επλήγη, είχε κηρυ-
χθεί αναδασωτέα κατά το παρελθόν ύστερα 
από άλλες πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί.

Από πλευράς πυροσβεστικής, δεν υπάρ-
χει ακόµη σαφής εικόνα για τον αριθµό 
των κτιρίων που έχουν υποστεί ζηµιές, 
καθώς η πυρκαγιά, ναι µεν έχει οριοθετη-
θεί, αλλά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, 
µε τις πυροσβεστικές δυνάµεις να παραµέ-
νουν στο σηµείο.

Ωστόσο, σύµφωνα µε το υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφορών, έχουν διενεργηθεί 
αυτοψίες σε συνολικά 251 κτίρια µε δεκάδες 
να έχουν κριθεί ακατάλληλα προς χρήση.

Η υπηρεσία Copernicus ενεργοποιή-
θηκε και για την πυρκαγιά στη ∆αδιά του 
Έβρου, µε την οικολογική καταστροφή της 
προστατευόµενης περιοχής να χαρακτηρί-
ζεται ανυπολόγιστη. 

Σύµφωνα µε το υπουργείο Κλιµατικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σκοπός 
της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρ-
τογραφικών προϊόντων και δεδοµένων για 
την περιοχή, προς υποβοήθηση του έργου 
των φορέων που εµπλέκονται στην αντι-
µετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη δια-
χείριση των συνεπειών του φαινοµένου.

Πεντέλη: Με κάθε φωτιά χάνει τη 
δυνατότητα φυσικής αναγέννησης

Κάθε φωτιά που καίει την ίδια περι-
οχή φέρνει όλο και πιο κοντά το σηµείο 
µηδέν, αυτό όπου πλέον η φύση δε θα 
µπορεί να κάνει τίποτα µόνη της για 
να επουλώσει τις πληγές και να ανα-
παράξει την υψηλή βλάστηση. 

Στο σηµείο αυτό πλησιάζουν κάποιες 
περιοχές της Πεντέλης, η οποία για άλλη 
µια χρονιά φέτος στα µέσα της αντιπυρικής 

Σχεδόν 28.000 
στρέµµατα κάηκαν 

στην Πεντέλη
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Τα ρέµατα στην Αττική, 
όπως έχει καταγγείλει το 
ΠΑΚΟΕ επανειληµµένα, 

πρέπει να αναβαθµιστούν και 
να λειτουργήσουν σαν µέρος του 
Οικοσυστήµατος των ρεµάτων 
και παραρεµάτων των ποταµών 
της Αττικής.

∆υστυχώς αυτό δεν γίνεται, 
όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το ρέµα Πικροδάφνης δεν είναι 
δώρο για τους εργολάβους. Είναι 
σπάνιο κοινόχρηστο αγαθό που 
ανήκει σε όλους µας. Απορρύπαν-
ση και αναβάθµιση χρειάζεται, όχι 
τσιµέντωµα και συρµατοκιβώ-
τια» απαντά µε οργισµένη ανοι-
χτή επιστολή του προς τον περι-
φερειάρχη Αττικής που πανηγυρί-
ζει το ∆ίκτυο Πολιτών για τη ∆ιά-
σωση του Ρέµατος της Πικροδάφ-
νης. Το ∆ίκτυο επισηµαίνει ότι η 
Περιφέρεια επιµένει να µετατρέ-
ψει την Πικροδάφνη από πανέ-
µορφο οικοσύστηµα, σπάνιο για 
το αστικό τοπίο της Αττικής, σε 
οχετό οµβρίων υδάτων, υλοποιώ-
ντας βαριές επεµβάσεις (τοίχους 
από σκυρόδεµα, επενδύσεις πρα-
νών και κοίτης µε συρµατοκιβώ-
τια, αύξηση ύψους και µείωση 
διατοµής). Ταυτόχρονα, προειδο-
ποιεί ότι σε ένα στενό πλέον ρέµα, 
µε τις οριογραµµές που επέβαλε η 
Περιφέρεια και βάσει των έργων 
από τσιµέντο και συρµατοκιβώτια 
που προωθεί, αυξάνει τον κίνδυ-
νο υπερχείλισης και πολλαπλασι-
άζει την ορµητικότητα του πληµ-
µυρικού νερού.

Υπενθυµίζεται ότι µε το Προε-
δρικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ 409/17.6.2022 
του ΥΠΕΝ γίνεται η «επικύρωση 
καθορισµού των οριογραµµών 
του ρέµατος Πικροδάφνης από τις 
παρυφές του όρους Υµηττού έως 
και την εκβολή του στη θάλασσα, 
καθώς και τµηµάτων των συµβαλ-
λόντων σε αυτό ρεµάτων Αµαλί-
ας (Αγ. ∆ηµητρίου), Καλογήρων 
και Καλαµών, στην περιοχή των 
∆ήµων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγί-
ου ∆ηµητρίου, Αλίµου και Παλαι-
ού Φαλήρου (Ν. Αττικής)». 

Γιατί η Περιφέρεια αγνοεί τις 
ευρωπαϊκές πρακτικές διατήρη-
σης του φυσικού περιβάλλοντος, 
γιατί εγκρίνει αχρείαστα και δαπα-
νηρά έργα, γιατί χρησιµοποιεί και 
σπαταλά τα χρήµατα των πολι-
τών εις βάρος της ποιότητας της 
ζωής τους, γιατί προωθεί οριοθέ-
τηση που νοµιµοποιεί καταπα-
τήσεις και επιπλέον απελευθερώ-
νει νέες ρεµατικές εκτάσεις προς 
οικοδόµηση;

Το ρέµα Πικροδάφνης 
δεν είναι δώρο 

για τους εργολάβους
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ. 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: 
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 
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ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ 
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ΠΥΡHΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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ΣΤΑ ΜΕΤΡΟ 
Δέκα φορές πιο 
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οι τοξικές ουσίες

� ΣΕΛ. 16-31

� ΣΕΛ. 3-13

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ

� ΣΕΛ. 14-15

Πρώτο τεστ αντοχής στο ρεύμα
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για τη διακοπή 

Ρωσικού αερίου
� ΣΕΛ. 36
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ΝΕΦΟΣ ΚΑΙ … ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η πρόσφατη (21/6/2022) επιτόπια 
έρευνα του ΠΑΚΟΕ, σε κεντρι-
κά ρέµατα στην Αττική, που 

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

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

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

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

ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΧΕΤΟΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΦΥΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - 

Ρέµατα που παρέσυρε το ρέµα της τσιµεντοποίησης
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Το ΠΑΚΟΕ επανειληµµένα έχει 
τονίσει την αναγκαιότητα στρο-
φής όλων των πολιτικών ενέρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και στην ΕΕ.
Έτσι, παρά τις διακηρύξεις για την 

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

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

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

Το έγκληµα της απολιγνιτοποίησης

32 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #142 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

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

ΣΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΜΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ●ΝΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ●ΠΕΡΑΣΑΝ ΛΙΓΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ●ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

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

ΠΕΡΑΣΑΝ 42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ
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Παρά τις όποιες συγκεντρώσεις 
γίνονται για την κακοδιαχεί-
ριση των σκουπιδιών από την 

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

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

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

∆ιεκδικήσεις της κινητοποίησης απο-
τελούν οι εξής: 

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

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

• Άµεσο και οριστικό κλείσιµο του 
συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής

• Ένταξη σε πρόγραµµα περιβαλλο-
ντικής αποκατάστασης της ευρύτερης 
περιοχής

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

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

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

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

• Κατάργηση του διαβρωτικού µηχα-
νισµού των αντισταθµιστικών εισφορών

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

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

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

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

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

Συγκέντρωση 
στη χωµατερή της Φυλής 
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ΚΟΛΥΜΠΗΣΤΕ ΑΦΟΒΑ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

▶ ΣΕΛ. 47-19

▶ ΣΕΛ. 3-35

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-
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ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΠΙΟ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ

ΟΥΚΡΑΝΟΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΕΝΑΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ ΤΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

▶ ΣΕΛ.36-46

Ο ΚΑΘΕ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

▶ ΣΕΛ.51

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ 
ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ▶ ΣΕΛ.52

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ
▶ ΣΕΛ.53
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Άλλο ένα δηµοσίευµα του ΠΑΚΟΕ, 
άλλη µία δηµοσίευση πραγµα-
τικών περιστατικών, οδήγησε 

το ΠΑΚΟΕ ενώπιον της ∆ικαιοσύνης, 
στην προσπάθειά του να καταδείξει 
µία νοσηρή κατάσταση. Αναφερόµα-
στε στην παραλιακή της Αθήνας, και 
ειδικότερα στην περιοχή του Παλαιού 
Φαλήρου, µπροστά από τις εγκατα-
στάσεις του ξενοδοχείου «Ποσειδών».

Εκεί διαπιστώνονται εδώ και χρόνια 
πληθώρα παραβάσεων νοµοθεσίας, διαπι-
στώνονται µάλιστα από κρατικούς φορείς, 

αλλά «δεν ανοίγει ρουθούνι»....
Το 2016 µετά από καταγγελίες κατοί-

κων της περιοχής, οι οποίοι µας προ-
σκόµισαν σωρεία εγγράφων επίσηµων 
δηµοσίων φορέων (Περιφέρειας, ΕΟΤ, 
Υπουργείο Υποδοµών Ναυτιλίας και Του-
ρισµού, ∆ήµου Π. Φαλήρου, κλπ) αναδεί-
ξαµε την προβληµατική και καταχρηστι-
κή συµπεριφορά της επιχείρησης αυτής 
στο χώρο της παραλίας µε το άρθρο «Χτί-
ζουν στην άµµο παράνοµα παλάτια- µε 
την εγκληµατική ανοχή του ∆ήµου Π. 
Φαλήρου εκατοµµύρια κέρδη από την 

παράνοµη εκµετάλλεση 4.000 µ2 στην 
παραλία από το ξενοδοχείο «Ποσειδών» 
(τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016).

∆ηµοσιεύσαµε τις άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) που είχαν εκδο-
θεί µέσα στο πέρασµα των ετών  (από το 
1996 που λειτουργεί η επιχείρηση µέχρι 
και το 2016), οι οποίες είχαν όλες ένα 
κοινό στοιχείο, το εξής πολύ απλό: καµία 
δεν έκανε λόγο για αυτοτελές κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στην 
παραλία, παρά µόνο για τοποθέτηση και 

Ο ΚΑΘΕ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

Ποιά δικαιοσύνη; Ποιός κρατικός έλεγχος των ιδιωτικών επιχείρησεων; 
Ποιοί νοµοθετηµένοι περιορισµοί; 
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Ηονοµασία του ανεκτίµητου και 
αναπόσπαστου για τη ζωή αγα-
θού που παγιδεύεται σε πλαστι-

κό ή καµιά φορά σε γυάλινο κλουβί είναι 
- εµφιαλωµένο νερό. 

«Εµφιαλωµένο νερό» καλείται το νερό, 
το οποίο προσφέρεται από το εµπόριο 
συσκευασµένο αεροστεγώς εντός υάλινων 
ή πλαστικών φιαλών ή πλαστικών δοχεί-
ων και προορίζεται για ανθρώπινη κατα-
νάλωση, όπως λέει η νοµοθεσία. 

Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι αδιαµ-
φισβήτητα απαραίτητο το καλοκαίρι: ένα 
µπουκαλάκι µε εµφιαλωµένο νερό στο χέρι, 
είτε περπατάµε στους καυτούς δρόµους 
της πόλης είτε λιαζόµαστε στην παραλία. 
Το τεράστιο ποσό παραγόµενου εµφιαλω-
µένου νερού, ίσως είναι απαραίτητο για 
τους πολυπληθείς κατοίκους των πόλεων 
(υπερπληθυσµός, αστικοποίηση, ανάπτυ-

ξη της βιοµηχανίας και της γεωργίας) που 
ζουν σε εξαντλητικά γρήγορους ρυθµούς 
και τότε αυτό το είδος του νερού εξυπη-
ρετεί άριστα την ανάγκη ενός ζωντανού 
οργανισµού για ενυδάτωση. Η κατα-
νάλωση εµφιαλωµένου νερού κερ-
δίζει όλο και περισσότερους πιστούς 
και στη χώρα µας, αν και ακόµη 
είµαστε πολύ κάτω από τον µέσο όρο 
της υπόλοιπης Ευρώπης. Εκτιµάται ότι ο 
µέσος Ευρωπαίος καταναλώνει 80 -100 
λίτρα εµφιαλωµένου νερού το χρόνο, ενώ 
οι… πρωταθλητές Ιταλοί φτάνουν τα 150 
λίτρα. Όµως αυτό το γεγονός δεν εξαιρεί 
την ανάγκη ζωικής σηµασίας να µάθουµε 
την πραγµατική ποιότητα του εµφια-
λωµένου νερού, την αξία του και την 
ασφάλεια για την υγεία µας. 

Πόσοι από εµάς, όµως, γνωρίζου-
µε τι πίνουµε; Και πόσοι µπορούµε 

να καταλάβουµε τι αναγράφεται στην 
ετικέτα ενός εµφιαλωµένου νερού, 
καθώς και αν έχουµε κάνει την καλύ-
τερη επιλογή νερού;

Τι ακριβώς συµβαίνει µε τα εµφιαλω-
µένα νερά και τι νερό πίνουµε ;

Ας ξεκινήσουµε µε το γεγονός ότι όλα 
τα εµφιαλωµένα νερά δεν είναι ίδια !

Αν διαβάσουµε τις ετικέτες για το είδος 
του εµφιαλωµένου νερού που πίνουµε θα 
ανακαλύψουµε ότι κυκλοφορούν τρεις κατη-
γορίες, αναγνωρισµένες από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση: το επιτραπέζιο, το φυσικό
µεταλλικό νερό και το νερό πηγής.

Στην ετικέτα δεν επιτρέπεται να ανα-
φέρεται οποιοσδήποτε άλλος χαρακτηρι-
σµός του νερού (π.χ. θεραπευτικό, ιαµατι-
κό, φυσικό νερό, µεταλλικό νερό ή φυσικό 
µεταλλικό νερό πηγής). Ποια είναι, όµως, 
τα χαρακτηριστικά του νερού των παρα-

Εµφιαλωµένα νερά, 
νερό σε πλαστικό 

Χωρίς τροφή πεθαίνουµε σε ένα µήνα 
• Χωρίς νερό σε 10 ηµέρες • Χωρίς αέρα  σε 3 λεπτά
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Τελειωµό δεν έχει η περιβαλλοντική καταστροφή 
που συντελείται στη θέση «Τσαρούχα» στο Αλιβέρι.

Για άλλη µία φορά σε αναβρασµό βρίσκονται οι κάτοι-
κοι του Αλιβερίου στο ∆ήµο Κύµης-Αλιβερίου, εξ αιτίας της λει-
τουργίας της ανεξέλεγκτης χωµατερής στη θέση «Τσαρούχα», η 
οποία µολύνει και την δασική έκταση και δηµιουργεί τεράστια 
προβλήµατα στην δηµόσια υγεία επί σειρά ετών.

Οι δηµότες της περιοχής οργανώθηκαν και αντιδρούν έντο-
να ενάντια στον τρόπο λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αρχής, καταγ-
γέλλοντας επίσηµα, τόσο στον τύπο όσο και στο ∆ασαρχείο, 
αυτά που συµβαίνουν στην περιοχή τους. Παράλληλα δίνουν 
στην δηµοσιότητα φωτογραφίες που αποδεικνύουν την τραγι-
κή κατάσταση.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΠΑΚΟΕ 
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Το ΠΑΚΟΕ πήρε μια καταγγελία 
από τους κατοίκους του Αλιβε-
ρίου, την οποία σας παραθέτου-

με αυτούσια κι επειδή πιστεύουμε 
ότι αυτά τα ανεξέλεγκτα εγκλήματα 
σε βάρος του περιβάλλοντος και της 
υγείας των πολιτών πρέπει να στα-
ματήσουν, το ΠΑΚΟΕ θα προχωρή-
σει σε καταγγελία στην Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ.Κ.Ο.Ε
ΘΕΜΑ: «Κατ΄ εξακολούθηση περι-

βαλλοντικό έγκλημα ανεξέλεγκτης 
χωματερής στη θέση ‹›Τσαρούχα›› 
Αλιβερίου, από το Δήμο Κύμης Αλι-
βερίου»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Την 7 Νοεμβρίου 2021 
το απόγευμα, διαπιστώσαμε τα ίχνη και 
γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβα-
ρού και «οργανωμένου» κατ΄ εξακολού-
θηση περιβαλλοντικού εγκλήματος στην 
ανεξέλεγκτη χωματερή στη θέση Τσαρού-
χα Αλιβερίου.

Κατά την διάρκεια του πρώτου 3ημέ-
ρου Νοεμβρίου 2021, (συμπτωματικά, λίγες 
μέρες πριν την 8-11-2021, ημέρα δικασίμου, 
-ο νοών νοεί το-), για να δικαστούν στην 
έδρα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Χαλκίδος ως κατηγορούμενοι ο Δήμαρχος 
Κύμης Αλιβερίου κ. Μπουραντάς Αθανά-
σιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκος Νικό-
λαος και μια υπάλληλος του Δήμου, για 
τα αδικήματα της «υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος με πρόθεση από κοινού», πράξε-
ων που βεβαιώθηκαν από ελέγχους των 
αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών για το 
περιβάλλον. (Αριθμοί δικογραφίας: Β16-296 

200296/2016, Β16-450 200450/2016 και 
Ζ16-737 700737/2016, η οποία αναβλήθη-
κε για 8η συνεχόμενη φορά για τη νέα δικά-
σιμο της 12-1-2022). 

Προφανώς οι «φερόμενοι δράστες», 
χρησιμοποιώντας οδηγούς με βαρέα 
μηχανήματα έργων, (ηθικοί και φυσικοί 
αυτουργοί), επέλεξαν ως τρόπο αποκα-
τάστασης αυτής της ανεξέλεγκτης χωμα-
τερής, να σκεπάσουν (θάψουν) παράνο-
μα τον τεράστιο όγκο των αποβλήτων, με 
ποσότητες αμέτρητων κυβικών αμμοχά-
λικου (προδιαλογέα), από το παρακείμε-

νο λατομείο της LAFARGE.
(Έξυπνη μέθοδος, -να κρύψουν σκεπά-

ζοντας με αμμοχάλικο τα απόβλητα-, ...να 
παρουσιάσουν την επιφάνεια του εδάφους 
καθαρή, ...να επικαλεστούν «δήθεν» συμμόρ-
φωση και «δήθεν» αποκατάσταση της χωμα-
τερής, ώστε να «ξεγελάσουν τους μάρτυρες 
και τους δικαστές», ...δείχνοντας προφανώς 
και φωτογραφίες, ...με σκοπό να πετύχουν την 
απαλλαγή τους στο παραπάνω δικαστήριο).
Όμως, πολλές φορές οι «δράστες», όσο κι 
αν προσπαθούν να κρυφτούν, όποια έξυ-
πνη μέθοδο κι αν σχεδιάσουν, αφήνουν 

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

πίσω τους, εν αγνοία τους, ίχνη και πει-
στήρια του εγκλήματος.

Το ανωτέρω δικαστήριο της 12-1-
2022 ανέβαλλε εκ νέου (για 9η συνεχό-
μενη φορά), τις εν λόγω υποθέσεις ορίζο-
ντας νέα δικάσιμο την 15 Ιουνίου 2022.

ΣΗΜΕΡΑ: Ο όγκος των αποβλήτων 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα 30-5-2022 
να είναι σκεπασμένος (θαμμένος), ο 
σκουπιδότοπος δεν έχει αποκατα-
σταθεί και η επιφάνεια του εδάφους 
ξαναγεμίζει συνεχώς με απόβλητα... 
και το «ίδιο βιολί» να συνεχίζεται!!

(Προς απόδειξη, επισυνάπτεται φωτο-
γραφικό υλικό. Από τις φωτογραφίες 
(εθεάθη εν δράσει - επ΄ αυτοφώρω), 
την 30-5-2022 και ώρα 19:13 άγνωστος 
με μηχάνημα έργων να μεταφέρει και 
να αδειάζει επί τόπου με την κουτάλα 
διάφορα απόβλητα μεταξύ των οποίων 
και ένα νεκρό πρόβατο).

Επίσης, στο φωτογραφικό υλικό 
της 30-5-2022 φαίνονται ποσότητες 
πολλών κυβικών αμμοχάλικου (προ-

διαλογέα), να έχουν τοποθετηθεί πρό-
σφατα στην επιφάνεια του εδάφους 
και να είναι έτοιμες, προφανώς για να 
σκεπάσουν και να κρύψουν πλήρως 
τα απόβλητα, εν όψει της νέας (10ης) 
δικασίμου της 15 Ιουνίου 2022, οπότε 
-με την ίδια μέθοδο- ...να παρουσιά-
σουν την επιφάνεια του εδάφους καθα-
ρή, ...να επικαλεστούν «δήθεν» συμμόρ-
φωση και «δήθεν» αποκατάσταση της 
χωματερής, ώστε να «ξεγελάσουν τους 

μάρτυρες και τους δικαστές», ...δείχνο-
ντας προφανώς και φωτογραφίες, ...με 
σκοπό να πετύχουν την απαλλαγή τους 
στο παραπάνω δικαστήριο.

Ειλικρινά, για άλλη μια φορά, εκφρά-
ζουμε την λύπη μας, την αγανάκτησή 
μας και τον θυμό μας, αφενός για αυτό το 
οποίο γίνεται και αφετέρου επειδή ανα-
γκαζόμαστε ως πολίτες να προβαίνουμε 
συνεχώς σε τέτοιου είδους καταγγελίες, 
με τεράστια αλληλογραφία από επιστολές 
και να υφιστάμεθα ψυχοφθόρες διαδικα-
σίες, επειδή κάποιοι δημόσιοι λειτουρ-
γοί της αυτοδιοίκησης, δεν αδιαφορούν 
απλώς... αλλά προσπαθούν να παραπλα-
νήσουν και προκαλούν με τις ενέργειές 
τους, με αποτέλεσμα την συστηματική 
ρύπανση του περιβάλλοντος παραβιάζο-
ντας κατάφωρα την ισχύουσα νομοθεσία, 
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.

Να σεβαστούν επιτέλους τους συμπολί-
τες τους και να ανταποκριθούν στα καθή-
κοντά τους για τα οποία πέραν των άλλων 
έχουν το πλεονέκτημα να αμείβονται.

ΑΞΙΟΙ λοιπόν για την κατάντια της 
περιοχής Αλιβερίου...

ΑΞΙΟΣ ο μισθός σας...
ΑΞΙΟΙ και αυτοί που εθελοτυφλούν 

για την πραγματικότητα που βιώνουμε.
Αλιβέρι 31 Μαΐου 2022
Για την συντονιστική επιτροπή της 

Κίνησης Πολιτών «Αλιβέρι καθαρή πόλη»
ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Τζανουδάκης Ευάγγελος, Ντούρ-

μας Ιωάννης, Νίκας Αναστάσιος, Κου-
κουβάος Χρήστος.

ΑΛΙΒΕΡΙ

Το δε ∆ασαρχείο Αλιβερίου µάλιστα µε το υπ΄ αρ. πρωτ. 
34323/23-02-2022 έγγραφό του επιβεβαιώνει τους φόβους των 
κατοίκων, καθώς πιστοποιεί πως «η παράνοµη απόθεση απορρι-
µάτων (στρώµατα, κανα-
πέδες, καλώδια, λάστι-
χα, οικοδοµικά υλικά, 
κλπ) και κάλυψή τους µε 
αµµοχάλικο γίνεται χωρίς 
άδεια αρµόδιας αρχής 
στη θέση «Τσαρούχα» 
σε έκταση συνολικά 2,5 
στρεµµάτων εκ των οποί-
ων τα 2 στρέµµατα είναι 
έκταση δασική, διεπόµε-
νη από τις διατάξεις της 
δασικής νοµοθεσίας». Το 
έγγραφο καταλήγει πως 
θα ενηµερώσει σχετικά 
την Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Χαλκίδας.

ΕΓΓΡΑΦΟ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
Το εν λόγω έγγραφο 

αποτελεί µία επισφράγι-

ση των όσων καταγγέλουν επί χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής 
και ειδικά µέσω της Κίνησης Πολιτών «Αλιβέρι καθαρή πόλη», 
οι οποίοι καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες να ευαισθητο-
ποιήσουν τους πολίτες, να δηµοσιοποιήσουν το πρόβληµα και 
να ενεργοποιήσουν τις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να στα-
µατήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων και άλλων 
ογκωδών αντικειµένων, δηµιουργώντας µια πηγή ρύπανσης και 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, χωρίς τη συνδροµή των νόµι-
µων προϋποθέσεων, κατά παράβαση της εθνικής και ευρωπαϊ-
κής νοµοθεσίας καθώς και του νοµοθετικού πλαισίου που διέ-
πει τον δασικό χαρακτήρα της αναφερόµενης στο θέµα έκτασης.

Προς το σκοπό αυτό ενηµέρωσαν και το ΠΑΚΟΕ, το οποίο 
αντέδρασε άµεσα, υποβάλλοντας σχετική αναφορά-καταγγελία 
στον Άρειο Πάγο, στρεφόµενη πρός  όλους τους συναρµόδιους 
φορείς (∆ηµοτική Αρχή, Περιφέρεια, ∆ασαρχείο, ΥΠΕΝ, κλπ).

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Αδιαµφισβήτητο είναι πως η  καθηµερινή απόρριψη των 
απορριµµάτων συνεχίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα  µέχρι 
και σήµερα, ενώ δεν προβλέπεται η χρήση δασικών εκτά-
σεων για την διάθεση των απορριµµάτων. ∆υστυχώς για το 
σοβαρό αυτό ζήτηµα, φαίνεται 
ότι δεν έχει ληφθεί 
κανένα µέτρο από 
τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες. 

Ο ι  κ ά τ ο ι κ ο ι 
ζητούν τα αυτονό-
ητα: 

•  Την άµεση 
λύση και διευθέτη-
ση της αυθαίρετης 
απόρριψης των απορ-
ριµµάτων. 

• Την άµεση απο-
µ ά κ ρ υ νσ η 
των σορών 
απορριµµά-
των και ογκω-
δών αντικει-
µένων. 

• Την πλή-
ρη καθαριό-
τητα και απο-
κατάσταση 
του χώρου 
και όλης της 
περιοχής.

Κ α ι  τ ο 
ΠΑΚΟΕ θα 
συνδράµει τη 
δίκαιη αυτή 
προσπάθειά 
τ ο υ ς  µ ε 
όποιο τρό-
πο µπορεί.

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ: 
Ένα οργανωµένο και κατ’ εξακολούθηση 

περιβαλλοντικό έγκληµα

κατοίκων, καθώς πιστοποιεί πως «η παράνοµη απόθεση απορρι- • Την άµεση απο-

σεων για την διάθεση των απορριµµάτων. ∆υστυχώς για το 
σοβαρό αυτό ζήτηµα, φαίνεται 

Την άµεση απο-
µ ά κ ρ υ νσ η 
των σορών 
απορριµµά-
των και ογκω-
δών αντικει-
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ΑΛΙΒΕΡΙ: 
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

▶ ΣΕΛ. 40-41

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΝΕΡΑ

ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Π Α ΚΟ Ε
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΑ 
ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ

▶ ΣΕΛ. 26-33

▶ ΣΕΛ. 3-25

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΤΕΡΝΑ- στο βωμό 
του υπερκέρδους 

καταστρέφει 
το περιβάλλον

▶ ΣΕΛ. 34-38

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΗΣΙ
Κώστας Σκρέκας: Τήλος, το 
ελληνικό νησί µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσµο

▶ ΣΕΛ. 66

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

▶ ΣΕΛ.42-48

▶ ΣΕΛ. 49-63
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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ΚΑΥΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΑΪΟΣ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

210
85,37%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

36
14,63%

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

246
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 621/ 03-06-2022

To ΠΑΚΟΕ διακηρύσσει, καταγ-
γέλλει και αναγγέλλει τα παρα-
κάτω 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Η κλιµατική αλλαγή σε συνδυασµό µε 

την πανδηµία είναι πια ένας εφιάλτης που 
καθηµερινά βλέπουµε τα αποτελέσµατά του. 
Το 2019 ξεκίνησε, σε σχέση µε το 2018, 
πιο έντονο στις ΗΠΑ, στην Ασία και την 
Αφρική. Η Ευρώπη στο βόρειο-βορειοδυ-
τικό τµήµα της, µας έδειξε µε την άνοδο 
της στάθµης της θάλασσας στις Σκανδι-
ναβικές χώρες, πόσο πιο καταστροφικό 
µπορεί να είναι. Η πανδηµία του κορονο-
ϊού ήταν για την ανθρωπότητα µια εκδι-
κητική απάντηση της φύσης, στις κατα-

στροφικές τάσεις των αισχροκερδικών 
«loby» που δυστυχώς συµπαρασύρουν 
και τους απλούς πολίτες. 

Η ταχεία τήξη των πάγων στην Αρκτι-
κή και στην Ανταρκτική, αποδεικνύει τη 
µέση ετήσια αύξηση της θερµοκρασίας, 
τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά 1 βαθµό. 

Η πρόσφατη ξηρασία στην Ανατολική 
Ευρώπη, που τέτοια φαινόµενα έχουν να 
εµφανιστούν 100 - 500 χρόνια(Ρουµανία, 
Πολωνία, Τσεχία κα). 

Βέβαια, αυτοί που εκπροσωπούν τα 
lobbies των CFC (οργανοχλωριωµένοι 
υδρογονάνθρακες) πιστεύουν ότι κλι-
µατική αλλαγή δεν υπάρχει. Τα δεκάδες 
χιλιάδες θύµατα όµως, καθηµερινά απο-
δεικνύουν το αντίθετο. 

Οι κατολισθήσεις των βουνών στα 
φιόρδ της Νορβηγίας, είναι πλέον µηνι-
αίο φαινόµενο, πράγµα το οποίο, πριν από 
50 χρόνια, γίνονταν κάθε 10-15 χρόνια. 

Οι ξηρασίες στη Μ. Ανατολή και στη 
ζώνη Σαχέλ της Βόρειας Αφρικής, είναι 
σχεδόν ένα σύνηθες φαινόµενο. Η Ινδία 
κάθε χρόνο, εξαιτίας της κατάχρησης 
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, χάνει 
σχεδόν το 1/20 του ζωικού και φυτικού 
της κεφαλαίου και 1/150 του ανθρώπι-
νου δυναµικού της. 

Τα lobbies είναι τόσο ισχυρά, που δεν 
διστάζουν, παρά το γεγονός ότι το ξέρουν, 
να εγκαθιστούν πυρηνικά εργοστάσια σε 
ζώνες υψηλού κινδύνου σεισµικότητας. 
Το 2006 και 2009, η Ελλάδα, µαζί µε τους 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑ

Της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Νικολάου Φλώρου αρ. 8, µε Α.Φ.Μ.: 090073130 - ∆.Ο.Υ.: 
Ψυχικού, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη 
του Εµµανουήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
Κάθε υπεύθυνο στην δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης 

(∆.Ε.Υ.Α) Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, µε έδρα στην Στροφιλιά, στην 
Αγία Άννα Εύβοιας, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα.

*******
Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα,
Επειδή η ∆.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, ως υπεύθυνος 

παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιµου νερού εντός των ορίων αρµοδιότητας 
της [άρθρο 11 § 2, α, της µε αριθµό Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ Β’, 3282, 19.09.2017) 
Υγειονοµικής ∆ιάταξης ], (α) δεν ελέγχει εάν και κατά πόσο, το πόσιµο νερό που 
κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο των ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυµάτων 
και του κέντρου υγείας πληροί τις απαιτήσεις που θέτει το Μέρος Α’ §3 και § 
4 της προαναφερόµενης Υγειονοµικής ∆ιάταξης ως προς τα επικίνδυνα και 
βλαπτικά για την ανθρώπινη υγείας βακτήρια της λεγιονέλλας (Legionella) 
και της ψευδοµονάδας της πυοκυανικής (pseudomonas aeruginosa), (β) δεν λαµβάνει 
δείγµατα νερού από ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και το κέντρο υγείας, έτσι ώστε τα 
συνολικώς από αυτήν λαµβανόµενα δείγµατα να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας 
νερού που καταναλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εντός των ορίων ευθύνης της 
(άρθρο 7 §1 της προαναφερόµενης Υγειονοµικής ∆ιάταξης), (γ) δεν παρέχει κατάλληλες 
και ενηµερωµένες ως προς τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
σχετικά µε την ποιότητα του πόσιµου νερού εντός των ορίων ευθύνης της (άρθρο 12 §1 
της προαναφερόµενης Υγειονοµικής ∆ιάταξης), (δ) δεν τηρεί τις ελάχιστες συχνότητες 
δειγµατοληψιών και αναλύσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιµου 
νερού εντός των ορίων ευθύνης αυτής (Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Β’, §2, δεύτερο εδάφιο, σε 
συνδυασµό µε τον Πίνακα 1 στην § 3 της προαναφερόµενης Υγειονοµικής ∆ιάταξης) και, 
ως εκ τούτου, µε γνώση και πρόθεση αυτή δεν συµµορφώνεται στα προαναφερόµενα µέτρα παρακολούθησης της ποιότητας του 
πόσιµου νερού και ενηµέρωσης του κοινού που προβλέπει η µε αριθµό Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ Β’, 3282, 19.09.2017) Υγειονοµική 
∆ιάταξη µε αποτέλεσµα να τελεί το αδίκηµα του άρθρου 43 § 9 του ν. 4025/2011. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η ως άνω δηµοτική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την συµµόρφωση προς τους όρους της µε αριθµό Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 

Β’, 3282, 19.09.2017) Υγειονοµικής ∆ιάταξης βάσει του άρθρου 11 § 2, α, της εν λόγω ∆ιάταξης. Η ως άνω δηµοτική επιχείρηση, 
στο πλαίσιο της υποχρέωσης παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (άρθρο 7 § 1 της εν λόγω 
Υγειονοµικής ∆ιάταξης), πρέπει να λαµβάνει δείγµατα, τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού 
που καταναλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στον ∆ήµο Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας λειτουργούν πάνω από 
σαράντα τέσσερα ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύµατα. Επίσης λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Εποµένως, η 
∆.Ε.Υ.Α Μαντουδίου πρέπει να λαµβάνει κάθε χρόνο επιπρόσθετα και (α) δείγµατα νερού που καταναλώνεται εντός τουριστικών 
εγκαταστάσεων και ξενοδοχείων κατά τη θερινή περίοδο (Παράρτηµα Ι, Μέρος Α’, § 4 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης) καθώς και 
(β) δείγµατα νερού που καταναλώνεται εντός του κέντρου υγείας Μαντουδίου (Παράρτηµα Ι, Μέρος Α’, § 3 της Υγειονοµικής 
∆ιάταξης). Η λήψη των ανωτέρω δειγµάτων είναι επιτακτική προκειµένου να διαπιστωθεί σε συνέχεια εργαστηριακής ανάλυσης, 
εάν τηρούνται τα όρια συµµόρφωσης που θέτει η προαναφερόµενη Υγειονοµική ∆ιάταξη σχετικά µε το βακτήριο της λεγιονέλλας 
(Legionella) και το βακτήριο της ψευδοµονάδας της πυοκυανικής (pseudomonas aeruginosa) βάσει των §§ 3 και 4 του Μέρους Α’ 
στο Παράρτηµα Ι της προαναφερόµενης Υγειονοµικής ∆ιάταξης. 

Σηµειωτέον ότι το βακτήριο της ψευδοµονάδας της πυοκυανικής είναι ανθεκτικό στα περισσότερα από τα συνηθισµένα 
αντιβιοτικά, η δε λοίµωξη που προκαλείται είναι αρκετά επικίνδυνη ειδικά σε άτοµα µε επιβαρυµένο ανοσοποιητικό. Επίσης, το 
βακτήριο της λεγιονέλλας προκαλεί µια νόσο που καλείται λεγιονέλλωση, η οποία παρουσιάζεται κλινικά µε τη µορφή δύο κυρίως 
συνδρόµων: της πνευµονίας (πνευµονικής νόσου) και του πυρετού Pontiac. Η πρώτη περίπτωση είναι µια οξεία βακτηριακή λοίµωξη 
του αναπνευστικού, που εκδηλώνεται κυρίως µε πνευµονία, υψηλό πυρετό, ρίγη, βήχα, κοιλιακά άλγη και διάρροια και προκαλεί 
ποσοστά θνησιµότητας 5%-30%. Εµφανίζεται µετά από επώαση 5-6 ηµερών. Ο πυρετός Pontiac, είναι µια ελαφρύτερη µορφή 
πνευµονίας που µοιάζει µε ίωση του αναπνευστικού (γρίπη) και εµφανίζεται µετά από επώαση, σε 24 - 48 ώρες. Το βακτήριο της 
λεγιονέλλας είναι ευρύτατα διαδεδοµένοι στο περιβάλλον (στο νερό των λιµνών, των ποταµών και των ακτών τους, καθώς και στο 
καθαρό νερό) και προκαλεί νόσο όταν ο άνθρωπος εισπνεύσει επαρκή ποσότητα υλικού υπό µορφή σταγονιδίων (αερολύµατος). 
Στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον ιδανικός τόπος διαβίωσης του βακτηρίου αποτελούν τα συστήµατα κυκλοφορίας ζεστού 
και κρύου νερού, οι εξατµιστικοί συµπυκνωτές, οι βρύσες, τα ντους, οι δεξαµενές υδροµαλάξεων (spa), οι θερµές ιαµατικές πηγές, τα 
ιαµατικά λουτρά, οι κολυµβητικές δεξαµενές (ιδίως εκείνες όπου το νερό είναι ζεστό και διακινείται), τα διακοσµητικά συντριβάνια, 
ο εξοπλισµός αγωγής του αναπνευστικού συστήµατος, οι υγραντήρες, καθώς και οι κεντρικές µονάδες υδρόψυκτου κλιµατισµού 
(πύργοι ψύξης). Οι οργανικές και ανόργανες ουσίες που περιέχονται στο νερό, παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη δηµιουργία 
αποικιών στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων ύδρευσης. Το πλήθος των αποικιών αυξάνεται από τον σχηµατισµό 

Ψυχικού, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη 

Κάθε υπεύθυνο στην δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης 
(∆.Ε.Υ.Α) Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, µε έδρα στην Στροφιλιά, στην 

η ∆.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, ως υπεύθυνος 
παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιµου νερού εντός των ορίων αρµοδιότητας 
της [άρθρο 11 § 2, α, της µε αριθµό Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ Β’, 3282, 19.09.2017) 
Υγειονοµικής ∆ιάταξης ], (α) δεν ελέγχει εάν και κατά πόσο, το πόσιµο νερό που 
κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο των ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυµάτων 
και του κέντρου υγείας πληροί τις απαιτήσεις που θέτει το Μέρος Α’ §3 και § 
4 της προαναφερόµενης Υγειονοµικής ∆ιάταξης ως προς τα επικίνδυνα και 
βλαπτικά για την ανθρώπινη υγείας βακτήρια της λεγιονέλλας (Legionella) 
και της ψευδοµονάδας της πυοκυανικής (pseudomonas aeruginosa), (β) δεν λαµβάνει 
δείγµατα νερού από ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και το κέντρο υγείας, έτσι ώστε τα 
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Οι ισχυρές επιδόσεις για 
τον πολίτη και τους φορείς 
που ασχολούνται µε την 

προστασία του περιβάλλοντος 
σηµαίνουν και µερικά .... ίσως 
ψίχουλα, από τα παρουσιαζόµενα 
κέρδη να επενδύονται σε έργα που 
προστατεύουν την υγεία του πολίτη 
αλλά και το περιβάλλον, εν τούτοις 
µε βάση αποφάσεις όπως αυτή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
αποδεικνύουν το αντίθετο.

Συγκεκριµένα στην Εύβοια, 
στο Μαντούδι όπου το εργοστάσιο 
στην από 19-5-2022 Οριστική 
Έκθεση Ελέγχου στο εργοστάσιο 
της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ» 
διαπιστώνονται τέρατα και σηµεία 
µε τις βασικές ελλείψεις µέτρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος 
στο εργοστάσιο αυτό.

ΤΕΡΝΑ- στο βωµό του υπερκέρδους 
καταστρέφει το περιβάλλον 

Ισχυρές επιδόσεις για τη ΓΕΚ Τέρνα το 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλκίδα,       19 - 05 - 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Αρ. πρωτ.: 98586/744 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Σχετικά : 652, 602, 507, 454, 358, 330,  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  317, 254, 141 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  π.ε1839, 1830, 1800, 1785, 1646, 1424 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ   
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,  

Φούρνοι Μαντουδίου 340 04,  
email: sec.mantoudiou@ternamag.com  

 
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνά 93 
Ταχ. Κώδικας   : 341 32 
Πληροφορίες    : Λάζαρος Αρδίτζογλου ,  
                           Παναγιώτης Ντζαμίλης  
Αρ. τηλέφ.        : 2221-3-53403, -449 
Αρ. fax             : 2221-0-36041 
E-mail              :  tperydroik-evo@pste.gov.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου μετά από έκτακτο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της μονάδας 

παραγωγής καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», 
διακριτικός τίτλος "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.", εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Μαντουδίου στη θέση «Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε. 
Εύβοιας. 

 
ΣΧΕΤ.:  

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Οι διατάξεις του Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος»  
3. O N. 4685/20 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020): Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

4. O Ν. 4843/21 (ΦΕΚ 193 Α/20-10-2021): Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον 
Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τ-ου Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για 
το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης 
Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των 
περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς 
ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και 
άλλες επείγουσες διατάξεις. 

5. Η Υ.Α. Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-2-20220 : Μοντέλο Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.  

6. Το αριθμ. πρωτ. 26/29-9-2021 έγγραφο της Κοινότητας Μαντουδίου. 
7. Το αριθμ. πρωτ. 8262/6-10-2021 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. 
8. Το αριθμ. πρωτ. 8576/8-10-2021 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. 
9. Το αριθμ. πρωτ. 8577/8-10-2021 έγγραφο του του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. 

Άννας. 
10. Το αριθμ. πρωτ. 10392/ΣπΓ/φπ/19-10-2021 έγγραφο της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ». 
11. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/94517/6397/20-10-2021 έγγραφο του Σώματος 

Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ. 
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12. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/94517/6397/20-10-2021 έγγραφο του Σώματος 
Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ. 

13. Η από 14-11-2021 Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Αντωνίου Βούλγαρη. 
14. Το αριθ. πρωτ. 10587/ΣπΓ/δκ/26-11-2021 έγγραφο της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ». 
15. Η αριθμ. πρωτ. 2019/79337/5-7-2016 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση 

υφιστάμενης μονάδας καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία 
Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», διακριτικός τίτλος "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε", εντός του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Μαντουδίου, στη θέση «Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε. 
Εύβοιας.(ΑΔΑ: ΩΟ6ΟΟΡ10-ΣΓΒ). 

16. Η αριθμ. πρωτ. 3857/222844πε/14-2-2018 Τροποποίηση της αρ. πρωτ.2019/79337/5-7-
2016 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής 
καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος 
Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», διακριτικός τίτλος 
"ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου στη θέση 
«Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Π.Ε. Εύβοιας με μείωση του αριθμού 
των καμίνων και της δυναμικότητας παραγωγής δίπυρης μαγνησίας (DBM) και αλλαγή 
καυσίμου και αναδιατύπωση των όρων αυτής. (ΑΔΑ: ΩΠΒΖΟΡ10-ΥΒΒ). 

17. Η με αριθ. πρωτ. 1068/Φ.14/3592/12-03-2019 έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας από 
τη Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας 

18. Η από 6-12-2021 έκθεση αυτοψίας 
19. Το από 286612/1800/17-12-2021 υπόμνημα της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" 
20. Το από 29/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 295711/1839/29-12-

2021) από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι το σύστημα 
αποθείωσης τέθηκε σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.  

21. Η υπ’ αρ. 6860/Φ.14/3592/30-12-2021 Απόφαση Επιβολής Κυρώσεων στην εταιρεία 
"ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" από τη Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας  

22. Το από 27/01/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 17758/141/28-1-2022) 
από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι από τις 22/1/2022 
διακόπηκε προληπτικά η λειτουργία του περιστροφικού φούρνου λόγω κακοκαιρίας.  

23. Το υπ’ αρ. 2 / 2-2-2022 Απόσπασμα (Αρ. Απόφασης Νο 9) από το Δήμο Μαντουδίου – 
Λίμνης – Αγίας Άννας (αρ. πρωτ. 41890/317/25-2-2022). 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/5331/384/17-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος με το οποίο ζητά στοιχεία για τη λειτουργία της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε"(αρ. πρωτ. 44314/330/1-3-2022) .   

25. Το από 04/03/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 48564/358/4-3-2022) 
από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι αναμένεται η λειτουργία 
του  περιστροφικού φούρνου μεταξύ 15 και 17 Μαρτίου 2022.  

26. Το από 18/03/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 59279/454/18-3-2022) 
από την "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" , με το οποίο ενημερώνει ότι ξεκινά η λειτουργία του  
περιστροφικού φούρνου.  

27. Η από  5-4-2022 έκθεση αυτοψίας 
28. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης περιβαλλοντικών όρων για το έτος 2021 της εταιρείας 

"ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε"  (αρ. πρωτ. 80557/602/13-4-2022).  
29. Το υπ’ αρ. 87855/652/20-04-2022 αίτημα της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε"  για 

παράταση στην κατάθεση υπομνήματος  
30. Το με αριθμ. πρωτ. 11120/ΣπΓ/δκ/06-05-2022 έγγραφο - συμπληρωματικό υπόμνημα της 

εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε" (αρ. πρωτ. 98586/744/9-5-2022) 
 

Α. Ιστορικό 
Μετά από αναφορές σχετικά με επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις εγκαταστάσεις της μονάδας 
παραγωγής καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε", εντός του 
Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου στη θέση «Φούρνοι» του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας της Π.Ε. Εύβοιας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε 
αρχικά αυτοψία στις 6/12/2021 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από υπαλλήλους του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας μαζί με υπαλλήλους της Δνσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο (6-
12-2021) διότι κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία ( (10) σχετικό) στις 18/9/2021 τέθηκε εκτός 
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Το ΠΑΚΟΕ πήρε µια καταγγελία 
από τους κατοίκους του Αλιβε-
ρίου, την οποία σας παραθέτου-

µε αυτούσια κι επειδή πιστεύουµε 
ότι αυτά τα ανεξέλεγκτα εγκλήµατα 
σε βάρος του περιβάλλοντος και της 
υγείας των πολιτών πρέπει να στα-
µατήσουν, το ΠΑΚΟΕ θα προχωρή-
σει σε καταγγελία στην Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ.Κ.Ο.Ε
ΘΕΜΑ: «Κατ΄ εξακολούθηση περι-

βαλλοντικό έγκληµα ανεξέλεγκτης 
χωµατερής στη θέση ‹›Τσαρούχα›› 
Αλιβερίου, από το ∆ήµο Κύµης Αλι-
βερίου»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Την 7 Νοεµβρίου 2021 
το απόγευµα, διαπιστώσαµε τα ίχνη και 
γίναµε µάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβα-
ρού και «οργανωµένου» κατ΄ εξακολού-
θηση περιβαλλοντικού εγκλήµατος στην 
ανεξέλεγκτη χωµατερή στη θέση Τσαρού-
χα Αλιβερίου.

Κατά την διάρκεια του πρώτου 3ηµέ-
ρου Νοεµβρίου 2021, (συμπτωματικά, λίγες 
μέρες πριν την 8-11-2021, ημέρα δικασίμου, 
-ο νοών νοεί το-), για να δικαστούν στην 
έδρα του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 
Χαλκίδος ως κατηγορούµενοι ο ∆ήµαρχος 
Κύµης Αλιβερίου κ. Μπουραντάς Αθανά-
σιος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μπαράκος Νικό-
λαος και µια υπάλληλος του ∆ήµου, για 
τα αδικήµατα της «υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος με πρόθεση από κοινού», πράξε-
ων που βεβαιώθηκαν από ελέγχους των 
αρµοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών για το 
περιβάλλον. (Αριθμοί δικογραφίας: Β16-296 

200296/2016, Β16-450 200450/2016 και 
Ζ16-737 700737/2016, η οποία αναβλήθη-
κε για 8η συνεχόμενη φορά για τη νέα δικά-
σιμο της 12-1-2022). 

Προφανώς οι «φερόµενοι δράστες», 
χρησιµοποιώντας οδηγούς µε βαρέα 
µηχανήµατα έργων, (ηθικοί και φυσικοί 
αυτουργοί), επέλεξαν ως τρόπο αποκα-
τάστασης αυτής της ανεξέλεγκτης χωµα-
τερής, να σκεπάσουν (θάψουν) παράνο-
µα τον τεράστιο όγκο των αποβλήτων, µε 
ποσότητες αµέτρητων κυβικών αµµοχά-
λικου (προδιαλογέα), από το παρακείµε-

νο λατοµείο της LAFARGE.
(Έξυπνη μέθοδος, -να κρύψουν σκεπά-

ζοντας με αμμοχάλικο τα απόβλητα-, ...να 
παρουσιάσουν την επιφάνεια του εδάφους 
καθαρή, ...να επικαλεστούν «δήθεν» συμμόρ-
φωση και «δήθεν» αποκατάσταση της χωμα-
τερής, ώστε να «ξεγελάσουν τους μάρτυρες 
και τους δικαστές», ...δείχνοντας προφανώς 
και φωτογραφίες, ...με σκοπό να πετύχουν την 
απαλλαγή τους στο παραπάνω δικαστήριο).
Όµως, πολλές φορές οι «δράστες», όσο κι 
αν προσπαθούν να κρυφτούν, όποια έξυ-
πνη µέθοδο κι αν σχεδιάσουν, αφήνουν 

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΛΙΒΕΡΙ
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Ποιός δεν γνωρίζει αυτό το 
παγωµένο επιδόρπιο µε βάση 
το γάλα – το παγωτό; Η προ-

σωρινή αίσθηση δροσιάς που προσφέ-
ρει, το κάνει ακαταµάχητο στις γευ-
στικές αναζητήσεις µικρών και µεγά-
λων ειδικά τους θερινούς µήνες. ∆ια-
τίθεται είτε συσκευασµένο, είτε χύµα. 

Επίσης γνωρίζουµε, ότι ισοδυναµεί 
µε ένα ποτήρι γάλα, είναι ένα τρόφιµο 
το οποίο συνδυάζει ποικιλία θρεπτικών 
συστατικών και χαρακτηρίζεται ως ασφα-
λές τρόφιµο γιατί αποθηκεύεται και κατα-
ναλώνεται κατεψυγµένο. Αλλά, ακριβώς, 
λόγου της υψηλής περιεκτικότητάς του 
σε θρεπτικά συστατικά και του ουδέτε-
ρου pH, το λιγουρεύονται και οι µικρο-
οργανισµοί για την ανάπτυξή τους, προ-
καλώντας όµως διάφορες ανεπιθύµητες 
συνέπιες. Ασφαλώς τα στάδια της παστε-
ρίωσης και µετά της κατάψυξης µειώνουν 
τον κίνδυνο ανάπτυξης των µικροοργα-
νισµών στα παγωτά. 

Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι που συν-
δέονται µε το παγωτό και αυτοί είναι οι 
µικροοργανισµοί οι οποίοι είναι έτοιµοι 
να τρυπώσουν και να απολαύσουν αυτή 
τη λιχουδιά µόνο για το εαυτό τους. Επι-
κρατεί η άποψη ότι το παγωτό έχει τις 
ρίζες του στην αρχαία Βαβυλώνα, όπου 
γλυκίσµατα πάγωναν µε τη µέθοδο της 
τοποθέτησής τους σε χιόνι και πάγο. Τον 
13ο αιώνα, ο Marco Polo έφερε στην 

Ιταλία συνταγές για γρανίτες από τα ταξί-
δια του στην Ασία. Έτσι αυτές οι περίφη-
µες συνταγές διαδόθηκαν και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
µε αποτέλεσµα γύρω 
στο 1700 να κυκλοφο-
ρούν παγωτά προς 
πώληση αλλά 
και βιβλία µε 
συνταγές για 
παγωτά. Στη 
συνέχεια το 
1851 δηµι-
ουργήθηκε 
η  πρώτη 
βιοµηχα-
νία παραγω-
γής παγωτού 
στη Βαλτιµό-
ρη των Ηνω-
µένων Πολι-
τειών από τον 
Jacob Fussell. 

Η παραγωγή του παγωτού
Το παγωτό παρασκευάζεται, είτε από 

γάλα, το οποίο µπορεί να είναι φρέσκο 
ή σε σκόνη, άπαχο, µε χαµηλά λιπαρά ή 

πλήρες, είτε από κρέµα γάλακτος. Εκτός 
από το γάλα περιέχει αβγά, βούτυρο 
(λιπαρές ύλες από 10έως 16%), στε-
ρεά γάλακτος εκτός λίπους (9-12%) 
και ζάχαρη (από 9 έως 12%). Από το 
επιδόρπιο αυτό συνήθως δεν λεί-
πουν τα φρούτα (φρέσκα ή αποξη-
ραµένα), το σιρόπι, η σοκολάτα και 
οι ξηροί καρποί. Η περιεκτικότητά 
του σε νερό φτάνει έως 55-64%. 
Ασφαλώς περιέχει και γλυκαντι-
κές ουσίες, γαλακτοµατοποιητές, 
σταθεροποιητές (0,2-0,5%), αρώ-
µατα, και άλλες πρώτες ύλες ανά-

λογα µε το είδος. 
Η θερµιδική αξία του παγωτού είναι 

ευνόητο ότι εξαρτάται από τη σύστασή 
του. Είναι χαρακτηριστικό ότι 100 γραµ-
µάρια παγωτού µπορούν να περιέχουν 
από 75 έως και 240 θερµίδες ανάλογα 

µε τη σύστασή του. 
Οι πρώτες ύλες, ανα-

µιγνύονται και εν συνε-
χεία το µίγµα παστε-
ριώνεται στους 70°C 
για 10 – 30 λεπτά. 
Ακολουθεί η οµογε-
νοποίηση στους 4,1 
X 106 Pa (600psi) 

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ 
ΚΑΙ ΤΑ 
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λές τρόφιµο γιατί αποθηκεύεται και κατα-
ναλώνεται κατεψυγµένο. Αλλά, ακριβώς, 
λόγου της υψηλής περιεκτικότητάς του 
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ραµένα), το σιρόπι, η σοκολάτα και 
οι ξηροί καρποί. Η περιεκτικότητά 
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κές ουσίες, γαλακτοµατοποιητές, 
σταθεροποιητές (0,2-0,5%), αρώ-
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ευνόητο ότι εξαρτάται από τη σύστασή 
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Το ΠΑΚΟΕ επανειληµµένα έχει 
επισηµάνει τον κίνδυνο από τα 
ευάλωτα σε µικροοργανισµούς 

τρόφιµα. Ταυτόχρονα, έχει καταγγεί-
λει την αδιαφορία που επιδεικνύουν 
οι µικροπωλητές αλλά και τα super 
markets στην συγκεκριµένη περί-
πτωση, αφήνοντας εκτός ψυγείου τα 
ευαίσθητα προϊόντα «σοκολατοειδή» 
(σοκολάτες, γκοφρέτες κ.ά.) τα οποία 
σε θερµοκρασίες 30 – 35 οC αλλοιώ-
νονται και δηµιουργούν επικίνδυνες 
συνθήκες µε επικίνδυνα µικρόβια όπως 
η σαλµονέλα και άλλα, παρά το γεγο-
νός ότι η νοµοθεσία ορίζει την φύλα-
ξή τους σε ψυγεία.

Παρά ταύτα, µεγάλες εταιρείες όπως 
η Ferrero, “δήθεν” αγνοούν τις ασηπτι-
κές συνθήκες παραγωγής των προανα-
φερθέντων προϊόντων, που παράγουν.

Επίσης, έχει επισηµάνει το µεγάλο πρό-
βληµα µε την ποιότητα των ελαιόλαδων, 
που πολλές φορές παράνοµα κυκλοφορούν 
από πλανόδιους και αφερέγγυους πωλητές.

Παρακάτω παραθέτουµε τα δύο ∆Τ 
του ΕΦΕΤ.
Α. ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ KINDER

Ο ΕΦΕΤ σε πρόσφατο ∆ελτίο Τύπου, σχε-
τικά µε την προληπτική ανάκληση συγκε-
κριµένων παρτίδων των προϊόντων Kinder 
Schokobons των 46 gr & 125 gr και Kinder 
Surprise maxi των 100 gr, λόγω πιθανής 
παρουσίας σαλµονέλας, αφού ενηµερώ-
θηκε από το Σύστηµα Έγκαιρης Προειδο-
ποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτρο-
φές (RASFF). Συγκεκριµένα πρόκειται για 
τα προϊόντα µε αριθµούς παρτίδας:

Στο ίδιο ∆ελτίο Τύπου κάλεσε τους 
καταναλωτές που έχουν προµηθευτεί τις 
συγκεκριµένες παρτίδες των ανωτέρω προ-
ϊόντων να µην τα καταναλώσουν και να 
επικοινωνήσουν µε το τµήµα εξυπηρέτη-
σης καταναλωτών της εταιρείας «Ferrero 
International S.A. Greece ΜΕΠΕ» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info.ferrero.gr@
ferrero.com. Σχετικά µε την προληπτική 
ανάκληση των εν λόγω προϊόντων ο ΕΦΕΤ 
έχει ενηµερωθεί και από την επιχείρηση 
Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ.

Παράλληλα ο ΕΦΕΤ συνέχισε να διε-
νεργεί σχετικούς ελέγχους και να παρακο-
λουθεί την εξέλιξη του θέµατος σε συνερ-

γασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ 
σε κάθε νεότερη εξέλιξη θα ενηµερώνει 
το καταναλωτικό κοινό.

Ανάλογες κινήσεις ανάκλησης προϊό-
ντων της συγκεκριµένης εταιρείας είχαν 
προηγηθεί πριν από µερικές ηµέρες, τόσο 
στη Βρετανία όσο και στη Γαλλία. Αναλυ-
τικότερα, η αρµόδια Υπηρεσία Τροφίµων 
του Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ανακλήθη-
καν συγκεκριµένες παρτίδες των σοκολατέ-
νιων αυγών «Kinder Suprise», για προλη-
πτικούς λόγους καθώς υπήρχαν ενδείξεις 
ότι πιθανόν έχουν µολυνθεί µε σαλµονέλα.

Η ανάκληση ισχύει για τα σοκολατένια 
αυγά «Kinder Surprise», όπως αναφέρει η 
εταιρεία Ferrero διευκρινίζοντας ότι συνερ-
γάζεται µε την Υπηρεσία Προτύπων Τρο-
φίµων του Ηνωµένου Βασιλείου και την 
Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων της Ιρλανδί-
ας για να διασφαλίσει ότι αυτά τα προϊό-
ντα δεν είναι πλέον διαθέσιµα στην αγορά.

Σε ότι αφορά τη Γαλλία, µετά τον εντο-
πισµό 21 λοιµώξεων από το βακτήριο της 
σαλµονέλας, κυρίως σε µικρά παιδιά τα 
οποία εµφάνισαν τα πρώτα συµπτώµατα 
ασθένειας µετά την κατανάλωση προϊόντων 
σοκολάτας Kinder, η εταιρεία που τα εισά-
γει στη χώρα ανακοίνωσε την απόσυρση 
πέντε ειδών της συγκεκριµένης σοκολάτας.

Οι σοκολάτες αυτές είχαν παρασκευα-
στεί και εισαχθεί από το Βέλγιο. Οι υγειο-
νοµικές αρχές της Γαλλίας κάλεσαν όσους 
έχουν αγοράσει το τελευταίο διάστηµα τις 
συγκεκριµένες σοκολάτες Kinder να µην 
τις καταναλώσουν. Παράλληλα προειδο-
ποίησαν όσους τις έχουν καταναλώσει 
να λαµβάνουν µέτρα, όπως συχνό πλύσι-
µο των χεριών, προκειµένου να αποφευ-
χθεί η µετάδοση του ιού της σαλµονέλας.

B. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Ο ΕΦΕΤ σε πρόσφατο ∆ελτίο Τύπου, 

σχετικά µε την ανάκληση νοθευµένων 
ελαιολάδων από την αγορά που πραγµα-
τοποίησε.

Ειδικότερα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα οι 
Περιφερειακές ∆/νσεις Ανατολικής Μακε-
δονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδο-
νίας σε συνεργασία µε τη Χηµική Υπηρε-
σία Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής 
∆ιεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κρά-

τους, της ΑΑ∆Ε, διαπίστωσαν την εµπο-
ρία προϊόντων τα οποία επισηµαίνονται 
ως “Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα”, ενώ 
βρέθηκαν να περιέχουν σπορέλαιο σε µεγά-
λο ποσοστό.

Πρόκειται για δύο παρτίδες του προϊό-
ντος «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο» µε 
την εµπορική ονοµασία «OLIS» που τυπο-
ποιούνται στην Ελλάδα από την επιχείρη-
ση «ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ 
– OLIS AE», ΤΚ 64004 ΘΑΣΟΣ µε αλφα-
ριθµητικό αριθµό µονάδας τυποποίησης 
EL 40457 και συγκεκριµένα:

– µεταλλική κλειστή συσκευασία 5 λίτρων, 
µε αριθµό παρτίδας L F132821 και ανάλω-
ση κατά προτίµηση πριν από: 15/07/2023.

– µεταλλική κλειστή συσκευασία 5 λίτρων, 
µε αριθµό παρτίδας L F052621 και ανάλω-
ση κατά προτίµηση πριν από: 31/05/2023.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άµεση ανάκλη-
ση / απόσυρση του συνόλου των συγκε-
κριµένων παρτίδων από τα ανωτέρω προ-
ϊόντα, από την εσωτερική αγορά και ήδη 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 
Επίσης, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν 
ήδη προµηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να 
µην τα καταναλώσουν.

Ο ΕΦΕΤ επισηµαίνει για ακόµη µία 
φορά ότι:

Οι καταναλωτές:
• πρέπει να προσέχουν την ετικέτα του 

ελαιολάδου που πρόκειται να αγοράσουν 
όπου, εκτός της ονοµασίας πώλησης του 
προϊόντος και των πληροφοριών για την 
κατηγορία του ελαιολάδου, πρέπει υποχρε-
ωτικά να αναγράφεται και ο αλφαριθµητι-
κός αριθµός έγκρισης της µορφής EL-40-
_ _ _ o οποίος είναι χαρακτηριστικός της 
µονάδας τυποποίησης,

• πρέπει να αποφεύγουν την αγορά 
ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυ-
µους πωλητές,

• στην περίπτωση υποψίας λόγω ανε-
παρκούς επισήµανσης, δελεαστικής τιµής 
ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του 
ελαιολάδου να επικοινωνούν µε τον ΕΦΕΤ 
στο 11717.

Οι επαγγελµατίες του χονδρικού ή λια-
νικού εµπορίου ελαιολάδου:

• πρέπει να επιλέγουν µε προσοχή 
τους προµηθευτές τους, διασφαλίζοντας τα 
πραγµατικά τους στοιχεία τα οποία επιβε-
βαιώνουν την αξιοπιστία τους (διεύθυνση 
επιχείρησης, εγκαταστάσεις παραγωγής, 
εγκυρότητα τιµολογίων και άλλων παρα-
στατικών) και τη νοµιµότητα της διαδικα-
σίας αγοραπωλησίας.

• σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµ-
µορφώσεων φέρουν, σύµφωνα µε το νόµο, 
ευθύνη για την οποία προβλέπονται ποι-
νικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επικίνδυνες οι σοκολάτες kinder
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 Αναµφισβήτητα ο κόσµος είναι γενικά ενηµερωµένος για την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία και 
τις βλάβες που προκαλεί η UV ακτινοβολία στο δέρµα ή στα µάτια. Σε αντίθεση µε τα άλλα µέρη του 
σώµατος, τα µάτια δεν αναρρώνουν από τη ζηµιά που προκαλεί η βλαβερή UV ακτινοβολία, η οποία 

είναι αθροιστική και µπορεί να δηµιουργήσει µια σειρά παθήσεων των µατιών.

Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβο-
λία µε µήκος κύµατος ανά-

µεσα σε αυτό του ορατού φωτός και 
των ακτίνων X. 

Οι υπεριώδεις ακτίνες διακρίνονται σε 
κοντινές UV (380-200 nm µήκους κύµα-
τος) και µακρινές (200-100 nm). Η σειρά 
των ακτίνων UV υποδιαιρείται σε UV-A 
(400-315 nm), UV-B (315-280 nm) και 
UV-C (280-100 nm).Έτσι ο ήλιος εκπέµπει 
τριών ειδών υπεριώδη ακτινοβολία ανά-
λογα µε το µήκος κύµατος τους: την UVA, 
την UVB και την UVC. Αυτές οι ακτινο-
βολίες δεν είναι ορατές από το ανθρώ-
πινο µάτι αλλά οι επιπτώσεις τους στην 
υγεία µας µπορεί να αποβούν καταστρε-
πτικές. Η UVΑ αποτελεί το 95% της ακτι-
νοβολίας UV που φτάνει στην επιφάνεια 
της γης και είναι υπεύθυνη για το µαύ-
ρισµα αλλά και για τη γήρανση του δέρ-
µατος και µπορεί να προκαλέσει οφθαλ-
µικές βλάβες, ιδιαιτέρως στα παιδιά. Η 

UVB φτάνει µόνο µέχρι την επιδερµίδα 
µας και µπορεί να προκαλέσει έγκαυµα, 
φουσκάλες, καρκίνο του δέρµατος και βλά-
βες στα µάτια. Η ακτινοβολία UVC είναι 
η πιο επικίνδυνη από όλες αλλά φιλτρά-
ρεται από το όζον οπότε δεν φτάνει στην 
επιφάνεια της γης.

Η ακτινοβολία UV υπάρχει άσχετα από 
την θερµοκρασία, αλλά ο ήλιος της άνοι-
ξης µπορεί να είναι αρκετά έντονος, διό-
τι βρίσκεται στην υψηλότερη γωνία του 
το καλοκαίρι, πράγµα που σηµαίνει ότι 
τότε είναι που οι ισχυρότερες ακτίνες UV 
«χτυπούν» το δέρµα σου. Ως τόσο µέχρι 
το τέλος της άνοιξης, οι ακτίνες UV µπο-
ρεί να έχουν ήδη τη δύναµη του καλο-
καιριού σε πολλές περιοχές.

Η ένταση της ηλιακής υπεριώδους ακτι-
νοβολίας (UV) που φτάνει στην επιφάνεια 
της Γης, και αντιστοίχως ο δείκτης UV, 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, 
ο πιο σηµαντικός εκ των οποίων είναι η 
ώρα της ηµέρας και η εποχή.

Συνήθως, η ακτινοβολία UV είναι εντο-
νότερη τις µεσηµβρινές ώρες και λιγότε-
ρο έντονη τις πρωινές και απογευµατι-
νές ώρες (βλέπε σχήµα 1).

Σηµαντικές εποχιακές µεταβολές της 
ακτινοβολίας UV που φτάνει στην επιφά-
νεια της Γης σηµειώνονται στις εύκρα-
τες περιοχές και πολύ λιγότερο κοντά 
στον Ισηµερινό. Την ένταση της ακτινο-
βολίας UV στην επιφάνεια της Γης επη-
ρεάζουν το γεωγραφικό πλάτος (οι ετήσι-
ες δόσεις UV µειώνονται όσο αυξάνεται 
η απόσταση από τον Ισηµερινό), το υψό-
µετρο (ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε 
αύξηση του υψόµετρου κατά 300 µέτρα 
αυξάνει κατά περίπου 4% την ικανότητα 
της ακτινοβολίας UV να προκαλεί ηλια-
κό έγκαυµα), τα σύννεφα (ο βαθµός µεί-
ωσης της ακτινοβολίας UV που φτάνει 
στην επιφάνεια της Γης εξαρτάται από το 
πάχος, την πυκνότητα και το σχήµα που 
έχουν τα σύννεφα), και η ατµοσφαιρι-
κή ρύπανση (όπως και τα σύννεφα, το 

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
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ΗΙΝΚΑ και η ΠΕΣ-
ΚΟ (Πανελλήνια 
Ένωση Συµπράξε-

ων Κοινωνικής Οικονοµί-
ας) καθώς και εκπρόσωποι 
άλλων φορέων και δευτερο-
βάθµιων οργανώσεων της 
κοινωνίας Πολιτών συζή-
τησαν µέσω τηλεδιάσκεψης   
µε θέµα: η ενεργειακή κρί-
ση και ακρίβεια -ψήφισµα 
προς την Κυβέρνηση.

Τα βασικά ερωτήµατα που 
τέθηκαν στο τραπέζι είναι:

• Πώς διαµορφώνονται 
οι ρήτρες αναπροσαρµογής 
στους λογαριασµούς ρεύµατος;

• Πώς φουσκώνουν και 
διαµορφώνονται συνολικά οι 
τελικές τιµές προς τον Κατα-
ναλωτή;

• Μπορεί η Κυβέρνηση να 
φορολογήσει τα  υπερκέρδη;

∆εν  υπάρχουν σαφείς απα-
ντήσεις από τους υπευθύνους 
και τις πολιτικές ηγεσίες. Και 
αυτό γιατί είναι ανύπαρκτος 
ο έλεγχος των διαχειριστικών 
αρχών αλλά και άγνωστος ο 
τρόπος  µε τον οποίο διαµορ-
φώνονται οι τιµές αυτές. Οι 
πάροχοι ηλεκτρικής ενέργει-
ας βρήκαν την ευκαιρία να 
αυξήσουν τις τιµές του φυσι-
κού αερίου, το οποίο χρη-
σιµεύει και στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και το 
χρησιµοποιούν τελικά µε το 
πρόσχηµα για να πολλαπλα-
σιάσουν την τελική τιµή της 
ενέργειας.

Εδώ όµως έγκειται η µεγά-
λη απάτη. Γιατί στο γενικό 
κόστος του προιόντος όπως 
µπορούµε να υποθέσουµε  
υπάρχει το κόστος  της εργα-
σίας, το διαχειριστικό και λει-
τουργικό κόστος, το κόστος 
απόσβεσης των επενδύσεων 
και όλα αυτά που προφανώς 
αποτελούν µεγάλο µέρος της 
αλυσίδας του κόστους που 
αντικειµενικά στην παρού-
σα φάση δεν έχουν αυξηθεί.  
Συνεπώς ο πολλαπλασιαστής 
του κόστους της πρώτης ύλης 
της ενέργειας είναι αυθαίρετος 
όταν γενικεύεται. Η εργασία 

για παράδειγµα, που είναι ο 
σηµαντικότερος συντελεστής 
κόστους σε κάθε προιόν, δεν 
έχει αυξηθεί. 

Συνυπολογίζεται όµως 
µε τον ίδιο πολλαπλασιαστή 
κόστους όπως και η πρώτη 
ύλη που είναι το φυσικό αέριο 
και το πετρέλαιο.  

Με τον τρόπο αυτό προ-
κύπτουν τα υπερκέρδη, προ-
σθέτοντας δηλαδή τον ίδιο 
πολλαπλασιαστή σε όλη την 
αλυσίδα του κόστους, κάτι 
που είναι παράνοµο και κατα-
χρηστικό.  

Πέρα από αστικές αξιώ-
σεις που έχει λοιπόν ο κάθε 
πολίτης σε βάρος των υπευ-
θύνων, έχει επίσης δικαίωµα 
να αξιώσει από την πολιτεία 
την ποινική τιµωρία τους για 
την αισχοκέρδεια της παράνο-
µης και καταχρηστικής ρήτρας 

αναπροσαρµογής.
Μάλιστα ο πρόεδρος του 

ΙΝΚΑ κ. Γιώργος Λεχουρίτης 
ανέφερε µεταξύ άλλων «οι 
αυξηµένοι λογαριασµοί ρεύ-
µατος έχουν φέρει εκατοµµύ-
ρια νοικοκυριά σε οικονοµι-
κό αδιέξοδο....µε την πρακτική 
τους είναι σα να µας λένε σας 
κλέβω στα ίσα και σας κοιτώ 
στα µάτια και έχουν το θρά-
σος να θεωρούν  αυτονότη 
πως δεν θα αντιδράσουµε και 
θα φορτώσουµε γενικώς την 
αιτία στην ενεργειακή κρίση».

Επίσης ο καθηγητής κοινω-
νιολογίας κ. Ανδρέας Λύτρας 
που συµµετείχε στην τηλεδιά-
σκεψη έκανε λόγο για «παρά-
νοµη συµπεριφορά που εγκα-
λείται και ποινικά και δεν είναι 
µόνο αστική διαφορά....διότι 
εφόσον αποδειχθεί αισχρο-
κέρδεια είναι ποινικό αδίκη-

µα και µάλιστα βαρύ.... η αρχή 
ρυθµιστικής ενέργειας πρέπει 
να ζητήσει τη νοµοθέτηση 
για να προβλεφθούν αυτές οι 
διαδικασίες µε σαφήνεια στα 
θέµατα ποινικών ευθυνών.....»

Τέλος ο εκπρόσωπος της 
ΠΕΣΚΟ κ. Βασίλειος Τακτικός 
επ ισήµανε ότι «το κλειδί για 
να αλλάξει όλο αυτό το φαύ-
λο κύκλωµα της αδιαφάνειας 
και της αισχροκέρδειας στις 
τιµές σε βάρος της κοινωνί-
ας είναι ο κοινωνικός και ο 
νοµικός ακτιβισµός µέσα από 
την κινητοποίηση όλων των 
οργανώσεων και των ενώσε-
ων της κοινωνίας πολιτών....η 
επικαλούµενη ιδιωτική αντα-
γωνιστικότητα στον τοµέα της 
ενέργειας που δήθεν εξασφα-
λίζει φθηνές τιµές στον κατα-
ναλωτή είναι µία κοινωνική 
απάτη....».

Η µεγάλη απάτη και η 
αισχροκέρδεια στις τιµές ενέργειας
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Την δεκαετία του “90” 
το ποσοστό το Ελλή-
νων φτωχών – όριο 

της φτώχειας όπως στατι-
στικά ονοµάζεται, έφτανε 
το 25% -.

Από την ΕΛΣΤΑΤ, το όριο 
αυτό ξεπέρασε το 30% των 
νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση όµως ισχυ-
ρίζεται ότι είµαστε σε πολύ 
χαµηλότερο επίπεδο από την 
δεκαετία του “90” (παρά το 
αποπνικτικό δάνειο των 350 
δις ευρώ που συνεχώς αυξά-
νεται, εξαιτίας των ανεξέλε-
γκτων παροχών).

Οι αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις της εισβολής των Ρώσ-
σων στην Ουκρανία, οι συνε-
χείς αυξήσεις των ορυκτών 
καυσίµων από το 2020 (70% 
έως 100%), η έλλειψη ενεργει-
ακής πολιτικής ( το ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
φωνάζει από το 2018 για την 
δηµιουργία αποθηκευτικών 
χώρων του φυσικού αερίου, 
σε παλαιά ορυχεία και νταµά-
ρια κατάλληλα διαµορφωµέ-
να, ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ∆ΕΝ ΕΙΣΑ-
ΚΟΥΣΤΗΚΕ ).

Επίσης εγγράφως είχε 
καταγγείλει τις ετεροβαρείς 
συµβάσεις αγοράς του φυσι-
κού αερίου σε σχέση µε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες ( 0,35€/m3 
σε αντίθεση 0,18€/m3 των 
άλλων χωρών και και πολλά 
άλλα που ουδέποτε έγιναν µε 
βασικότερο την εγκληµατική 
καθυστέρηση των εγκαταστά-

σεων ΑΠΕ στην Ελλάδα).
Η ακρίβεια οφείλεται στην 

έλλειψη οργάνωσης του συστή-
µατος ελέγχου, είτε στα εισα-
γόµενα είτε στα εγχώρια προ-
ϊόντα, µε αποτέλεσµα σήµερα 
οι καταναλωτές να είναι “βορά” 
των επιτήδειων κερδοσκόπων.

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε ΠΡΟΤΕΙ-
ΝΕΙ

ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
α. Εντατικοποίηση των 

ελέγχων και αυστηροποίη-
ση των ποινών στους κερδο-
σκόπους

β. Την άµεση απόφαση 
εξεύρεσης χώρων αποθήκευ-
σης Φ.Α

γ. Την προώθηση άµεσα 
έτοιµων σχεδίων ΑΠΕ

δ.  Την βέλτιστη απόδοση 
των δηµοσίων υπαλλήλων µε 
κίνητρα

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
α. Την έρευνα αγοράς για 

όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα 
της διατροφής, που κρύβουν 
πολλούς κινδύνους για την 
υγειά τους και των παιδιών 
τους, να διαβάζουν µε προ-
σοχή τις ετικέτες της παραγω-
γής και λήξης των προϊόντων.

β. Να καταγγέλλουν στο 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε ( τηλ. 2108100805) 
και στις αρχές του κράτους 
(αγορανοµία, Α/Τ και όπου 
νοµίζουν), για τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζου.

γ. Να αποφεύγουν τις σει-
ρήνες των παγίδων – προ-
σφορών.

Aκρίβεια το τρίπτυχο της… φτώχειας
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, πραγ-
µατοποιήθηκαν µε µεγάλη επι-
τυχία τα εγκαίνια της έκθεσης 

ζωγραφικής  και αγιογραφίας Ουκρα-
νών προσφύγων σε χώρο εκδήλωσης 
των ∆ικαστηρίων, στην Ευελπίδων.

Η έκθεση αποτέλεσε µια πρωτο-
βουλία του ΠΑΚΟΕ και ήταν υπό την 
αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πανεπι-
στηµιακός και Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, κος. 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, ο οποίος 
αφού καλωσόρισε θερµά τους παρευρι-
σκόµενους, ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού 
σιγή για τα 230 παιδιά που έχουν χάσει τη 
ζωή τους στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, 
τόνισε τη σηµασία µιας τέτοιας πρωτο-
βουλίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είµαι 
περήφανος, που το ΠΑΚΟΕ διοργάνωσε 
την πρώτη έκθεση ζωγραφικής και αγιο-

γραφίας Ουκρανών προσφύγων. Η πρω-
τοβουλία αυτή ξεκίνησε από µια κραυγή 
αγωνίας που µας  ήρθε από την Ουκρα-
νία. Αυτήν τη στιγµή, στην Αίγινα φιλο-
ξενούµε 40 Ουκρανούς. Σας διαβεβαιώ-
νω ότι δεν εφησυχάζουµε. Ετοιµάζουµε 
ήδη την επόµενη εκδήλωση. Το ΠΑΚΟΕ 
θα συνεχίσει έµπρακτα να στέκεται στο 
πλευρό των προσφύγων µε κάθε τρόπο».

Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισµό και 
έκανε τα εγκαίνια της έκθεσης, η Υφυπουρ-
γός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα. Σοφία 
Βούλτεψη. «Συγχαρητήρια στο ΠΑΚΟΕ για 
αυτήν του τη δράση. Είναι ευτυχές γεγο-
νός πως σε µια οξυµένη πολεµικά περί-
οδο µε τη ρωσική προπαγάνδα να έχει 
διεισδύσει παντού, υπάρχει το ΠΑΚΟΕ 
που προσπαθεί  µε κάθε τρόπο να διαδώ-
σει το µήνυµα της Ειρήνης στην περιο-
χή και συµβάλλει και αυτό στην προσπά-

θεια εγκατάστασης των Προσφύγων στην 
χώρα µας. Ως υπουργός σας διαβεβαιώ-
νω ότι δίνω καθηµερινά τον αγώνα  να 
δηµιουργήσουµε ένα πλέγµα προστασίας 
µέσω αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ό,τι 
άλλο χρειάζεται ώστε αυτοί οι άνθρωποι 
να αισθανθούν σαν το σπίτι τους», είπε 
χαρακτηριστικά, η κα. Βούλτεψη.

Χαιρετισµό, επίσης, απηύθυνε η πρό-
ξενος της Πρεσβείας της Ουκρανίας, κα. 
Anna Tisenko. Η πρόξενος, αφού συνεχά-
ρη θερµά το ΠΑΚΟΕ για την πρωτοβου-
λία της έκθεσης, ευχαρίστησε την ελλη-
νική κυβέρνηση και όλους τους Έλληνες  
που στέκονται στο πλευρό της Ουκρανί-
ας. «Η Ουκρανία είναι το θύµα του πολέ-
µου αυτού και οι Ουκρανοί πρόσφυγες 
, αυτοί που πληρώνουν το τίµηµα του 
ρωσικού ιµπεριαλισµού. Η Ευρώπη πρέ-
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Κ οζλοντούι Βουλγαρίας. Τι γίνε-
ται;

Ακούγιου Τουρκίας: Το 
µεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο, 
σε ολόκληρη την Μεσόγειο.

Το ΠΑΚΟΕ, το 1979, ήταν ο πρώτος 
κοινωνικο- περιβαλλοντικός φορέας που 
εναντιώθηκε στα σχέδια της κυβέρνη-
σης, που ήθελε να κατασκευάσει πυρη-
νικό εργοστάσιο στην Κάρυστο.

Το ΠΑΚΟΕ, ήταν ο µοναδικός ανεξάρ-
τητος ιδιωτικός Μη-κερδοσκοπικός φορέ-
ας, που το 1986 στο πυρηνικό δυστύχηµα 
του Τσερνοµπίλ κατέγραψε και αποτύπω-
σε τις επιπτώσεις του πυρηνικού νέφους 
στην χώρα µας, όταν η κυβέρνηση εφη-
σύχαζε τους πολίτες, ότι δεν υπάρχει πρό-
βληµα µε αποτέλεσµα 14.500 συµπολίτες 
µας να χάσουν τις ζωές τους, εξαιτίας του 
Τσερνοµπίλ- Μελέτη του «Αντικαρκινικού 
Νοσοκοµείου, Μεταξά».

Το ΠΑΚΟΕ, ήταν εκείνο που σε συνερ-
γασία µε την Ακαδηµία Επιστηµών της 

Βουλγαρίας, το 2010 πραγµατοποίησε 
έρευνα σχετικά µε τις επιπτώσεις του  
πυρηνικού εργοστασίου στο Κοζλοντούι, 
στο περιβάλλον και στους ανθρώπους.

Από τότε οι συνθήκες λειτουργίας στο 
εργοστάσιο αυτό δεν ήταν ασφαλείς και 
πολλά είχαν γραφτεί για αυτό.

Τότε το ΠΑΚΟΕ µετά την έρευνα που 
είχε γίνει , είχε πραγµατοποιήσει ενηµε-
ρωτικές συζητήσεις σε σχολεία της Βουλ-
γαρίας και της Ελλάδας.

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

(FILES) A picture dated 01 October1986 
showing repairs being carried out at 
the Chernobyl nuclear plant in Ukraine. 

The Ukrainian government approved 29 
March 2000 a closure plan for the crippled 
Chernobyl nuclear power station before the 
end of the year, a government spokesman 
offi  cial said. But a defi nitive shutdown 
of the plant, scene of the world’s worst 
civilian nuclear accident in April 1986, 
remains conditional on international 
funding, the offi  cial added.

Για αυτό, το ΠΑΚΟΕ είναι ξεκάθα-
ρα ενάντια στην ύπαρξη της πυρηνι-
κής ενέργειας.

Όσον αφορά την «Κοινή Αντιπυ-
ρηνική ∆ιακήρυξη Ελλήνων- Βουλ-
γάρων και Τούρκων Πράσινων», σε 
µεγάλο βαθµό συµφωνούµε αλλά και 
παρατηρούµε τα παρακάτω:

Γιατί δεν προτάσσεται η εναντίω-
ση στην εγκατάσταση του Ακουγιού, 
στην Τουρκία;

Γιατί δεν γίνεται λόγος για το Κοζ-
λοντούι και για ποιο άλλο εργοστά-
σιο γίνεται λόγος στην Βουλγαρία;

Tσέρνοµπιλ, ένας συνεχής εφιάλτης 
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 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Χριστοδου-
λάκη, εσείς κάνατε κάποιες µετρήσεις,.το 
Σεπτέµβριο του 2020

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΟΕ: Και τον Αύγου-
στο

 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και τον Αύγου-
στο του 2020. Kαταρχάς θα ήθελα να µου 
πείτε τι έδειξαν αυτές οι µετρήσεις, που 
οδήγησαν τον ∆ήµο Παύλου Μελά να 
προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρα-
τείας. Τι ήταν αυτό που σας χτύπησε το 
καµπανάκι;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΟΕ: Οι µετρήσεις 
αυτές ήταν εντολή από το ∆ήµο Παύλου 
Μελά προς τον ΠΑΚΟΕ κι έγιναν την 
τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου και 
τις επόµενες δυο εβδοµάδες του Σεπτεµ-
βρίου. Οι µετρήσεις λοιπόν αυτές έγιναν 
µετά από εντολή του ∆ήµου του Παύ-
λου Μελά προς το ΠΑΚΟΕ και διήρκη-
σαν 21 ηµέρες συγκεκριµένα. Μια εβδο-
µάδα τον Αύγουστο και δυο εβδοµάδες 
το Σεπτέµβριο.

 Οι µετρήσεις αυτές έγιναν σε 24ωρη 
βάση για 9 παραµέτρους και οι περισσό-
τερες ήταν γύρω από το εργοστάσιο, στα 
100µ. στα 200µ., στα 500µ.και γενικότερα. 
Tο καµπανάκι, που είπατε προηγουµένως 
ότι µας χτύπησε κι έκανε το ∆ήµο Παύλου 

Μελά να προσφύγει στο ΣΤΕ, ήταν ότι τις 
νύχτες περισσότερο των 21 ηµερών δια-
πιστώθηκε ότι οι µετρήσεις αυτές είχαν 
ξεπεράσει τα όρια κατά 100%-300% σε 
συγκεκριµένες παραµέτρους, όπως είναι 
η φορµαλδεΰδη και οι πτητικοί υδρογο-
νάνθρακες. 

Επειδή η φορµαλδεΰδη και οι πτητι-
κοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνοι, 
µεταλλαξιογόνοι, τοξικότατοι ρύποι γι’ 
αυτό το λόγο πιστέψαµε και πιστεύουµε 
ακράδαντα µετά και από την έρευνα που 
έγινε και στις άδειες και στις µετρήσεις 
που κάνει ο ίδιος ο ΤΙΤΑΝΑΣ, ότι προέρ-
χονται από την ρύπανση που προκαλεί 
η λειτουργία του εργοστασίου του ΤΙΤΑ-
ΝΑ. Επειδή αυτές οι παράµετροι είναι 
πάρα πολύ επικίνδυνες, γι’ αυτό το λόγο 
έχουν κατατεθεί µάλιστα και ασφαλιστι-
κά µέτρα, τα οποία όπως ξέρετε εκδικά-
ζονται 27 Μαΐου. ∆υο είναι τα δεδοµένα, 
τα θέµατα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά.

Πρώτον, ότι οι ουσίες αυτές, η φορ-
µαλδεϋδη, πτητική οργανική ένωση, καρ-
κινογόνος, µεταλλαξιογόνος κτλ, κληρο-
νοµική µετάλλαξη και οι λοιπές πτητικές 
οργανικές ενώσεις, ενδεικτικά το βενζό-
λιο, το ξυλόλιο και το τολουόλιο, το βεν-
ζόλιο καρκινογόνος ειδική τοξικότητα σε 

όργανα του ανθρώπου, το ξυλόλιο οξεία 
τοξικότητα, το τολουόλιο πάλι επικίνδυνοι 
ρύποι και οι περιβαλλοντικές άδειες του 
ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία δεν προβλέπουν 
την εκποµπή πτητικών οργανικών ενώσε-
ων, δηλαδή απαγορεύονται να υπάρχουν 
στις εκποµπές ρύπων, που δηµιουργεί το 
εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝΑ.

 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν έχω κατα-
λάβει καλά κ. Χριστοδουλάκη, εσείς µετρή-
σατε βενζόλιο και τολουόλιο, ενώ µε βάση 
την µελέτη της εταιρείας δεν εκπέµπονται 
αυτές οι ουσίες;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΟΕ: ∆εν πρέπει να 
εκπέπονται. Βάσει της άδειας που έχει 
πάρει το 2020, δεν πρέπει να εκπέµπει 
το εργοστάσιο αυτό αυτές τις ουσίες, είτε 
φορµαλδεϋδη λέγεται αυτή, είτε πτητικοί 
υδρογονάνθρακες λέγονται αυτοί. Αυτό 
είναι το ζητούµενο.

 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα κάνου-
µε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Πώς 
µπορούµε να ξέρουµε την πηγή αυτών 
των ρύπων που µετράτε; ∆ηλαδή µπο-
ρεί να είναι το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, µπο-
ρεί να είναι ένα άλλο εργοστάσιο, µπορεί 
να είναι η διερχόµενη κίνηση; Μπορεί-
τε να κάνετε εσείς διαφορική διάγνωση;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΟΕ: Αυτό που σας 

Συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΚΟΕ
κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη στην ΕΤ3
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Κάθε χρόνο η ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΤΙΤΑΝ αποστέλλει στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος απογρα-

φικό δελτίο από το οποίο προκύπτει 
ότι το εν λόγω εργοστάσιο εκπέµπει 
πτητικές οργανικές ενώσεις στην 
ατµόσφαιρα. 

Οργανικές ενώσεις είναι κάθε ένω-
ση που περιέχει τουλάχιστον άνθρα-
κα και ένα ή περισσότερα από τα στοι-
χεία υδρογόνο, αλογόνα, οξυγόνο, θείο, 
φώσφορο, πυρίτιο ή άζωτο, εκτός από 
τα οξείδια του άνθρακα και τα ανόργα-
να ανθρακικά και όξινα ανθρακικά άλα-

τα1. Πτητικές οργανικές ενώσεις είναι 
κάθε οργανική ένωση καθώς και το κλά-
σµα κρεωσότου που έχει τάση ατµών 
0,01 kPa ή µεγαλύτερη, σε θερµοκρα-
σία 293,15Κ, ή ανάλογη πτητικότητα 
στις συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης2. 

Στις πτητικές οργανικές ενώσεις 
συγκαταλέγονται χηµικές ουσίες, όπως η 
φορµαλδεϋδη, το βενζόλιο, το ξυλόλιο
και το τολουόλιο. Οι κίνδυνοι για την 

1 Άρθρο 3 § 44 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/ ΦΕΚ 
Β’ 1450/14.06.2013
2 Άρθρο 3 § 45 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/ ΦΕΚ 
Β’ 1450/14.06.2013

ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από 
την εκποµπή των προοαναφερόµενων 
χηµικών ουσιών (πτητικών οργανικών 
ενώσεων) στην ατµόσφαιρα παρατίθε-
νται αναλυτικά και εµπεριστατωµένα 
στον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 περί 
την ταξινόµηση, την επισήµανση και 
την συσκευασία των ουσιών και των 
µειγµάτων. 

Ειδικότερα, η φορµαλδεϋδη3 έχει 
τη δυνατότητα καρκινογένεσης στον 

3 Φέρει τον αριθµό καταχώρισης 605-001-00-5 στο 
Παράρτηµα VI του Κανονισµού (ΕΚ) 1272/2008

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
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Για άλλη µία χρονιά 
η φετινή αντιπυρι-
κή περίοδος έφτασε, 

αλλά η Πυροσβεστική εξακο-
λουθεί και έχει 4.000 κενές 
οργανικές θέσεις, γερασµέ-
να οχήµατα και το µέσο όρο 
ηλικίας των πυροσβεστών 
να ξεπερνά τα 45 έτη.

Και ενώ ο σχεδιασµός του 
Υπουργείου Πολιτικής Προστα-
σίας είναι να µισθωθούν 82 
αεροσκάφη, έναντι 69 πέρυ-
σι, η κυβέρνηση δεν προχωρά 
στην πρόσληψη µόνιµου προ-
σωπικού. Η προετοιµασία και 
οι παρεµβάσεις του νεοσύστα-
του υπουργείου Κλιµατικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας είναι: το αντιπύρ, πρόσλη-
ψη δασοκοµάντος, ενεργοποί-
ηση των ενόπλων δυνάµεων 
και προσπάθειες αντιµετώπι-
σης της γραφειοκρατίας, ενί-
σχυση µε πυροσβέστες άλλων 

χωρών, χρηµατοδότηση των 
δήµων για τον καθαρισµό των 
δασών-αλσών, αλλά και των 
δασικών εκτάσεων και συντή-
ρηση δασικών δρόµων και 
αντιπυρικών ζωνών.

Ωστόσο οι συνδικαλιστές 
πυροσβέστες εγκαλούν την 
κυβέρνηση και θεωρούν πως 
δεν βάζει ρεαλιστικούς στό-
χους όσον αφορά την επιχει-
ρησιακή αξιοποίηση του συνό-
λου του προσωπικού και των 
διατιθέµενων µέσων. 

Και ενώ τα σχέδια αντι-
µετώπισης δασικών πυρκα-
γιών που συντάσσονται ετησί-
ως, κινούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση όσον αφορά τις 
προδιαγραφές που θέτουν, 
εντούτοις αγνοούνται παρά-
γοντες και κρίσιµοι παράµε-
τροι για τον ρεαλιστικό και 
υλοποιήσιµο σχεδιασµό της 
αντιπυρικής περιόδου.

ΑΝΟΙΞΕ Ο ∆ΡΟΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 

Η µεγάλη εγκληµατική αδιαφορία 
των συγκεκριµένων «υπευθύνων» έστειλε 
στον άλλο κόσµο πάνω από 100 συµπο-
λίτες µας στο Μάτι και κατέστρεψε µία 
πυκνοκατοικηµένη περιοχή.

Το ΣτΕ έδωσε το πράσινο φως για να 
προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης του 

Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου που αφο-
ρά τις πυρόπληκτες και πολύπαθες περιο-
χές των ∆ήµων Ραφήνας, Νέας Μάκρης, 
Πικερµίου και Μαραθώνα. 

Παράλληλα όµως φωτίζει και επιση-
µαίνει την αναγκαιότητα να διατηρού-
νται τα ρέµατα στη φυσική τους κατάστα-
ση για την σωστή απορροή των υδάτων 
ειδικά σε συνθήκες ακραίων καιρικών 
φαινοµένων και τέλος να καθοριστεί εξ 
υπαρχής οδικό δίκτυο διαφυγής για να 
λειτουργεί ως δίοδος διαφυγής σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης εκκένωσης 
της περιοχής.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ 
ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ

Έως τα τέλη Ιουνίου 
έχει θέσει προθεσµία η 
Ελληνική Εταιρεία Ανακύ-
κλωσης στο ∆ήµο Πατρέων, 
προκειµένου να υπογραφεί 
νέα σύµβαση. Η εταιρεία 
διαχειρίζεται την αποκο-
µιδή των µπλε κάδων και 
τη λειτουργία του Κέντρου 
∆ιαλογής στην Ξερολάκκα.

Η δηµοτική αρχή απορ-
ρίπτει τη νέα σύµβαση και 
επιθυµεί τη συνέχιση της 
υφιστάµενης, θεωρώντας 
εκβιαστική τη στάση της 
εταιρείας και πως ενεργεί 
µε κερδοσκοπική λογική. 
Οι επικεφαλής των λοιπών 
παρατάξεων έκαναν λόγο 
για δυσάρεστη έκπληξη και 
ζητούν αν δεν υπογράψουν 
νέα σύµβαση να απαντήσει 
το ∆ήµαρχος στο τί µέλλει 
γενέσθαι και ποια εναλλα-
κτική λύση προτείνει.

Στο ίδιο έργο θεατές: Πυροσβεστική
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Το πρόβληµα µε τη 
ΛΑΡΚΟ που εδώ και 
15 χρόνια έχει ανα-

δείξει το ΠΑΚΟΕ είναι τερά-
στιο, δεδοµένου ότι είµα-
στε η µοναδική χώρα στην 
Ευρώπη και η 3η παγκό-
σµια που παράγει νικέλιο, 
εξαιτίας των ορυκτών που 
υπάρχουν στα πετρώµατα 
στην Εύβοια και στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Παρά το γεγο-
νός ότι το νικέλιο είναι ένα 
βαρύ µέταλλο µε πολλές 
εφαρµογές, εν τούτοις η 
ΛΑΡΚΟ βυθίζεται στα χρέη 
της εταιρείας, εξαιτίας της 
κακοδιαχείρισης και της 
ανεπάρκειας µας κρατι-
κής µηχανής, που δυστυ-
χώς τα τελευταία 20 χρό-
νια ολισθαίνει.

Με ένα βήµα µπρος και 
δύο πίσω προχωράει η προ-
σπάθεια εκποίησης της υπερ-
χρεωµένης ΛΑΡΚΟ. Εν τω 
µεταξύ όµως η υπόθεση αυτή 
κοστίζει 22 εκατοµµύρια ανά 
εξάµηνο στο ελληνικό ∆ηµό-
σιο, πέραν των 100 εκατοµ-
µυρίων που έχει ήδη βάλει ή 
πρέπει να βάλει για να κλεί-
σει το θέµα. 

Ο λόγος για τη µεταλλευτι-

κή επιχείρηση της οποίας οι 
συνολικές υποχρεώσεις προς 
τη ∆ΕΗ, µεταφορικές επιχει-
ρήσεις, εργολάβους και ΕΦΚΑ 
ανέρχονται στα 500 εκατοµ-
µύρια ευρώ. Οι δύο διαγωνι-
σµοί που πραγµατοποιούν το 
ΤΑΙΠΕ∆ και η Ειδική ∆ιαχεί-
ριση, για το εργοστάσιο και τα 

µεταλλεία αντίστοιχα, έχουν 
λάβει αλλεπάλληλες παρατά-
σεις, µε την τρέχουσα ηµερο-
µηνία υποβολής δεσµευτικών 
προσφορών να έχει προσδιο-
ριστεί για τις 5 Μαΐου. 

Ωστόσο θεωρείται βέβαιη η 
νέα παράταση εάν δεν καρπο-
φορήσει µια προσπάθεια που 

πραγµατοποιούν κυβέρνηση 
και ειδικός διαχειριστής την 
επόµενη εβδοµάδα, ώστε να 
πείσουν τους εργαζοµένους 
να δεχτούν τις αποζηµιώσεις 
τους και να απολυθούν. 

Οι εργαζόµενοι, 1.060 τον 
αριθµό, έχουν προσφύγει κατά 
της διαδικασίας οµαδικής από-
λυσης που έχει κάνει η ειδι-
κή διαχείριση και κέρδισαν 
τα ασφαλιστικά µέτρα. 

Η κυρίως υπόθεση θα 
συζητηθεί στις 6 Μαΐου, µία 
ηµέρα δηλαδή µετά την προ-
θεσµία υποβολής των δεσµευ-
τικών προσφορών. Γεγονός που 
καθιστά σαφές ότι οι επενδυ-
τές δύσκολα θα δεχθούν να 
δεσµευθούν αν δεν γνωρί-
ζουν τι θα γίνει µε τους εργα-
ζοµένους, που σύµφωνα µε το 
νοµικό πλαίσιο που εφαρµό-
ζεται και τους όρους των δια-
γωνισµών πρέπει να απολυ-
θούν όλοι.

Εντωµεταξύ η καθυστέρη-
ση κοστίζει κάθε µέρα 123.000 
ευρώ στους φορολογούµενους 
για να παραµένει σε λειτουργία 
η προβληµατική αυτή επιχεί-
ρηση και για να πληρώνονται 
τα πρόστιµα που έχει επιβά-
λει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΛΑΡΚΟ – ένα χρόνιο πρόβληµα
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ΗΙΝΚΑ και η ΠΕΣ-
ΚΟ (Πανελλήνια 
Ένωση Συµπράξε-

ων Κοινωνικής Οικονοµί-
ας) καθώς και εκπρόσωποι 
άλλων φορέων και δευτερο-
βάθµιων οργανώσεων της 
κοινωνίας Πολιτών συζή-
τησαν µέσω τηλεδιάσκεψης   
µε θέµα: η ενεργειακή κρί-
ση και ακρίβεια -ψήφισµα 
προς την Κυβέρνηση.

Τα βασικά ερωτήµατα που 
τέθηκαν στο τραπέζι είναι:

• Πώς διαµορφώνονται 
οι ρήτρες αναπροσαρµογής 
στους λογαριασµούς ρεύµατος;

• Πώς φουσκώνουν και 
διαµορφώνονται συνολικά οι 
τελικές τιµές προς τον Κατα-
ναλωτή;

• Μπορεί η Κυβέρνηση να 
φορολογήσει τα  υπερκέρδη;

∆εν  υπάρχουν σαφείς απα-
ντήσεις από τους υπευθύνους 
και τις πολιτικές ηγεσίες. Και 
αυτό γιατί είναι ανύπαρκτος 
ο έλεγχος των διαχειριστικών 
αρχών αλλά και άγνωστος ο 
τρόπος  µε τον οποίο διαµορ-
φώνονται οι τιµές αυτές. Οι 
πάροχοι ηλεκτρικής ενέργει-
ας βρήκαν την ευκαιρία να 
αυξήσουν τις τιµές του φυσι-
κού αερίου, το οποίο χρη-
σιµεύει και στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και το 
χρησιµοποιούν τελικά µε το 
πρόσχηµα για να πολλαπλα-
σιάσουν την τελική τιµή της 
ενέργειας.

Εδώ όµως έγκειται η µεγά-
λη απάτη. Γιατί στο γενικό 
κόστος του προιόντος όπως 
µπορούµε να υποθέσουµε  
υπάρχει το κόστος  της εργα-
σίας, το διαχειριστικό και λει-
τουργικό κόστος, το κόστος 
απόσβεσης των επενδύσεων 
και όλα αυτά που προφανώς 
αποτελούν µεγάλο µέρος της 
αλυσίδας του κόστους που 
αντικειµενικά στην παρού-
σα φάση δεν έχουν αυξηθεί.  
Συνεπώς ο πολλαπλασιαστής 
του κόστους της πρώτης ύλης 
της ενέργειας είναι αυθαίρετος 
όταν γενικεύεται. Η εργασία 

για παράδειγµα, που είναι ο 
σηµαντικότερος συντελεστής 
κόστους σε κάθε προιόν, δεν 
έχει αυξηθεί. 

Συνυπολογίζεται όµως 
µε τον ίδιο πολλαπλασιαστή 
κόστους όπως και η πρώτη 
ύλη που είναι το φυσικό αέριο 
και το πετρέλαιο.  

Με τον τρόπο αυτό προ-
κύπτουν τα υπερκέρδη, προ-
σθέτοντας δηλαδή τον ίδιο 
πολλαπλασιαστή σε όλη την 
αλυσίδα του κόστους, κάτι 
που είναι παράνοµο και κατα-
χρηστικό.  

Πέρα από αστικές αξιώ-
σεις που έχει λοιπόν ο κάθε 
πολίτης σε βάρος των υπευ-
θύνων, έχει επίσης δικαίωµα 
να αξιώσει από την πολιτεία 
την ποινική τιµωρία τους για 
την αισχοκέρδεια της παράνο-
µης και καταχρηστικής ρήτρας 

αναπροσαρµογής.
Μάλιστα ο πρόεδρος του 

ΙΝΚΑ κ. Γιώργος Λεχουρίτης 
ανέφερε µεταξύ άλλων «οι 
αυξηµένοι λογαριασµοί ρεύ-
µατος έχουν φέρει εκατοµµύ-
ρια νοικοκυριά σε οικονοµι-
κό αδιέξοδο....µε την πρακτική 
τους είναι σα να µας λένε σας 
κλέβω στα ίσα και σας κοιτώ 
στα µάτια και έχουν το θρά-
σος να θεωρούν  αυτονότη 
πως δεν θα αντιδράσουµε και 
θα φορτώσουµε γενικώς την 
αιτία στην ενεργειακή κρίση».

Επίσης ο καθηγητής κοινω-
νιολογίας κ. Ανδρέας Λύτρας 
που συµµετείχε στην τηλεδιά-
σκεψη έκανε λόγο για «παρά-
νοµη συµπεριφορά που εγκα-
λείται και ποινικά και δεν είναι 
µόνο αστική διαφορά....διότι 
εφόσον αποδειχθεί αισχρο-
κέρδεια είναι ποινικό αδίκη-

µα και µάλιστα βαρύ.... η αρχή 
ρυθµιστικής ενέργειας πρέπει 
να ζητήσει τη νοµοθέτηση 
για να προβλεφθούν αυτές οι 
διαδικασίες µε σαφήνεια στα 
θέµατα ποινικών ευθυνών.....»

Τέλος ο εκπρόσωπος της 
ΠΕΣΚΟ κ. Βασίλειος Τακτικός 
επ ισήµανε ότι «το κλειδί για 
να αλλάξει όλο αυτό το φαύ-
λο κύκλωµα της αδιαφάνειας 
και της αισχροκέρδειας στις 
τιµές σε βάρος της κοινωνί-
ας είναι ο κοινωνικός και ο 
νοµικός ακτιβισµός µέσα από 
την κινητοποίηση όλων των 
οργανώσεων και των ενώσε-
ων της κοινωνίας πολιτών....η 
επικαλούµενη ιδιωτική αντα-
γωνιστικότητα στον τοµέα της 
ενέργειας που δήθεν εξασφα-
λίζει φθηνές τιµές στον κατα-
ναλωτή είναι µία κοινωνική 
απάτη....».

Η µεγάλη απάτη και η 
αισχροκέρδεια στις τιµές ενέργειας
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΑΒΕΒΑΙΟ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 
ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ  ΤΟ ΑΥΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
�  Η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, 

η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία 
και η έλλειψη προγραμματισμού 
είναι τα κύρια προβλήματα του Έλληνα 

Εφιάλτης η 
οικονοµική κρίση

Υπάρχει πολιτική 
ενέργειας στην ευρώπη;

Πότε και πως µπορούµε 
να γίνουµε αυτάρκεις

Π Α ΚΟ Ε
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Μ έσα στη δίνη της εισβολής 
των Ρώσων, Ουκρανές που 
αναγκάστηκαν να ξεριζω-

θούν, αφήνοντας τα αγαπηµένα τους 
πρόσωπα πίσω (συζύγους, πατέρες, 
αδέλφια, παιδιά) µε περίσσιο θάρρος 
και τόλµη, µε τη βοήθεια του ΠΑΚΟΕ 
ζωγραφίζουν για τη φύση, την αγά-
πη και την αλληλεγγύη.

Το ΠΑΚΟΕ φιλοξενεί Ουκρανές ζωγρά-
φους, οι οποίες για να απαλύνουν τον πόνο 
τους, ασχολούνται µε την λαϊκή τέχνη της 
ζωγραφικής και αποτυπώνουν την αγάπη 
που έχουν για την πατρίδα τους, εκδηλώ-
νοντας το αίσθηµα της αλληλεγγύης που 
έχουν βαθειά στην πονεµένη ψυχή τους.

Η ιστορία της λαϊκής αυτής τέχνης 
περνάει από γενιά σε γενιά και περιγρά-
φεται παρακάτω:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Pysanka είναι µια από τις αρχαίες 
µορφές της ουκρανικής λαϊκής ζωγραφι-
κής, στην οποία οι πρόγονοί µας ενσάρκω-
σαν τις φιλοδοξίες και την πίστη τους. Το 
πασχαλινό αυγό είναι σύµβολο της άνοι-
ξης, του ήλιου, της επιστροφής της φύσης 
στη ζωή. Είναι σηµάδι αγάπης και χαράς.

Κάθε σύµβολο που βάφτηκε στο πασχα-
λινό αυγό σήµαινε κάτι: άλλο ευηµερία, 
άλλο οικογενειακή άνεση, άλλο γέννη-
ση παιδιού ή καλή σοδειά φέτος. Όλα 
τα πασχαλινά αυγά δηµιουργήθηκαν µε 
ευχές και µε αγνή ψυχή. Ήταν ένα είδος 
φυλαχτού στο σπίτι, έτσι προσπαθού-
σαν να τα κρατήσουν µέχρι την επόµενη 
άνοιξη. Σχεδιάζοντας το, οι προηγούµε-
νες γενιές άφησαν ένα συµβολικό κεί-
µενο που προστάτευε από τις ασθένειες, 
βοηθούσε στην ατυχία, προστατεύονταν 
από το κακό µάτι. 

Στην Ουκρανία, οι ηλικιωµένοι λένε: 
«όταν ο κόσµος σταµατά να ζωγραφί-
ζει και να βάφει πασχαλινά αυγά και να 
ζεσταίνει τον παππού, τότε θα έρθει το 
τέλος του κόσµου».

Η Petrykivska Pysanka είναι µια από 
τις πιο αγαπηµένες τεχνικές της ουκρα-
νικής πασχαλινής ζωγραφικής.

Η ζωγραφική Petrykivka είναι Ουκρα-
νική διακοσµητική λαϊκή ζωγραφική, η 
οποία γεννήθηκε στην περιοχή της πόλης 
Dnipropetrovsk, στο χωριό Petrykivka.

Η ιστορία της τέχνης αυτής χρονολο-
γείται από την εποχή του Zaporozhian 
Sich. Το χωριό Petrykivka ιδρύθηκε το 
1772 από τον τελευταίο Κος Αταµάν Peter 
Kalnyshevsky και πήρε το όνοµά του.

Η ζωγραφική Petrykivka ξεκίνησε µε 
τη µορφή νωπογραφιών και διακόσµη-
σης ειδών οικιακής χρήσης. Εκείνες τις 
µέρες, οι γυναίκες προσπαθούσαν να δια-
κοσµήσουν το σπίτι τους όσο καλύτερα 
µπορούσαν, ώστε το σπίτι και η αυλή 
να είναι τα καλύτερα. Τον 19ο αιώνα, η 
Petrykivka ήταν ήδη το κέντρο των τοι-
χογραφιών στην Ουκρανία.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η ζωγρα-
φική Petrykivka εξαπλώθηκε σε είδη σπι-
τιού, όπως σκεύη, σεντούκια και εµφα-
νίστηκε και η έννοια της «ζωγραφικής». 
Πρόκειται για σχέδια που βασίζονται σε 
τοιχογραφίες σε χαρτί, τα οποία διακο-
σµούσαν το σπίτι.

Η γοητευτική οµορφιά του λουλουδιού 
Petrykivka ανακαλύφθηκε για τους σύγ-
χρονους από τον Αικατερινοσλάβ, ιστορι-
κό και εθνογράφο DI Yavornytsky. Ήταν 
από τους πρώτους που έγινε σοβαρός 
ερευνητής και ενθουσιώδης συλλέκτης 
έργων των «ζωγράφων» του Petrykivka.

Το στολίδι Petrykivka χαρακτηρίζεται 
κυρίως λουλουδάτο. Τώρα οι δάσκαλοι της 
ζωγραφικής προσθέτουν καταπληκτικά 
πουλιά και µερικές φορές ζώα στα έργα 
τους. Μοτίβα από λουλούδια κήπου και 

λιβάδια, µούρα από viburnum, φράουλες 
και σταφύλια, χρησιµοποιούνται ευρέως 
στη ζωγραφική Petrykivka.

Οι ζωγράφοι δεν κάνουν προκαταρ-
κτικό σχέδιο. Εποµένως, αυτή η δεξιότη-
τα απαιτεί υψηλή ευκρίνεια κίνησης. Στις 
εικόνες κυριαρχούν τα έντονα χρώµατα. 
Οι ζωγράφοι του Πετρυκίβτσι έπαιρναν 
τα ιριδίζοντα χρώµατά τους από βότανα, 
φύλλα, µούρα και λουλούδια που γνώρι-
ζαν από την παιδική τους ηλικία, βράζο-
ντάς τα µε ιδιαίτερο τρόπο. Το αγαπηµένο 
κόκκινο χρώµα έβγαινε από χυµό βύσσι-
νο, το πράσινο από φύλλα στίφνου και 
νυχτολούλουδου, το µπλε από τα πρώτα 
ανοιξιάτικα φυτά. 

 ∆ιαφορετικές αποχρώσεις του κίτρι-
νου πήραν από πέταλα ηλίανθου, φλούδα 
κρεµµυδιού και εξωτερικό φλοιό µηλιάς. 
Τα χρώµατα αραιώθηκαν µε κρόκο αυγού 
και γάλα και στη συνέχεια στερεώθηκαν 
µε κόλλα κερασιού ή ζάχαρη από τεύτλα. 
Πολύ αργότερα, εµφανίστηκαν εργοστα-
σιακές βαφές και µόνο στη µεταπολεµι-
κή περίοδο άρχισαν να χρησιµοποιούν 
γκουάς και ακουαρέλα.

Φυτικής ή ζωικής προέλευσης ήταν και 
τα εργαλεία ζωγραφικής, όπως πχ µπα-

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ
Εκθεση ζωγραφικής που ξεχωρίζει
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Ηδίχρονη πανδηµία που 
συνεχίζεται, η αδίστα-
χτη εισβολή του Πού-

τιν στην Ουκρανία και η ενερ-
γειακή κρίση που συθέµελα 
συγκλονίζει τον πλανήτη µε 
αφορµή την σηµερινή παγκό-
σµια ηµέρα προστασίας του 
καταναλωτή, να γίνει ηµέρα 
προβληµατισµού και ραγδαίων 
ανακατατάξεων για την πραγ-
µατική προστασία της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών

Γι’ αυτό το ΠΑ.Κ.Ο.Ε πιστεύ-
ει ότι ήρθε η ώρα, τα όποια κινή-
µατα και ανεξάρτητοι φορείς 
προστασίας του καταναλωτή, 
να οργανωθούν και να προ-
βληµατιστούν ούτως ώστε να 
δώσουν σαφείς απαντήσεις και 
να πάρουν θέση στα παρακά-
τω «όταν»
• Όταν ο καταναλωτής γίνε-
ται υποκείµενο εκµετάλλευσης 
των οποιωνδήποτε «lobby» της 
εξουσίας
• Όταν δεν καλύπτεται ουσι-
αστικά από …τα ελεγχόµενα 
«δήθεν» δικαιώµατά του.
• Όταν οι διαδικασίες απονο-
µής «δήθεν» δικαιοσύνης, απο-
τελούν γραφειοκρατικό πλεονέ-
κτηµα µιας «σάπιας» κρατικής 
µηχανής.
• Όταν η «ασφάλεια» της  παρο-
χής υπηρεσιών και των τροφί-
µων, γίνεται καθηµερινά επι-
σφαλής.
• Όταν οι παραπλανητικές δια-
φηµίσεις, καθηµερινά αυξάνο-
νται µε αποτέλεσµα, ο κατα-
ναλωτής να γίνεται «έρµαιο» 
των αετονύχηδων εκµεταλ-
λευτών, πολλές φορές της αδι-
αφορίας του.
• Όταν ο καταναλωτής σε ποσο-
στό 95% ουδέποτε «φιλτράρει» 
τις σκουπιδοειδήσεις  της καθη-
µερινότητας του.
• Όταν το Τραπεζικό σύστηµα 
µονοπωλιακός διαχειριστής 
του Παγκόσµιου χρηµατοοι-
κονοµικού συστήµατος, είναι ο 
ρυθµιστής της όποιας ποιότη-

τας της ζωής του καταναλωτή.
• Όταν το «όποιο» σύστηµα 
υγείας γίνεται αντικείµενο 
διαφθοράς της συντεχνιακής 
λειτουργίας των φορέων που 
«δήθεν» το λειτουργούν.
• Όταν σε εµπόλεµες ζώνες 
όπως στην Ουκρανία καθηµε-
ρινά πεθαίνουν 15-20 παιδιά.
Όταν πάνω από µισό δισεκα-
τοµµύριο άνθρωποι στον πλα-
νήτη πεινούν.
• Όταν οι κύριες πηγές παρα-
γωγής για την κάλυψη των δια-
τροφικών αναγκών του πλανή-
τη µολύνονται, καταστρέφονται, 
µένουν χέρσες.
• Όταν τα τρόφιµα νοθεύονται, 
µεταλλάσσονται και βοµβαρ-
δίζονται µε χίλιες  δύο χηµι-
κές ουσίες.
• Όταν η αφύσικη διατροφή και 
η υπερκατανάλωση εξακολου-
θούν να γίνονται τρόπος ζωής 
µε όλα τα γνωστά επακόλουθα: 
παχυσαρκία, καρκινογενέσεις, 
καρδιοπάθειες, υπέρταση, δια-
βήτης, πανδηµίες, δεν πρέπει 
να γιορτάζουµε, αλλά να θλι-

βόµαστε και να διεκδικούµε 
καλύτερη ποιότητα ζωής όχι 
µόνο στις 15 Μαρτίου αλλά 
καθηµερινά.

ΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2019 – 2021

Σαράντα τρία (43) χρόνια 
συνεχείς αγώνες και προσπά-
θειες, σαράντα τρία (43) χρόνια 
ερευνών και µελετών από το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε, είναι σαράντα τρία 
(43) χρόνια αδιάψευστων στοι-
χείων για τις νοθείες, τη ρύπαν-
ση – µόλυνση και την επικιν-
δυνότητα των τροφίµων και 
του τρόπου ζωής µας.

Το Τµήµα Καταναλωτή του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε έχει λάβει πάρα πολ-
λές καταγγελίες µέσα στη διετία 
2019- 2021. Έχει αξιολογήσει 
το περιεχόµενο τους και έχει 
πραγµατοποιήσει δειγµατολη-
ψίες, χηµικές και µικροβιολο-
γικές αναλύσεις και έρευνες 
για ακατάλληλα τρόφιµα που 
κυκλοφορούν στην αγορά στα 

πιστοποιηµένα εργαστήρια του. 
Έχει προβεί µάλιστα και στις 
απαραίτητες νοµικές ενέργει-
ες προκειµένου να υπερασπι-
στεί την προστασία της δηµό-
σιας υγείας.

Πιο συγκεκριµένα:
1. Σε διάφορα δείγµατα που 

πάρθηκαν από σηµεία πώλη-
σης το 30% των δειγµάτων για 
όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέ-
θηκε νοθευµένο ή ακατάλλη-
λο για κατανάλωση. Οι δε ετι-
κέτες στα προϊόντα σε πολλά 
σηµεία πώλησης κατά 50% 
ανύπαρκτες, 30% ελλιπείς και 
20% αλλοιωµένες.

2. Τα γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα σε ποσοστό 25% των 
δειγµάτων βρέθηκαν µε ληγ-
µένες ηµεροµηνίες και µολυ-
σµένα µε κολοβακτηρίδια ενώ 
το 20% από αυτά είχαν σηµα-
ντική επιβάρυνση από αντι-
βιοτικά. Επίσης ένα 15% των 
δειγµάτων αυτών νοθεύτη-
κε µε λιγότερη περιεκτικότη-
τα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια 
διαπιστώθηκε ύπαρξη συντη-

15 Μαρτίου 2022: 
Παγκόσµια ηµέρα καταναλωτή 
ηµέρα ντροπής και όχι γιορτης
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Κατά εκατοντάδες φτά-
νουν στην Ελλάδα οι 
πρόσφυγες από την 

Ουκρανία
Ξεριζωµένοι από τα σπί-

τια τους και απογοητευµένοι 
από την γενικότερη αντιµετώ-
πιση, ζητούν µε αξιοπρέπεια – 

που έχουν σαν λαός – βοήθεια.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε φιλοξενεί στα 

δυο καταλύµατα που διαθέτει 
στον Ωρωπό, δυο οικογένει-
ες η µια µε τρία µικρά παιδιά 
και η άλλη µε δυο από το Κίε-
βο και την Μπίλλα Τσέρκβα, 
φροντίζοντας να µην τους λεί-

πει τίποτα και περισσότερο η 
οικογενειακή θαλπωρή.

Επίσης οργανώνει σε ξενο-
δοχεία στις επόµενες δυο ηµέ-
ρες την στέγαση εκατό (100) 
έως εκατό πενήντα (150) ατό-
µων, τα περισσότερα παιδιά 
και την σίτιση τους για του-

λάχιστον δυο – τρεις µήνες.
Γι’ αυτό ζητά από εσάς 

τους απλούς πολίτες, αλλά και 
όσους έχουν την δυνατότητα 
να συνεισφέρουν στην προ-
σπάθεια αυτή, εθελοντικά να 
βοηθήσουν µε όποιο τρόπο 
µπορούν.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε δίνει το καλό 
παράδειγµα και ζητάει βοήθεια για 
τους πρόσφυγες από την Ουκρανία
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Τ ο νερό είναι δηµόσιο αγαθό, 
ένας φυσικός και περιβαλλοντι-
κός πόρος που ανήκει σε κάθε 

έµβιο οργανισµό της γης και αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρ-
ξη ζωής στο πλανήτη. Ένα από τα 
σοβαρότερα προβλήµατα, µε το οποίο 
έχει ήδη αρχίσει να είναι αντιµέτω-
πη η ανθρωπότητα, είναι η αδυναµία 
πρόσβασης µεγάλου µέρους του πλη-
θυσµού της σε καθαρό νερό. Ένα στα 
πέντε παιδία ηλικίας κάτω των πέντε 
ετών πεθαίνει εξαιτίας των ασθενει-
ών που σχετίζονται µε το µολυσµένο 
νερό. Πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές 
έχουν εκφράσει, την τελευταία δεκαε-
τία την ανησυχία τους σχετικά µε την 

εµφάνιση των λεγόµενων «πολέµων 
του νερού» µετά το 2020, εξαιτίας 
ακριβώς αυτού του ζητήµατος.
ΤΟ ΝΕΡΟ 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

• 1 στους 7 κατοίκους του πλανήτη δεν 
έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

• Το 80% των ασθενειών στις αναπτυσ-
σόµενες χώρες συνδέονται µε το βρώµικο 
νερό και τις συνθήκες υγιεινής.

• To 1/3 της ανθρωπότητας είναι µόνιµα 
άρρωστο, εξαιτίας του ακάθαρτου νερού 
και δέκα εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαί-
νουν το χρόνο από το νερό που πίνουν. 
Οι διαφηµιστικές δαπάνες των φαρµα-
κοβιοµηχανιών φθάνουν και περισσεύ-
ουν για να προσφέρουν καθαρό νερό σε 

όλο το πλανήτη, αλλά πώς θα αισχροκερ-
δούν από τα φάρµακα που πωλούν για 
τις δυσεντερίες;

• Ετήσιες επενδύσεις των 10 – 15 δις 
δολαρίων σε µονάδες αφαλάτωσης ή φιλ-
τραρίσµατος του νερού επαρκούν να προ-
σφέρουν νερό σε όλη την ανθρωπότητα 
αλλά ταυτόχρονα να καθαρίζουµε τα βρώµι-
κα νερά µε σύγχρονες τεχνικές µεθόδους.

• Η συνολική ποσότητα νερού που µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση 
των ανθρώπινων αναγκών είναι µικρότε-
ρη από 200.000 km3, ποσοστό χαµηλότε-
ρο του 1% των συνολικών αποθεµάτων.

• Η κατανάλωση νερού αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 60% µέχρι το 2025 στις 
αναπτυσσόµενες χώρες και κατά22% στις 

22 Mαρτίου: Παγκόσµια ηµέρα 
νερού η αλήθεια για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης

10 εκατοµµύρια έποικοι του πλανήτη γη, κάθε χρόνο πεθαίνουν 
εξαιτίας της κακής ποιότητας του νερού που χρησιµοποιούν



#147 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 202348 / ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΚΟΕ 2022

30 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #138 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Το ΠΑΚΟΕ δέκα χρόνια 
συνέχεια βοµβαρδίζει 
µε καταγγελίες στους 

«αρµόδιους» την απαράδε-
κτη κατάσταση που επικρα-
τεί στη θαλάσσια περιοχή 
της Σαλαµίνας, στον αρχαι-
ολογικό χώρο της Κυνοσού-
ρας για το τεράστιο πρό-
βληµα που δηµιουργούν 
τα σάπια κουφάρια πολλών 
πλοίων, µε τους χιλιάδες 
«αρουραίους»  να αλωνίζουν 
στα σπίτια των γύρω περι-
οχών, ροκανίζοντας όπως 
µας καταγγέλουν κάτοικοι, 
τα αυτιά µικρών παιιδών 
και καταστρέφοντας όποια 
ζωή υπάρχει στο θαλάσσιο 
οικοσύστηµα. 

Είναι καιρός οι αρχές 
(∆ήµος, Λιµενικό Ταµείο, 
Περιφέρεια και ιδιαίτερα 
ο Υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κος 
Πλακιωτάκης) να σκύψουν 
και να λύσουν το πρόβλη-
µα, ούτως ώστε αφενός να 

προστατέψουν την υγεία 
των κατοίκων και αφετέρου 
να βοηθήσουν στην ανά-
πτυξη της οικονοµίας στη 
χώρα µε την ανακύκλωση 
των “scraps”, των κουφα-
ριών αυτών. Να τονίσουµε 
ότι η ανάκτηση του σιδή-
ρου ενός τέτοιου κουφα-

ριού αποκοµίζει από 1,5-2 
εκατοµµύρια ευρώ.

Η Επιτροπή ∆ιάσωσης 
Αρχαιολογικών Χώρων στη 
Σαλαµίνα κατέθεσε µηνυτήρια 
αναφορά στην Εισαγγελία Πληµ/
κών Πειραιά για την τεράστια 
µη αναστρέψιµη περιβαλλοντι-
κή ρύπανση του Σαρωνικού, 

που έχει προκληθεί από συσ-
σώρευση σάπιων καραβιών και 
εγκατάλειψή τους στον αρχαίο 
Λιµένα από αγνώστους. Η Επι-
τροπή κατηγορεί τον ∆ήµαρχο 
της περιοχής και τα Υπουργεία 
Πολιτισµού και Ναυτιλίας για 
ανοχή και για αδιαφορία µπρο-
στά στα όσα συµβαίνουν.

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
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Στη χώρα µας, η αντιµετώ-
πιση ρεµάτων και ποτα-
µών -είτε πρόκειται για 

καθαρισµό, είτε για οριοθέτη-
ση, είτε για διευθέτηση, ανα-
πτύσσεται στο πεδίο της ανα-
χρονιστικής πεποίθησης ότι 
η προστασία της φυσικότητας 
τους είναι δευτερεύον ζήτηµα, 
το οποίο µάλιστα βρίσκεται σε 
σύγκρουση µε το πρόβληµα της 
υδραυλικής ασφάλειας. 

Η εσφαλµένη αυτή πεποίθη-
ση, που ενέπνευσε για δεκαετί-
ες τις πολιτικές αντιµετώπισης 
του πληµµυρικού κινδύνου µε 
τεχνικά έργα και παρεµβάσεις 
που έχουν καταστροφικές περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, συνε-
χίζει να «ανθεί» και να καθο-
δηγεί τις τεχνικές υπηρεσίες, 
κρατικές και αυτοδιοικητικές, 
σε πρακτικές έργων εγκιβω-
τισµού, διεθνώς κατακριτέες 
και ξεπερασµένες. Αγνοούνται 
συνειδητά πλήθος κοινοτικών 
οδηγιών, συστάσεων, η πολυ-
ετής προώθηση των Πράσι-
νων Υποδοµών αλλά και η διε-
θνής πρακτική αναφορικά µε 
τη σπουδαιότητα της συµβο-
λής των φυσικών συστηµάτων 
– βιοποικιλότητας και οικοσυ-
στηµάτων στην αναχαίτηση του 
πληµµυρικού κινδύνου και εν 
κατακλείδι στην προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή.

Την εποχή που η «Στρα-
τηγική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τη Βιοποικιλότητα µε 
Ορίζοντα το 2030» ορίζεται ως 
θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συµφωνίας και καλεί 
στην «εφαρµογή και επιβολή 
του νοµικού πλαισίου της ΕΕ 
για τα ύδατα και τη φύση µε 

την αποκατάσταση σε κατά-
σταση ελεύθερης ροής, µέσω 
της άρσης των φραγµών και 
της αποκατάστασης των πληµ-
µυροπεδιάδων, τουλάχιστον 
25.000 χλµ. ποταµών σε όλα 
τα κράτη µέλη», µε στόχο την 
προστασία της φύσης και την 
αναστροφή της υποβάθµισης 
των οικοσυστηµάτων, η ελλη-
νική πολιτεία προχωρά ανεύ-
θυνα στην ουσιαστική κατα-
στροφή του Ερασίνου ποταµού 
στην περιοχή της Βραυρώνας, 
ενός ακόµη σηµαντικότατου 
αττικού υγρότοπου.

Πρόκειται για ένα µεγάλο 
αντιπληµµυρικό έργο, σε µήκος 
κοίτης περίπου 10 χιλιοµέ-
τρων, του οποίου η ευρύτερη 
περιοχή είναι χαρακτηρισµέ-
νη ήδη από το 2003, αλλά και 
µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθή-
νας του 2014, ως Αττικό Πάρ-

κο, δηλαδή ζώνη ανάδειξης και 
προστασίας του αγροτικού αττι-
κού τοπίου της πεδιάδας των 
Μεσογείων. Το µεγαλύτερο τµή-
µα του έργου βρίσκεται εντός 
περιοχής του δικτύου Natura 
2000 και Υγροτόπων Α’ Προ-
τεραιότητας της Αττικής, µε 
το υδατόρεµα του Ερασίνου 
στο επίκεντρό τους. Η περιο-
χή του έργου είναι διάσπαρτη 
από αρχαιολογικά ευρήµατα, 
µε προεξάρχοντα τον ναό της 
Βραυρωνίας Αρτέµιδας και τον 
µεσαιωνικό Πύργο της Βραυ-
ρώνας. Σε δύο τµήµατα του 
υδατορέµατος – στο έλος της 
εκβολής και σε τµήµα του άνω 
ρου – διαβιούν µεταξύ άλλων 
χέλια και το περίφηµο αττικό-
ψαρο (Pelasgus marathonicus), 
ενδηµικό είδος, προστατευό-
µενο τόσο από την εθνική όσο 
και από την κοινοτική νοµοθε-

σία. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει 
και τα σκαπτικά µηχανήµατα 
είναι έτοιµα να εξαφανίσουν 
χλωρίδα και πανίδα µε εκσκα-
φή της υφιστάµενης κοίτης σε 
βάθος 2 -3 µέτρων, τη διεύρυν-
ση της και την αντικατάσταση 
της µε λιθοπλήρωτα συρµατο-
κιβώτια, ακόµα και στις περιο-
χές µε µόνιµη παρουσία νερού 
και ιχθυοπανίδας.

Οι φορείς που συνδιοργα-
νώνουν την Ηµερίδα έχουν 
παλαιότερα αλλά και πρόσφα-
τα απευθυνθεί προς το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ) µε το αίτηµα να 
παρέµβει – στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του – και να 
σταµατήσει το καταστροφικό 
έργο επειδή η Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων και η 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 
που πρέπει να εκπονούνται σε 
περιοχές του δικτύου Natura 
2000, έχουν βασιστεί σε ελλι-
πή στοιχεία ως προς τον οικό-
τοπο, αλλά και σε εσφαλµένα 
στοιχεία ως προς τα χωροταξικά 
δεδοµένα της ευρύτερης περι-
οχής. Επίσης, παρότι το έργο 
χρηµατοδοτείται από ευρω-
παϊκούς και εθνικούς πόρους, 
δεν έχουν ληφθεί τα απαραί-
τητα µέτρα για τον καθορισµό 
των κατάλληλων στόχων και 
µέτρων διατήρησης σύµφω-
να µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της Ευρώπης 
(άρθ.4, παρ. 4, και άρθ. 6 παρ.1) 
για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων και της άγριας πανί-
δας και χλωρίδας, θέµα για το 
οποίο υπάρχει αρνητική κρίση 
για τη χώρα µας από το ευρω-
παϊκό δικαστήριο. 

Kαταστροφή του Ερασίνου ποταµού 
στην περιοχή της Βραυρώνας 

H ανάγκη σύγχρονων, πράσινων µεθόδων αντιπληµµυρικής προστασίας
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Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε µε την 
πάνω από 40 χρόνια 
Επιστηµονικής ∆ωρε-

άν ∆ραστηριότητας στον 
ευαίσθητο χώρο της µέτρη-
σης  των δηλητηρίων του '' 
Θανάτου'' µας και κυρίως 
των παιδιών και εγγονών 
µας από το γάργαρο νερά-
κι που οι Εταιρείες που δεν 
σέβονται τον Άνθρωπο και 
το Περιβάλλον όπως λένε 
στο σλόγκαν τους το έχουν 
µετατρέψει σε αργό Θάνατο .

Το µόνο αναγνωρισµένο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το µόνο που στα 43 χρόνια του 
δεν έχει µε καµία Κυβέρνηση 
Custo Custino .... µε εννοείς ε ???

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε βρε κάπτεν 
φουρτούνα που πριν από εσένα 
σήκωσε το ''ανάστηµα'' περίπου 
στο 1,59 να το αµφισβητήσει 
ο Φάνης Σπανός και εκκρεµεί 
η Μήνυση που έφαγε και θα 
έχει την τύχη της κας Ζλακώ-
νη που καταδικάστηκε και σε 

χρηµατικό ποσό?? !!!
Που πάτε ρε Καραµήτροι 

όλοι σας µε κοντά παντελονά-
κια στο περιβόλι µε τα Αγγού-
ρια ????

Στο ΠΑ.Κ.Ο.Ε βρε Νάνοι που 
είσασταν αγέννητοι όταν ιδρύ-
θηκε από Καταξιωµένους επι-
στήµονες  και βγήκαµε ασπρο-
πρόσωποι στην ΕΟΚ τότε Ε.Ε. 
Σήµερα, γιατί τα µόνα που είχα-
µε ήταν για τον Μούστο ????

Που τώρα φορέσατε µακριά 
παντελόνια και κάνατε οικο-
γένεια και πιάσατε και στασί-
δι στην Εξουσία, βλέπετε τους 
πρόσφυγες της Ουκρανίας και 
για ένα λεπτό όσο κρατάει η 
είδηση σταυροκοπιέστε βλέ-
ποντας την τύχη των παιδιών 
που είναι στη ηλικία µε τα δικά 
σας και µετά πάτε στις ταβέρ-
νες και όλα καλά ...

Ενώ το ΠΑ.Κ.Ο.Ε Φιλοξενεί 
ήδη 80 Ουκρανούς ξεριζωµέ-
νους µετανάστες και θα παρα-
λάβει και άλλους εάν συνεχι-

στεί η εξαφάνιση της χώρας 
τους ???

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε βρε Νάνοι που 
κάνει ∆ΩΡΕΑΝ τις Μετρήσεις 
και ΟΧΙ µόνο αυτό αλλά κάνει 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
και κοιµόµαστε ήσυχοι?? Αλλά 
που δεν σας αρέσουν γιατι στε-
ναχωρούν τις εταιρείες σας που 
είστε γιουσουφάκια τους??? ...

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε βρε που είναι 
το Μόνο που νοιάστηκε για 
τα τελειόφοιτα παιδιά µας που 
θα περάσουν στα ΑΕΙ αλλά 
δεν µπορούν να πάνε λόγω 
φτώχειας για σπουδές από τις 
Πυρόπληκτες περιοχές, αυτό 
θα τους δώσει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
– όλα τα έξοδα - για να σπου-
δάσουν ?? !!!!!

Απαξιείται βρε Πολιτικοί 
Νάνοι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε και αντ'αυ-
τού τρέχετε να βρείτε άλλο πιστο-
ποιηµένο από το µέχρι τώρα 
Μόνιµο όπως κυκλοφορεί στη 
πιάτσα?

Θέλουµε Άµεση Απάντη-

ση όχι από το '' Βατικανό'' την 
ΕΥΑΧ όπως την αποκαλεί ο κ. 
Στέργιου πως εν είδη Κράτος εν 
Κράτη  δεν δίνει λογαριασµό σε 
κανένα και για τίποτα, εγώ δεν 
τους γνωρίζω και δεν µε ενδι-
αφέρει να το κάνω απευθύνο-
µαι στον ∆ήµαρχο και απαιτώ 
άµεσες απαντήσεις :

Ποιό είναι το ΜΟΝΙΜΟ 
πιστοποιηµένο Εργαστήριο που 
συνεργάζεστε µέχρι τώρα για 
τις µετρήσεις- πόσες  µετρήσεις      
έχει κάνει µέχρι τώρα πόσο πλη-
ρώνεται, εάν το βρήκες ή εάν εσύ 
έκανες την Σύµβαση και όνοµα 
και διεύθυνση π.χ. ΜΗΤΣΟΣ  
ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ  Και που εδρεύ-
ει, και εάν όπως µε ενηµέρω-
σαν τον απολύσετε, και πήγατε 
σε έναν άλλο ΦΟΥΦΟΥΤΟ στην 
Μακρακώµη στην Λαµία !!!!                                                                                                         
Χωρίς διαγωνισµό ώστε να 
συµµετέχουν και της Χαλκί-
δας, και µάλιστα ορίσατε και 
εκπρόσωπο σας  Μεσάζοντα, 
δεν µε ενδιαφέρει επ αµοιβή 

Προς τον Εξοχότατε ∆ήµαρχο κ. Τσαπουρνιώτη  

Τι ήταν πάλι τούτο Καγκελάριε 
Tsap??? Πάθαµε Tsapcolubra!!!

Αµφισβήτησες το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών ???   Και διάλεξες την '' 
Ηµέρα του Νερού'' το επίγειο αγαθό - την πηγή Ζωής !!! 

Γράφει ο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΑΒΑΣ
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Εικοσιπέντε περιστατικά καρκίνου 
του στοµάχου ανά 100.000 άνδρες 
και περίπου τα µισά ανά 100.000 

γυναίκες, είναι η συχνότητα του καρκί-
νου του στοµάχου.

Τα ποσοστά στη ∆υτική Ευρώπη, να 
αυξάνουν κατακόρυφα µετά την 6η δεκα-
ετία της ζωής και να δεκαπλασιάζονται 
σχεδόν µετά την ηλικία των 80 ετών.

 ∆εν θα πρέπει όµως να παραβλέψου-
µε το γεγονός πως διεθνώς παρατηρεί-
ται µια τάση ελάττωσης της συχνότητας 
της νόσου, ενώ συγχρόνως παρατηρείται 
και µια τάση «µετακίνησης» της εντόπι-
σης του καρκίνου από το άντρον του στο-
µάχου στη γαστροοισοφαγική συµβολή.

 Τα αδενοκαρκινώµατα αποτελούν τη 
µεγάλη πλειοψηφία, µε µικρότερα ποσοστά 
στα λεµφώµατα και σε ελάχιστη συχνό-
τητα οι στρωµατικοί και νευροενδοκρι-
νικοί όγκοι.
Πού οφείλεται ο καρκίνος του 
στοµάχου

Οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν 
τον συνήθη ύποπτο µαζί µε τη λοίµω-
ξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, 
αλλά και σε µικρό ποσοστό µε αιτιολογία 
οικογενή γενετική προδιάθεση.

 Σηµαντική παράλληλα θεωρείται και η 
συσχέτιση καπνίσµατος και καρκίνου του 
οισοφάγου και του θόλου του στοµάχου.

Η βιταµίνη C που περιέχεται σε αρκετά 
φρούτα και η β-καροτίνη είναι αντιοξει-
δωτικές ουσίες και πιστεύεται ότι προστα-
τεύουν έναντι της νόσου, µε αποτέλεσµα 
να παρατηρείται χαµηλότερη επίπτωση 
σε ανθρώπους, που καταναλώνουν πολ-
λά φρούτα και λαχανικά.

Αντίθετα επιβαρυντική θεωρείται η για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα συχνή κατανά-
λωση αλλαντικών, παστών ψαριών, τουρ-
σιών κτλ.

Κλινική Εικόνα
Ο καρκίνος του στοµάχου πολλές φορές 

έχει άτυπα συµπτώµατα που ενδεχόµενα 
να παρατηρούνται και σε άλλες ασθένειες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθυστε-
ρείται η διάγνωση µε επιπτώσεις στην 
µετέπειτα εξέλιξη της νόσου.

 Τα συµπτώµατα αυτά είναι η δυσπεψία, 
η ανορεξία, το πρώιµο αίσθηµα κορεσµού 
και η απώλεια βάρους. Σε προχωρηµένες 
βέβαια µορφές η αιµορραγία και τα απο-
φρακτικά συµπτώµατα (δυσφαγία – εµε-
τός) οδηγούν σε γρηγορότερη διάγνωση.

Αντιµετώπιση
Σε περιπτώσεις που είναι εφικτή, η 

µόνη µέθοδος που είναι δυνητικά ικα-
νή να θεραπεύσει τον καρκίνο του στο-
µάχου είναι η ριζική χειρουργική αντι-
µετώπιση που ανάλογα µε την εντόπιση 
του νεοπλάσµατος µπορεί να περιλαµβά-
νει ολική ή υφολική γαστρεκτοµή, αφαί-
ρεση του µείζονος επιπλόου και συναφαί-
ρεση των λεµφαδένων.

Πρόβλεψη –Εξέλιξη της νόσου
Η κακοήθεια του στοµάχου αποτε-

λεί δυστυχώς µία από τις πλέον ύπουλες 
µορφές καρκίνου, λόγω του ότι η συµπτω-

µατολογία είναι τις περισσότερες φορές 
ήπια, µη ειδική και εύκολα παραπλανεί 
τον ασθενή µέσα στα συνήθη καθηµερινά 
παρουσιαζόµενα γαστρικά ενοχλήµατα.

Ο καρκίνος του στοµάχου εξελίσσεται 
γρήγορα τοπικά και αργότερα µέσω των 
λεµφαδένων προς κύρια όργανα όπως 
το ήπαρ.

Όπως αναφέρει το onmed.gr, η πρό-
γνωση για την 5ετή επιβίωση από τη νόσο 
εξαρτάται αποκλειστικά από το στάδιο της 
αρχικής διάγνωσης και κυµαίνεται από 
το 70% για το αρχικό πρώτο στάδιο έως 
το 4% για το τέταρτο στάδιο, µε τον µέσο 
όρο να είναι γύρω στο 29%.

ΚΑΡΚIΝΟΣ ΣΤΟΜAΧΟΥ 

70% πενταετής επιβίωση 
εάν διαγνωσθεί εγκαίρως
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ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

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

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ, ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ  

ΣΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΜΩΡΩΝ
� ΣΕΛ. 34-35

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Εννιά εκατοµµύρια 

θάνατοι ετησίως 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
Έξι εκατοµµύρια θάνατοι  

στα δύο χρόνια
� ΣΕΛ. 31

 Ο Σαρανταπόταµος εστία 
µόλυνσης εξαιτίας της 

εγκληµατικής αδιαφορίας 
της περιφερείας Αττικής

� ΣΕΛ. 24

Βοθρολύµατα πνίγουν το 
Ναύπλιο και το Άργος

� ΣΕΛ. 27-29

Σε ποιες περιοχές στην 
Βόρεια Εύβοια µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το νερό

� ΣΕΛ. 15-19

Μολυσµένο το 
νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης από τον 
Άσσο- ∆ερβένι,

� ΣΕΛ. 20-23

 ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 8 ΠΟΛΕΩΝ 

(ΑΠΟ ΘΗΒΑ ΩΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ ΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
� ΣΕΛ.12-14

Τεράστιοι όγκοι 
νοσοκομειακών αποβλήτων 

του κορονοϊού απειλούν 
τη δημόσια υγεία

� ΣΕΛ.30

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι επιπτώσεις ενός 
ανελέητου πολέµου

Ουκρανία το παρόν και 
το µέλλον ενός λαού 

Το ψωµί 
ψωµάκι

Ενεργειακή 
κρίση

�  Οι Ουκρανοί 
αντιστέκονται 
στη φονική 
ρωσική μηχανή

�  Άμαχοι 
δολοφονούνται

�  Εγκληματικοί φόνοι 
παιδιών

�  Πολιορκία της 
Μαριούπολης  
για τέσσερις 
συνεχόμενες μέρες

�  Χωρίς νερό, ηλεκτρικό 
ρεύμα, τρόφιμα

�  Ο Εφιάλτης 
ενός πυρηνικού 
δυστυχήματος πάνω 
από τα κεφάλια 
των Ευρωπαίων

� ΣΕΛ. 3-10

43 ΧΡΟΝΙΑ Η 80ΣΕΛΙ∆Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
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Συνεχίζεται η επικοινωνία 
του ΠΑΚΟΕ µε την Ευρω-
παϊκή Ένωση για τα προ-

βλήµατα ποιότητας του αέρα στην 
Ελλάδα αλλά και την προκλητι-
κή αδιαφορία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Το οποίο, καθ’ έξιν … «κάνει τον 
Κινέζο». Αναφορικά µε τη λήψη 
µέτρων αντιµετώπισης, την ενη-
µέρωση των πολιτών αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θυµίζουµε πως η «ΟΙΚΟ-νοµία 
για το Περιβάλλον» αποκάλυψε στα 
δύο προηγούµενα φύλλα της (∆εκεµ-
βρίου-Ιανουαρίου) πως η Ε.Ε. έχει 
παραπέµψει την Ελλάδα στο δικαστή-

ριο, για την ατµοσφαιρική ρύπανση. 
Καθώς επίσης, πως η κυβέρνη-

ση –αν και είναι υποχρεωµένη-  δεν 
ενηµερώνει ούτε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ούτε το κοινό. Αυτά προ-
κύπτουν από σχετική ηλεκτρονική 
επικοινωνία του ΠΑΚΟΕ µε την Ε.Ε.

Η οποία, δυστυχώς για τους 
κρατούντες, δεν σταµάτησε και 
ούτε πρόκειται. Το αντίθετο. Στις 14 
Φεβρουαρίου το ΠΑΚΟΕ απάντησε 
στην από 10/1/2021 ηλεκτρονική 
επιστολή που έστειλε ο προϊστάµε-
νος της Γενικής ∆ιεύθυνσης περι-
βάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, Francois Wakenhut. 

Νέα επικοινωνία ΠΑΚΟΕ- Ε.Ε. για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση και την αδιαφορία του ΥΠΕν

Αφού τον ευχαριστεί για τις ξεκάθαρες απαντήσεις του και ζητάει τη συν-
δροµή του «ώστε να µπορέσουµε να σταµατήσουµε αυτήν την εγκληµατική 
αδιαφορία» των εκπροσώπων του ΥΠΕν.

Το ΠΑΚΟΕ θα συνεχίζει τον αγώνα του για ποιοτική ατµόσφαιρα στη χώρα 
µας, για να υλοποιηθεί η υποχρέωση των κυβερνώντων και το δικαίωµα 
των πολιτών στην ενηµέρωση.       
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Το ΠΑΚΟΕ στις 04/02/2022, πραγµατο-
ποίησε δειγµατοληψίες στα νερά ανθρώ-
πινης κατανάλωσης από τον Άσσο της 

Κορινθίας,  µέχρι την Πάτρα της Αχαΐας.
Στη διαδροµή, οι περιοχές και ο αριθµός 

των δειγµάτων που ελήφθησαν είναι:
Από τους παρακάτω πίνακες των αποτελε-

σµάτων επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, πως οι περι-
οχές από τον Άσσο µέχρι το ∆ερβένι, αντιµε-
τωπίζουν τεράστιο πρόβληµα. Το µικροβιακό 
φορτίο (κολοβακτηρίδια, E.coli,εντρερόκοκκοι) 
ήταν, πολύ πιο πάνω από το όριο του µηδενός.

Ανησυχία προκαλεί και η συγκέντρωση 
των θειικών ιόντων. ∆υστυχώς, οι τιµές τους 

– µε ανώτατο όριο 250mg/lt- κυµαίνονται από 
137mg/lt µέχρι 443 mg/lt.

Το νερό, λοιπόν, κρίνεται ακατάλληλο. Όχι µόνο 
για πόση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη χρήση 
(φαγητό, µπάνιο, κ.α.). Γι’ αυτό οι Αρχές πρέπει 
να σκύψουν στο πρόβληµα  και να το λύσουν.

Πίνακας θέσεων δειγµατοληψίας και Αποτελεσµάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
από Άσσος – Πάτρα, στις 4 / 02 / 2022.

Μολυσµένο το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
από τον Άσσο-∆ερβένι, ενώ από την Αιγείρα-Πάτρα, 

η ποιότητα του νερού είναι πολύ καλή

1 Άσσος.  Σχολείο  10:10 0 1 2

2 Άσσος. Φούρνος 10:20 0 0 1

3 Άσσος. Καφενείο 10:25 3 0 0

4 Άσσος. Βενζινάδικο 10:30 0 0 0

5 Βραχάτι. Γυµνάσιο & Λύκειο 10:45 2 0 0

6 Βραχάτι. Φούρνος 10:55 0 0 0

7 Βραχάτι. Ταβέρνα 11:00 2 1 0

8 Βραχάτι. Τυροκοµικά.  Αλλαντικά 11:10 5 0 2

9 Κοκκώνι.  Σχολείο.  11:20 3 0 0

10 Κοκκώνι. Mini Market.  Eεξωτερική βρύση 11:25 5 0 0

11 Κοκκώνι. Café 11:35 3 0 0

12 Κιάτο. Café 11:50 0 0 1

13 Κιάτο. Café 12:00 0 0 0

14 Κιάτο. Café 12:10 0 0 0

15 Κιάτο. Ζαχαροπλαστείο 12:20 0 0 0

16 Κιάτο. Βενζινάδικο 12:35 0 0 0

17 Άνω ∆ιµηνιό. Καφετέρια, εξωτερική βρύση 13:05 1 1 0

18 Άνω ∆ιµηνιό. Εξωτερική βρύση, πλατεία . 13:15 0 0 0

19 Άνω ∆ιµηνιό. εκκλησία, εξωτερική βρύση 13:37 0 0 0

20 Ξυλόκαστρο. Καφετέρια 13: 50 0 0 0

21 Ξυλόκαστρο. Καφετέρια 14:00 0 0 0

22 Ξυλόκαστρο. Σούπερ µάρκετ, εξωτερική 
βρύση 14:10 0 0 0

23 Ξυλόκαστρο. Καφετέρια. 14:20 0 0 0

24 Ξυλόκαστρο. Χρωµατοπωλείο, εξωτερική 
βρύση 14:30 0 0 0

25 Ξυλόκαστρο. Εξωτερική βρύση οικείας, 
παραθαλάσσια 14:45 2 2 0

26 Ξυλόκαστρο. Εξωτερική βρύση οικείας, 15:00 10 2 0

27 ∆ερβένι. Καφετέρια 15:30 0 0 0

28 ∆ερβένι. Café 15:45 0 0 0

29 ∆ερβένι. Καφενείο 16:00 3 0 0

30 Αιγείρα. Café 16:15 0 0 0

31 Αιγείρα. Καφετέρια 16:25 0 0 0

32 Αιγείρα. Super market 16:35 0 0 2

33 ∆ιακοπτό. Σταθµός κρέατος 16:55 0 0 0

34 ∆ιακοπτό. Φούρνος 17:05 0 0 0

35 ∆ιακοπτό. Αρτοποιείο 17:15 4 0 0

36 Αίγιο. Καφετέρια 17:35 0 0 0

37 Αίγιο. Γλυκά 17:45 0 0 0

38 Αίγιο. Καφετέρια 17:55 0 0 0

39 Αίγιο. Coff ee 18:05 0 0 0

40 Αίγιο. Καφετέρια 18:15 0 0 0

41 Σελιανίτικα. Σπίτι κλειστό, εξωτ.  βρύση 18:25 0 0 0

42 Σελιανίτικα. Σπίτι κλειστό, εξωτ.  βρύση 18:40 0 0 0

43 Σελιανίτικα. Café 19:00 0 0 0

44 Ψαθόπυργος. Χασαποταβέρνα 19:20 0 0 0

45 Ψαθόπυργος . Κλειστό σπίτι 19:30 0 0 0

46 Ψαθόπυργος. Καφετέρια 19:40 1 1 0

47  Ρίο. Καντίνα 20:00 0 0 0

48 Ρίο. Βενζινάδικο 20:10 0 0 0

49 Ρίο. Εξωτερική βρύση σπιτιού 20:15 0 0 0

50 Πάτρα. Καφετέρια 20:40 0 0 0

51 Πάτρα. Καφετέρια 21:30 0 0 0

52 Πάτρα. Καφετέρια 21:35 0 0 0

53 Πάτρα.  Καφετέρια 21:45 0 0 0

54 Πάτρα. Coff ee brands 21:55 0 0 0

55 Πάτρα. Smokes 22:05 0 0 0

56 Πάτρα.  Καφετέρια 22:15 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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Το οδοιπορικό των επιστηµονικών-
εθελοντών του ΠΑΚΟΕ µαζί µε τον 
συνεργάτη-εθελοντή του ΠΑΚΟΕ, 

δηµοσιογράφο Γιάννη Ασδραχά, όπου 
παρουσιάζεται παρακάτω αφετέρου η εικόνα 

των αποτελεσµάτων των αναλύσεων και η 
εκτίµησή της για να ενηµερωθούν οι πολίτες 
µέσα από την ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ και 
τα τοπικά ΜΜΕ, ούτως ώστε να προσέχουν 
για να αποφεύγουν τις περιοχές όπου το 

νερό είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση και 
αφετέρου  να διαβάσουν τις συζητήσεις που 
παρατίθενται και έγιναν µε το δηµοσιογράφο 
της εφηµερίδας του ΠΑΚΟΕ «Οικονοµία για 
το περιβάλλον». 

Σε ποιες περιοχές στην Βόρεια Εύβοια 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης χωρίς φόβο
Μετά τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού τις πληµύρες του φθινοπώρου, 

τώρα εµφανίζεται και το καρκινογόνο εξασθενές χρώµιο

Πίνακας θέσεων δειγµατοληψίας και Αποτελεσµάτων Χηµικών Αναλύσεων σε  θαλασσινό νερό από Χαλκίδα, στις  14 / 02 / 2022.

Πίνακας θέσεων δειγµατοληψίας και Αποτελεσµάτων Χηµικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του παραποτάµου 
στη  Μαντούδι, Λίµνη, στις  14 / 02 / 2022

Α
ρ.

 ∆
εί

γ-
µα

το
ς

Ώ
ρα

 δ
ει

γ-
µα
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λη

-
ψ
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ΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Cr(VI) 
µg/L

NO3
mg/L

SO4

mg/L
COD 
mg/L

1 8:15 Ναυπηγεία Χαλκίδας 500 µέτρα από την κεντρική είσοδο των Ναυπηγείων. Από αριστερά . 3,2 3,4 296 477
2 8:25 Ναυπηγεία Χαλκίδας 500 µέτρα από την κεντρική είσοδο των Ναυπηγείων. Από δεξιά. 8,4 2,1 373 408
3 8:35 Ναυπηγεία Χαλκίδας. 100 µέτρα  αριστερά  από το σηµείο  1 4,9 3,2 277 221
4 8:55 Ναυπηγεία Χαλκίδας 100 µέρα  αριστερά από το σηµείο   3 20,2 4,7 203 388
5 9:05 Ναυπηγεία Χαλκίδας 100 µέρα  αριστερά από το σηµείο  4 7,9 3,6 310 379
6 9:15 Ναυπηγεία Χαλκίδας 100 µέρα από αριστερά από το σηµείο 2 4,5 3,2 315 475
7 9:25 Ναυπηγεία Χαλκίδας 100 µέρα από αριστερά από το σηµείο 6 14,4 6,1 231 532
8 9:35 Ναυπηγεία Χαλκίδας 100 µέρα από αριστερά από το σηµείο 7 9,4 5,0 241 340
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ΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Cr(VI)
µg/L

NO3
mg/L

PO4

mg/L
SO4

mg/L
COD
mg/L

1 14:05 Μαντούδι . Ποτάµι.  ∆εξιά προς Αθήνα. 6,9 10,5 0,15 525 148
2 14:15 Μαντούδι.  Ποτάµι.  Αριστερά  προς Αθήνα. 4,7 3,5 0,15 59 92
3 14:20 Μαντούδι. Ποτάµι.   200 µέτρα δεξιά  από το σηµείο 1. 3 4,1 0,10 13 76
4 14:25 Λίµνη. Ποτάµι. 200 µέτρα αριστερά  από το δρόµο προς Αθήνα.  3,7 3,1 0,18 210 91

Επιτρεπόµενα όρια σύµφωνα µε ΦΕΚ: 630, 26-04-2007 και Οδηγία  98/83/ΕΚ 3-11- 98 20 100 0.4 – 0.7 150-250 125
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ΟΣαρανταπόταµος στην 
Ελευσίνα εστία µόλυν-
σης εξαιτίας της εγκλη-

µατικής αδιαφορίας του ΥΠΕΝ 
και της Περιφέρειας Αττικής. 
Επίκαιρη δήλωση του προέ-
δρου του ΠΑΚΟΕ Πανεπιστη-
µιακού κυρίου Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη.

Όταν έγινε το δυστύχηµα πριν 
επτά χρόνια στη Μάνδρα, µε δεκά-
δες νεκρούς, την άνοιξη του ίδιου 
έτους το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία µε 
το ∆ήµο Ελευσίνας προγραµµάτισε 
να καθαριστεί ο Σαρανταπόταµος 
από τα φερτά υλικά της κατα-
στροφικής πορείας των Νερών 
της Μάνδρας.

 Όµως από τότε µέχρι σήµερα ο 
ποταµός παραµένει όπως ήταν

µε όλα τα φερτά υλικά και ίσως 
και πτώµατα µη καταγεγραµ-
µένων «µαύρων» εργατών της 
περιοχής της Μάνδρας.

Το ΠΑΚΟΕ έχει προσπαθήσει 
µέσα από την περιφέρεια, το πρά-
σινο ταµείο και τους ∆ήµους να 
βρει άκρη µε την υλοποίηση του 
καθαρισµού. Αλλά δυστυχώς δεν τα 
είχε καταφέρει λόγω… διαπλοκών.

 Μάλιστα πρόσφατα ο Αντιπε-
ριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής µας 
είπε ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι 
το ξεροπόταµο αυτό είναι «υδρο-
βιότοπος».

Έλεος κύριοι της εξουσίας!!! 
Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει 
άµεσα να καθαριστεί το ξεροπό-
ταµο αυτό γιατί εγκυµονεί κιν-
δύνους για τη δηµόσια υγεία.

Σαρανταπόταµος 
στην Ελευσίνα 
εστία µόλυνσης
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Το ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο πραγ-
µατοποιεί, έρευνες σε διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας, 

προσφέροντας ∆ωρεάν την αντι-
κειµενική ενηµέρωση στους πολί-
τες που αναφέρεται στην ποιότη-
τα του νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης καθώς και των θαλασ-
σινών νερών

 Έτσι και φέτος επιστηµονικό 
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ επισκέφθη-

κε την 1/2/2022 µετά από καταγ-
γελίες µελών του, το Άργος και 
το Ναύπλιο, παίρνοντας δείγµα-
τα ποσίµου νερού και αποβλήτων 
κοντά στο βιολογικό καθαρισµό.

 Από τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων – αναλύσεων που πραγ-
µατοποιηθήκαν στα πιστοποι-
ηµένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, 
στους παρακάτω πίνακες, διαπι-
στώνεται ότι στο ∆ηµαρχείο του 

Άργους, στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, στην εκκλησία της Αγί-
ας Αικατερίνης και στο 4οδηµοτι-
κό σχολείο, το νερό βρέθηκε ακα-
τάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

 Στο Ναύπλιο επίσης σε έξι 
(6) σηµεία βρέθηκε ακατάλληλο 
το νερό για οποιαδήποτε χρήση 
(βλέπε πίνακα).

 Στα απόβλητα του  υπολει-
τουργούντος κοινού βιολογικού 

καθαρισµού Άργους – Ναυπλί-
ου, οι τιµές των µικροβίων και 
τουCOD(χηµικά καταναλισκόµε-
νου οξυγόνου) και των θειικών 
ιόντων, βρέθηκαν σε πολύ υψη-
λά επίπεδα, σε σχέση µε τα ανώ-
τατα επιτρεπτά όρια.

Τα προαναφερόµενα στοιχεία 
θα αποσταλούν στους ∆ηµάρχους 
και στην συνέχεια θα κατατεθούν 
και στην Περιφέρεια.

Bοθρολύµατα πνίγουν 
το Ναύπλιο και το Άργος 

Α/Α ΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ώρα 
Συγκέντρωση

Χρώµιο 
(VI) (µg/L)

Νιτρικών
NO3- (mg/L)

Θειικών
SO4

2+

(mg/L)
Φωσφορικών   
(Ρ2O5 ) (mg/L)

1 Άργος. Άργος. Εκκλησία. 11:40 < 2 8,9 71

2 Άργος. Άργος. Ιερός Ναός 11:55 < 2 3,2 59 0,04

3 Άργος. Άργος. Πλατεία 12:10 < 2 8,4 47 0,04

4 Άργος. Άργος. Παιδική χαρά 12:25 < 2 7,1 53 0,08

5 Άργος. Άργος.  Σχολείο  12:45 < 2 6,8 48 0,02

6 Άργος. Άργος. Οικία 13:10 < 2 4,7 52 0,00

7 Άργος. Ιερός Ναός 13:30 < 2 7,6 9

8 Ναύπλιο. Καφετέρια. 15:20 < 2 6,7 56 0,08

9 Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση. 15:30 < 2 5,6 62 0,00

10 Ναύπλιο. Καφετέρια 16:15 < 2 1,4 57 0,04

11 Ναύπλιο. Καφετέρια 16:25 < 2 6,3 63 0,07

12 Ναύπλιο. Καφετέρια . 17:10 < 2 7,2 73 0,03

13 Ναύπλιο. Καφετέρια . 17:20 < 2 1,9 80 0,04

14 Ναύπλιο. Καφετέρια . 17:25 < 2 6,0 86 0,03

15 Ναύπλιο. Καφετέρια . 17:35 < 2 4,2 85 0,03

16 Ναύπλιο. Θαλασσινά 17:50 < 2 2,2 86 0,01

17 Ναύπλιο. Εξωτερική βρύση Ναυπλίου. 18:10 < 2 6,5 83 0,05

18 Ναύπλιο. Καφενείο 18:15 < 2 2,6 83 0,04

19 Ναύπλιο. Καφετέρια . 18:25 < 2 1,1 82 0,01

20 Άργος. Εξωτερική βρύση 11:30 < 2 3,8 54

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 50 250 5

Πίνακας θέσεων δειγµατοληψίας και Αποτελεσµάτων Χηµικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Άργος – Ναύπλιο, στις 1/02/2022

#137 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 202234 / ΥΓΕΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ από τον Ιανουά-
ριο του 2021 µε το υπ’ αρ. 
∆Τ 472/7-1-2021 (συνηµ-

µένο) είχε επισηµάνει τους κινδύ-
νους που εγκυµονούν τα νανοσω-
µατίδια πλαστικών.

 Σήµερα επανέρχεται ηAvaazκαι 
παροτρύνει τους πολίτες του πλα-
νήτη να συµµετέχουν µε την υπο-
γραφή τους, σε µια προτροπή προς 
τους ηγέτες όλου του κόσµου, για 
να υπογράψουν µια διεθνή συνθή-
κη ώστε να µπει τέλος στην πλα-
στική ρύπανση.

 Το ΠΑΚΟΕ συµφωνεί απολυτά 
µε την παρότρυνση αυτή.

Επειδή, το έχουµε δει να στραγ-
γαλίζει τη ζωή στους βαθύτερους ωκε-
ανούς και στα ψηλότερα βουνά. Τώρα 
σοκαριστικές µελέτες εντοπίζουνπλα-
στική ρύπανση παντού: στη βρο-
χή, στο φαγητό µας, στο νερό που 
πίνουµε, ακόµα και στον ανθρώ-
πινο πλακούντα!∆ηλητηριάζει εµάς 
κι όλη τη ζωή στη Γη.

Αλλά επιτέλους έχουµε µιαµονα-

δική ευκαιρία.
Αυτή τη στιγµή, ο ΟΗΕ εξετάζει 

µιανέα φιλόδοξη διεθνή συνθήκη 
για την αντιµετώπιση της πλαστι-
κής ρύπανσης. Αν οι χώρες συµφω-
νήσουν, έχουµε µια πραγµατική ευκαι-
ρία να καθαρίσουµε τον πλανήτη µας! 
Αλλά µεγάλοι ρυπαντές προσπαθούν 
ήδη να αποδυναµώσουν την πρόταση.

Είναι στο χέρι µας να τους δείξου-
µε πως όλος ο κόσµος υποστηρίζει 
την ισχυρότερη δυνατή συνθήκη για 
να µπει τέλος στη µάστιγα του πλα-
στικού!Οι κυβερνήσεις συναντιού-
νται σε λίγες µέρες – υπόγραψε και 
διάδωσέ το παντού:

Το πλαστικό είναι τοξικό απ’ τη 
στιγµή που ξεκινά η παραγωγή του. 
Προέρχεται απ’ τα ίδια βρώµικα ορυ-
κτά καύσιµα που πυροδοτούν την κλι-
µατική κρίση. Και δεν αποσυντίθεται! 
Ένα πλαστικό µπουκάλι διασπάται 
σεµικροσκοπικά, αόρατα κοµµα-
τάκια που µπορούν να ταξιδέψουν 
ανά τον κόσµο µέσω νερού κι αέρα, 
µολύνοντας τις θάλασσες και τα ποτά-
µια µας, ακόµα και το σώµα µας!

Ακόµα κι η βροχή είναι µολυ-
σµένη µε πλαστικό.Επιστήµονες στις 
ΗΠΑ ανακάλυψαν πως 1.000 τόνοι 
µικροπλαστικών πέφτουν σε προστα-
τευόµενους εθνικούς δρυµούς ετησίως 
–είναι σαν να βρέχει πάνω από 120 
εκατοµµύρια πλαστικά µπουκάλια!

Η απειλή είναι παγκόσµια και χρει-
αζόµαστε µια επείγουσα, συντονισµένη 
αντιµετώπιση. Γι’ αυτόπερισσότερες 
από 100 χώρες ζητούν µια δεσµευ-
τική διεθνή συνθήκη, που µπορεί να 
βάλει τέλος στην κουλτούρα των πλα-
στικών µιας χρήσης και να οδηγήσει 
τον κόσµο σε ένα µέλλον ασφαλές για 
τους ανθρώπους, την άγρια ζωή και 
το κλίµα µας.

Όµως µεγάλες εταιρείες πετρελαί-
ου και χηµικών, αλλά κι ορισµένες 
χώρες µε πρωτοστάτη την Ιαπωνία, 
προσπαθούν ήδη να νερώσουν το 
σχέδιο.Γι’ αυτό πρέπει να κινηθούµε 
γρήγορα και να δείξουµε στις κυβερ-
νήσεις µας, που συναντιούνται αυτόν 
τον µήνα στην κρίσιµη συνάντηση του 
ΟΗΕ, πως πολίτες σ’ όλο τον κόσµοα-
παιτούµε την πιο ισχυρή συνθή-

κη για να µπει τέλος στην πλαστι-
κή ρύπανση.

Όπως θα διαβάσετε και στο δελ-
τίο τύπου του ΠΑΚΟΕ, ΑΡ:472–
07/01/2021 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ ΣΤΑ ΕΜΒΡΥΑ

Σε πρόσφατη έρευνα σε ιταλικό 
νοσοκοµείο διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
πλαστικών έγχρωµων νανοσωµα-
τιδίων στο πλακούντα σε τέσσερις 
γυναίκες µε φυσιολογικό τοκετό.

Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό 
και το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι άµε-
σα πρέπει να εντατικοποιηθούν 
οι έρευνες σε µεγαλύτερο δείγ-
µα γιατί ναι µεν οι δεκατέσσερις 
χηµικές ουσίες που ανιχνευτήκαν 
είναι η αρχή µιας εσωτερικής τοξι-
κής µόλυνσης του πλακούντα και 
στην συνέχεια του εµβρύου

Τι αναφέρουν δηµοσιεύµατα
Σε κείµενό της η εφηµερίδα 

«Guardian» αναφέρει σχετικά µεν τη 
µελέτη ότι ενώ «βρέθηκε περίπου µία 
ντουζίνα µικροπλαστικά, αναλύθη-

Επικίνδυνα νανοσωµατίδια στο νερό, στο 
πιάτο µας ακόµα και στον πλακούντα µωρών
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∆όθηκε στη δηµοσιότητα,  έκθε-
ση του Συµβουλίου Ασφαλεί-
ας,  των Ηνωµένων Εθνών, 

στην οποία διαπιστώνεται ότι:
Η ρύπανση του αέρα των νερών των 

εδαφών και των τροφίµων που προέρ-
χεται από ανθρώπινες δραστηριότητες 
µε ευθύνη κρατικών και ιδιωτικών επι-
χειρήσεων προκαλεί ετησίως τουλάχι-
στον εννιά εκατοµµύρια θανάτους και 
το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς όλο 
αυτό το τροµερό αποτέλεσµα σε µεγάλο 
βαθµό παραβλέπεται από τις… εξουσίες.

Η ρύπανση αυτή οφείλεται, όπως 
τονίζεται, στην έκθεση στην ανεξέλεγκτη 
διαχείριση των φυτοφαρµάκων-λιπα-
σµάτων στην αυξηµένη τάση κατάχρη-
σης πλαστικών, στα ατελείωτα ηλεκτρο-
νικά  απόβλητα (ισχυρίζονται µερικοί 
ότι είναι πράσινα απόβλητα)

Στην έκθεση αυτή, όπως τονίζεται, 
από την οδυνηρή πλευρά του προβλήµα-
τος των εννέα εκατοµµυρίων θανάτων 
ετησίως προκαλεί εκτεταµένες παραβι-
άσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Ο συγγραφέας της έκθεσης αυτής- 
ο ειδικός εισηγητής των Ηνωµένων 
Εθνών Ντέιβιντ Μπόιντ- επιγραµµα-
τικά δηλώνει: Οι σηµερινές προσεγγί-
σεις για τη διαχείριση των κρίσεων που 
συνιστούν η ρύπανση από τις τοξικές 
ουσίες προφανώς αποτυγχάνουν µε 
αποτέλεσµα τις ευρείες παραβιάσεις 
του δικαιώµατος των πολιτών  σε ένα 
καθαρό, υγιεινό και βιώσιµο περιβάλλον.

Υπέρ πολύφθοριωµένη αλκυλιωµένη 
υδρογονάνθρακες που χρησιµοποιού-
νται κατά κόρον σε οικιακά σκεύη ως 
αντικολλητικές ουσίες έχει αποδειχθεί 
ότι αυτές συνδέονται µε καρκίνο, µάλι-
στα έχουν χαρακτηριστεί ως «ισόβια 
χηµικά» επειδή δεν διαλύονται εύκολα.

Η έκθεση αυτή εστιάζει στις προβλη-
µατικές ρυπογόνες ζώνες όπου όπως 
έχει διαπιστωθεί πλησιάζουν  περίπου 
τις 500.000 σε ολόκληρο τον πλανήτη 
εκ των οποίων 25-30 χιλιάδες θεωρού-
νται ζώνες θυσίας.

Η ατµοσφαιρική ρύπανση 
αφαιρεί δύο χρόνια ζωής

Μάλιστα οι τελευταίες έχουν εντοπι-
στεί σε φτωχές  περιθωριοποιηµένες και 
µε αυτόχθονος πληθυσµούς περιοχές.

Η επικεφαλής της Ύπατης Αρµο-
στείας για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµα-
τα Μισέλ Μπασελέ έχει χαρακτηρίσει 
τις περιβαλλοντολογικές απειλές «την 

µεγαλύτερη πρόκληση για τα δικαιώµα-
τα παγκοσµίως  και η παραβίαση τους 
χρησιµοποιείται ως επιχείρηµα σε ολο-
ένα και περισσότερες δικαστικές, περι-

αυτολογικές και κλιµατικές υποθέσεις».
Το ΠΑΚΟΕ από την ίδρυσή του- το 

1979-  πολλές φορές έχει καταγγείλει 
την εγκληµατική αδιαφορία της κάθε 
µορφής εξουσιών, στα συνεχώς αυξα-
νόµενα και οξυµένα περιβαλλοντολογι-
κά προβλήµατα:  Έχει πριν ένα χρόνο 
συγκρίνει τους θανάτους από το Covid 
19,  µε τους αντίστοιχους της ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης,  έχει υπερτονίσει ότι 
πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για 
την ολοένα αυξανόµενη ατµοσφαιρι-
κή ρύπανση ιδιαίτερα από καρκινογό-
νους υδρογονάνθρακες (VOC)  και την 
φορµαλδεΰδη. Όµως δυστυχώς όπως 
λέει και η παροιµία «στου Κουφού την 
πόρτα όσο θέλεις βρόντα»  για αυτό οι 
θάνατοι από τέτοιες κρατικές και ιδιω-
τικές παρεµβάσεις είναι εννιά εκατοµ-
µύρια το χρόνο.

Το ΠΑΚΟΕ άµεσα προτίθεται 
να προσφύγει στη δικαιοσύνη για 
τέτοιες παράνοµες και εγκληµατι-
κές ενέργειες τόσο του κράτους όσο 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εννιά εκατοµµύρια θάνατοι ετησίως 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ COVID-19 

Έξι εκατοµµύρια θάνατοι στα δύο χρόνια
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Πριν από τέσσερις µήνες 
(Νοέµβριο του 2021) ψηφί-
στηκε στη βουλή ο νόµος 

4849 ο οποίος αφορά και τις λαϊ-
κές αγορές. Μεταξύ των ρυθµίσε-
ων που περιλαµβάνει υπάρχει και 
µία για το σηµαντικότατο θέµα 
των όρων ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας στα τρόφιµα. 

Συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 67 (εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις), αναφέρεται: «Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίµων που διατίθενται στο υπαί-
θριο εµπόριο».

Όταν γράφονταν αυτές οι γραµµές 
που διαβάζετε, η Υπουργική Απόφαση 
δεν είχε εκδοθεί. Γεγονός όχι κολακευ-
τικό για τους υπεύθυνους αλλά ούτε 
και κυρίαρχης σηµασίας. Κάποια στιγ-
µή, αργά ή αργότερα, η Υ.Α. θα εκδοθεί. 

Το σοβαρό, σ’ εγκληµατικό βαθµό, 
πρόβληµα βρίσκεται αλλού. Πως είτε 
πριν, είτε µετά την έκδοσή της (ουσι-
αστικά) για τους καταναλωτές δεν (θα) 
υπάρχει διαφορά. Γιατί, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία -αναγκαστικά- ζούσε 
και θα συνεχίσει να ζει στο… σκοτάδι 
της αµάθειας. 

Όπου, την έχουν… βυθίσει οι -δια-
χρονικά- αρµόδιοι. Οι οποίοι, προφα-
νώς, θεωρούν την ενηµέρωση περιτ-
τή πολυτέλεια. Αρνούνται, στην πράξη, 
την αναγκαιότητα και χρησιµότητά της. 

Αφού δεν φρόντισαν ποτέ να εξασφα-
λίσουν τις προϋποθέσεις, ώστε οι πολί-
τες- καταναλωτές ν’ απολαµβάνουν το 
δικαίωµά τους στη γνώση. 

Με αποτέλεσµα να είναι εκτεθειµέ-
νοι στα «παιχνίδια» κάθε µη συνειδη-
τού πωλητή. Από τη στιγµή, όµως, που 
οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν, µειώ-
νεται η δυνατότητά τους για σωστή 
επιλογή. Τους αφαιρείται το «όπλο» 
της αυτοπροστασίας. Με συνέπεια 
να µεγιστοποιείται το ενδεχόµενο να 
τεθεί σε κίνδυνο η υγεία η δική τους 
και της οικογένειάς τους.

∆εν είναι «µυστικό» πως οι κατα-
ναλωτές δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα για 
τους όρους ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας στα τρόφιµα. Εµείς, όµως, 
δεν αρκεστήκαµε σε αυτό το γεγονός. 
Θελήσαµε να το επιβεβαιώσουµε.

 Η «ΟιΚΟ-νοµία για το Περιβάλλον» 

επισκέφτηκε το Σάββατο 26 Φεβρουα-
ρίου, λαϊκή αγορά στο Ίλιον. Ρωτήσα-
µε καταναλωτές που έκαναν τα ψώνια 
τους, πόσα χρόνια επισκέπτονται λαϊ-
κές και αν είχαν λάβει ποτέ ενηµέρωση.

Οι απαντήσεις διαφέρουν ως προς 
τον χρόνο, όµως, είναι ταυτόσηµες στο 
θέµα της ενηµέρωσης. Όλοι και όλες, 
«µ’ ένα στόµα», απάντησαν αρνητικά...

«Ποτέ δεν µας έχουν 
ενηµερώσει αλλά θα ήθελα»

Η Λυδία -η οποία συνοδευόταν από 
τον γιο της, τον Οδυσσέα- µας είπε ότι 
πηγαίνει στις λαϊκές «τα τελευταία 20 
χρόνια». Όταν της θέσαµε το ερώτηµα 
για την ενηµέρωση, απάντησε κατη-
γορηµατικά: « Όχι, δεν µας έχουν ενη-
µερώσει αλλά θα ήθελα».

Ο Γιώργος ψωνίζει σε λαϊκές «πολ-
λά, πάρα πολλά χρόνια. Είµαι 55 χρο-

νών, άρα τουλάχιστον 30 χρόνια. Όχι 
κάτι ιδιαίτερο, δεν έχω κάποια ιδιαί-
τερη ενηµέρωση. Ότι φαντάζοµαι εγώ, 
µόνος µου» µας είπε. 

Ο Γκάνο και η Έντι ανέφεραν ότι 
πάνε σε λαϊκές «περίπου 30 χρόνια. 
Να µας έχουν ενηµερώσει στη λαϊκή; 
Ποτέ, ποτέ. Στις κουβέντες που κάνου-
µε µε τους πωλητές, ότι µας λένε». 

Το µοτίβο ίδιο και απαράλλαχτο µοτί-
βο, ως προς την ενηµέρωση, και στις 
υπόλοιπες απαντήσεις. Μαρία: «∆εν 
έρχοµαι συχνά. Όχι». Χρήστος: «Πολ-
λά χρόνια, 40 χρόνια. Όχι». Πέτρος: 
«Καµιά 50αριά. Τι είναι αυτό; Όχι δεν 
µου έχουν πει ποτέ τίποτα», Νικολέ-
τα: «Πάνω από 25 χρόνια. Όχι δεν µ’ 
έχουν ενηµερώσει». 

∆ηµήτρης: «Περισσότερο από 35 
χρόνια. Όχι, ποτέ». Ευτυχία: «Περί-
που 40 χρόνια. Όχι δεν ξέρω, δεν µου 
έχει πει κανείς τίποτα». Παντελής: 
«Κάπου 15 χρόνια. Σε λαϊκή; Όχι δεν 
µου έχουν κάνει κάποια ενηµέρωση». 
Καίτη: «Έρχοµαι στη λαϊκή περίπου 
45 χρόνια. Για την υγιεινή και ασφά-
λεια των τροφίµων; Όχι, ποτέ».

Η µοναδική διαφοροποίηση ήρθε 
από τον Σταµάτη που πηγαίνει να 
ψωνίσει «πέντε έξι χρόνια» Ξέρει για 
τους όρους ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας στα τρόφιµα. Όχι, όµως, 
επειδή κάποιος του παρείχε πληρο-
φόρηση στη λαϊκή: «Γνωρίζω γιατί 
είµαι παραγωγός. Στη λαϊκή όχι, δεν 
έχω ποτέ ενηµερωθεί»…

ΟΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Οι αρµόδιοι, διαχρονικά, κρατάνε 
τους καταναλωτές στο «σκοτάδι»
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΟΥ
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Η ∆υτική Αττική 
πνίγεται στο νέφος 

και στη…σιωπή
� ΣΕΛ. 30-31

Βαρβάκειος 
αγορά: H καρδιά 

της Αθήνας χτυπά 
υποτονικά

� ΣΕΛ. 17-18

Επικίνδυνη 
η ατµόσφαιρα 
µέσα στο µετρό 

της Αθήνας
� ΣΕΛ. 26-29

 Το ΠΑΚΟΕ 
και ΠΑΛΙ 

∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
� ΣΕΛ.23

Το οδοιπορικό 
του νερού 

ανθρώπινης 
κατανάλωσης 
στις δηµοτικές 

ενότητες 
Τανάγρας

� ΣΕΛ.18-22

Η ΕΛΠΙ∆Α 
ΣΒΗΝΕΙ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ: Πώς πρέπει 
να µεταλλαχθούν 
οι λαϊκές αγορές

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΕ: 

Η µόνη λύση 

ΕΡΕΥΝΑ:Οι τράπεζες 
στραγγαλίζουν τους πολίτες. 

Πώς να αντιδράσετε

ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ: 
Ο βραχνάς για τους πολίτες 
και πώς να προστατευτείτε

Ένα χρόνο πριν η  «ΜΗΔΕΙΑ, φέτος, η 
«ΕΛΠΙΔΑ», ενδιάμεσα οι πυρκαγιές, 
πρόσθεσαν ένα νέο Υπουργείο, με 
ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 δις ευρώ.
Όμως οι πολίτες αγανακτισμένοι, 
φοβισμένοι και ταλαιπωρημένοι, 
σίγουρα «δεν ξεχνούν». Το ΠΑΚΟΕ, 
πιστεύει ότι ήρθε η ώρα των 
διεκδικήσεων, όχι μόνο χρηματικών, 
αλλά και ποινικών, ούτως ώστε να 
καταλάβουν οι «εξουσιαστές», ότι οι 
«εξουσιαζόμενοι», ΞΥΠΝΗΣΑΝ. Για 
αυτό θα οργανώσει τμήμα το οποίο 
θα ταρακουνήσει την «εξουσία», 
όποια και αν είναι.

� ΣΕΛ. 6-16

42 ΧΡΟΝΙΑ Η 80ΣΕΛΙ∆Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
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Το ΠΑΚΟΕ επανειληµµένα 
από το 1985 µέχρι σήµε-
ρα έχει καταγγείλει στους 

όµορους ∆ήµους του Πειραιά το 
παράνοµο και επικίνδυνο για 
την δηµόσια υγεία «ΠΑΖΑΡΙ» 
στο Σχιστό.

Εκτός του ότι έχει εγκατα-
σταθεί σε περιοχή όπου «δήθεν» 
έχει αποκατασταθεί χωµατερή 
η συγκρότηση του και ιδιαίτε-
ρα τα ζώα που πωλούνται  είναι 
ανεξέλεγκτα.

Με αφορµή την πανδηµία τον 
περασµένο Αύγουστο , επιστη-
µονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
είχε πραγµατοποιήσει ελέγχους 
και είχε διαπιστώσει αφενός 
µολυσµένα πτηνά ανεξέλεγκτα 
χωρίς έγγραφα εισαγωγής και 
άλλα ζωντανά µε διάφορες ασθέ-
νειες και αφετέρου παράνοµη 
διακίνηση προϊόντων διατρο-
φής, είχε καταγγείλει το γεγο-
νός, αλλά ακόµα περιµένουµε 
να µας γνωρίσει η αστυνοµία 
και περιφέρεια τις ενέργειες που 
πραγµατοποιήθηκαν για την 
απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι τέσσε-
ρις φορές, πρόσφατα συνεργεία 
της πολιτείας έχουν πραγµατο-
ποιήσει ελέγχους, στο συγκε-
κριµένο «παζάρι» εντούτοις ο 
«βασιλιάς» των παζαριών ζει 
και βασιλεύει.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι το 
παζάρι αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙ-
ΣΕΙ.

Παρακάτω παρατίθεται δηµο-
σίευµα που µας περιγράφει , 
µια από τις πολλές αστυνοµι-
κές παρεµβάσεις. 

Παζάρι Σχιστού: Κατάσχεση 
εκατοντάδων άγριων πτηνών σε επι-
χείρηση δασαρχείων-αστυνοµίας.

Κοινή επιχείρηση των δασικών 
κι αστυνοµικών αρχών για την 
πάταξη της παράνοµης διακίνη-
σης άγριων πτηνών οργανώθηκε 
το πρωί της Κυριακής στην υπαί-
θρια αγορά του Σχιστού, υπό τον 
συντονισµό των υπουργείων Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας και Προστα-
σίας του Πολίτη, µε τη συνδροµή 
της Θηροφυλακής και των Κυνη-
γετικών Οργανώσεων.

Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν 

256 καρδερίνες, 100 λούγαρα, 32 
σκαρθάκια, 17 φανέτα, έξι φλώροι, 
πέντε σιρλοτσίχλονα, τρεις ντουνι-
άδες, δύο γαλαζοπαπαδίτσες, δύο 
τουρλιά και µία βουνοπαπαδίτσα, 
που µεταφέρθηκαν στις εγκατα-
στάσεις του Συλλόγου Προστασίας 
Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» στην Καλ-
λιθέα, για να εξεταστούν κτηνια-
τρικά, να τραφούν σωστά και να 
επανακάµψουν, ώστε να πάρουν 
σύντοµατον δρόµο της απελευ-
θέρωσης στο φυσικό περιβάλλον 
τους. Όσα πτηνά χρειάζονται περί-
θαλψη, θα παραµείνουν περαιτέρω 
στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. 
Οι παραβάτες θα οδηγηθούν στη 
δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν 
οι προβλεπόµενες από τον δασικό 
κώδικα ευθύνες. 

Σύµφωνα µε το ΥΠΕΝ, εδώ και 
χρόνια είναι γνωστή στις δηµό-
σιες Αρχές η παράνοµη παγίδευ-
ση µε κόλλες και ξόβεργες και στη 
συνέχεια παράνοµη αγοραπωλη-
σία των ειδών της άγριας πανίδας, 
κυρίως µικρών «ωδικών» πουλιών 
σε υπαίθριες αγορές ή µέσω του 
∆ιαδικτύου. 

«Οι πολιτικές ηγεσίες των δύο 
υπουργείων είναι αποφασισµένες 
να εξαλείψουν κάθε παράνοµη δρά-
ση» επισηµαίνει. Σε δήλωσή του, ο 
υφυπουργός Περιβάλλον και Ενέρ-
γειας, Γιώργος Αµυράς, σηµείωσε 
πως «τα είδη άγριας ζωής δεν προο-
ρίζονται να ζουν εγκλωβισµένα στα 
κλουβιά αλλά ελεύθερα στη φύση. 

Η παγίδευση και διακίνησή τους 
στις υπαίθριες αγορές ή µέσω ηλε-
κτρονικού εµπορίου είναι παρά-
νοµη δραστηριότητα, την οποία 
τα δύο υπουργεία, Περιβάλλοντος 
και Προστασίας του Πολίτη, έχου-
µε αποφασίσει να τσακίσουµε, σε 
συνεργασία µε τα δασαρχεία, τις 
κυνηγετικές οργανώσεις, τις φιλοζω-
ικές οργανώσεις και τους πολίτες». 

Στη δράση συµµετείχαν ανώ-
τατοι αξιωµατικοί της Ελληνικής 
Αστυνοµίας και δύο οµάδες ∆ΙΑΣ, 
οκτώ δασικοί υπάλληλοι από το 
ΥΠΕΝ και το τοπικό ∆ασαρχείο, 
καθώς και εννέα θηροφύλακες της 
Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Στερε-
ός Ελλάδας.

Μετά από αυτό, το ΠΑΚΟΕ 
πήρε την παρακάτω απάντηση:

Η παρέµβαση µας…
ενεργοποίησε τον µηχανισµό;

ΤΟ «ΠΑΖΑΡΙ» ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
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Το ΠΑΚΟΕ επανειληµµένα 
έχει πραγµατοποιήσει σε 
πολλές ψαραγορές και κρε-

αταγορές στην Ελλάδα, οδοιπορι-
κά µε µετρήσεις, µε συνεντεύξεις 
και παρεµβάσεις.

Στο σηµερινό οδοιπορικό παρα-
θέτουµε τα πραγµατικά γεγονό-
τα που συνέβησαν στις 4/1/2022.

Χρόνια τώρα ακούµε ή διαβάζου-
µε για την αναβάθµιση και την αξιο-
ποίηση της Βαρβακείου αγοράς στο 
κέντρο της Αθήνας. Όµως, έχουν µεί-
νει οι ψηφοθήρες ∆ήµαρχοι της Αθή-
νας στα λόγια.

Την αγανάκτηση των καταναλω-
τών, όπως και το κλίµα που επικρατεί 
στην Βαρβάκειο αγορά κατέγραψε µε 
επιτόπια έρευνα το ΠΑΚΟΕ, την Τρίτη 
4 Ιανουαρίου 2022. Στην έρευνά µας 
ρωτήσαµε τους αγοραστές, και τους 
πωλητές, για ζητήµατα που αφορούν 
τόσο την ποιότητα, αλλά και την τιµή 
των προϊόντων, όσο και τις προτιµή-
σεις των πολιτών. 

Συγκεκριµένα, επισκεφτήκαµε την 
ψαραγορά και την κρεαταγορά της 
Βαρβακείου για να σκιαγραφήσουµε 

µια δια ζώσης εικόνα της κατάστα-
σης που επικρατεί στην πώληση των 
πρώτων υλών. 

Σκοπός της έρευνάς µας είναι η 
αποτύπωση της κοινής γνώµης τη 
δεδοµένη στιγµή, όπου η αύξηση των 
κρουσµάτων του κορονοϊού είναι οµο-
λογουµένως ανεξέλεγκτη, γεγονός που 
επιδρά αρνητικά στη διαµόρφωση της 
αγοράς.

 Η Βαρβάκειος αγορά δεν θυµίζει σε 
τίποτα την πολυσύχναστη αγορά της 
Αθήνας. Αρκετά µαγαζιά είναι κλειστά 
και ο κόσµος λιγοστός. Άραγε εξαιτίας 
της ακρίβειας ή της πανδηµίας;

Η Βαρβάκειος Αγορά αποτελεί µονα-
δικό κτίσµα οργανωµένης συνοικια-
κής αγοράς στο οποίο συστεγάζονται 
πολλοί έµποροι κρεάτων και ιχθυηρών 
και συνιστά νεότερο µνηµείο ιδιαίτε-
ρης αρχιτεκτονικής, εξυπηρετώντας 
τις βασικές ανάγκες των κατοίκων, 
και επισκεπτών. 

Πλέον η ευρύτερη περιοχή θεωρεί-
ται σηµείο τουριστικού ενδιαφέροντος.

Έρευνα στην ψαραγορά
Στην έρευνά µας ρωτήσαµε 27 άτο-

µαεκ των οποίων, οι 15 ήταν αγορα-
στές και οι 12, πωλητές.

Πιστεύετε ότι τα ψάρια είναι ελλη-
νικά και φρέσκα; 
Οι δέκα απάντησαν ότι θεωρούν 

ότι δεν είναι ούτε ελληνικά ούτε φρέ-
σκα. Αµέσως µετά, δύο απάντησαν ότι 
κάποια ψάρια είναι ελληνικά και φρέ-
σκα, κάποια άλλα όχι. Ενώ υπήρχαν 
και δύο που απάντησαν ότι δεν µπο-
ρούν να τα ξεχωρίσουν. Μονάχα ένας 
αγοραστής µας απάντησε ότι είναι και 
ελληνικά και φρέσκα.

Ποια ψάρια προτιµάτε και γιατί; 
Επειδή είναι φθηνά;
Επειδή είναι φρέσκα;
Επειδή είναι πιο υγιεινά από τα 
άλλα;
Οι 12 µας απάντησαν ότι προτιµούν 

τα ψητά. Οι δύο το χταπόδι. Ένας απά-
ντησε «Τα αφρόψαρα, όχι επειδή µου 
αρέσουν, αλλά επειδή είµαι σίγουρος 
ότι είναι ελληνικά».

Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν ένα 
ψάρι είναι φρέσκο και πώς;
Επειδή είναι σκληρή η επιφά-
νειά του;
Επειδή γυαλίζει το µάτι του;

Επειδή είναι γυριστή η ουρά του;
Ή κάτι άλλο; 
Από τους 12 που απάντησαν θετικά, 

οι 10 το διακρίνουν από τα µάτια και 
οι 2 από τα βράγχια. Τρεις απάντησαν 
πως δεν µπορούν να τα ξεχωρίσουν

Κατά τη γνώµη σας ποια ψάρια 
είναι πιο υγιεινά; Τα µεγάλα ή 
τα µικρά;
Οι δέκα απάντησαν τα µεγάλα και 

οι πέντε τα µικρά. Οι µισοί προτι-
µούσαν τα µεγάλα λόγω γεύσης, και 
οι υπόλοιποι τα µικρά λόγω ευκολίας 
στο µαγείρεµα.

Έχουν ακριβύνει οι τιµές σε σχέ-
ση µε πέρσι;
Μόνο ένας καταναλωτής από τους 

15 µας είπε ότι οι τιµές είναι πιο χαµη-
λές αυτή τη στιγµή! Ενώ ένας άλλος 
ανέφερε ότι δεν έχει παρατηρήσει καµιά 
διαφορά στις τιµές. Οι υπόλοιποι 13 
είπαν ότι υπάρχει αύξηση των τιµών.

Καµόρα…στους πωλητές
Υπάρχουν φορές που βαφτίζετε 

ψάρια εισαγόµενα, ως ελληνικά και 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ 
H καρδιά της Αθήνας χτυπά υποτονικά
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Η ΕΛΠΙ∆Α 
ΣΒΗΝΕΙ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ» 
24-30/01/2022
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Άλλη µία υπόθεση στην οποία 
το ΠΑΚΟΕ δικαιώθηκε για 
πολλοστή φορά. Στην προ-

σπάθειά µας να αναδείξουµε τα προ-
βλήµατα της περιοχής της Εύβοι-
ας, συναντήσαµε και πάλι εµπόδια 
από τοπικούς πολιτικούς άρχοντες. 
Ωστόσο οι ανυπόστατες κατηγορίες 
και οι δυσφηµιστικές σε βάρος µας 
εκφράσεις, διατυπώθηκαν µόνο και 
µόνο για να δηµιουργήσουν εντυ-
πώσεις, γι΄ αυτό και κατέληξαν να 
πέσουν στο κενό µε τη δικαιοσύνη 
να καταδικάζει τους επικριτές µας 
σε αποζηµίωση.

Η οριστική δικαστική απόφα-
ση που εκδόθηκε, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω, δικαίωσε απόλυτα το 
ΠΑΚΟΕ, τόσο ουσιαστικά όσο και 
ηθικά, που αδιάκοπα εδώ και 42 
χρόνια, αναδεικνύει τα περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα και αποκαλύ-
πτει τα συµφέροντα των πολιτικών 
και των επιχειρηµατιών σε βάρος 
του περιβάλλοντος, της υγείας, των 
πολιτών και τολµάει να εκφράζε-
ται και να ενεργεί µε γνώµονα το 
κοινωνικό όφελος.

Συγκεκριµένα:
Το ΠΑΚΟΕ τον Ιούνιο 2016 ξεκίνη-

σε µία έρευνα για την καταλληλόλητα 
των υδάτων κολύµβησης και του πόσι-
µου νερού σε επιλεχθέντα σηµεία και 
παραλίες της Εύβοιας. Στις 20-6-2016 
ζητήσαµε µε επιστολή από το ∆ήµο Χαλ-
κίδας τη συνδροµή του για την οργά-
νωση ενηµερωτικής και ψυχαγωγικής 
εκδήλωσης, συνισταµένης της συν-
δροµής στην παραχώρηση χώρου και 
στην οικονοµική ενίσχυση µε 2.400 
ευρώ. Στο δε πλαίσιο της εκδήλωσης 
θα ανακοινώνονταν τα αποτελέσµατα 
της έρευνάς µας περί της καταλληλό-
λητας των υδάτων (κολύµβησης και 
πόσιµου νερού) που εντωµεταξύ θα 
πραγµατοποιούσαµε, τονίζοντας πως 
η εκδήλωση δεν σχετίζεται ούτε εξαρ-
τάται από τα αποτελέσµατα των µετρή-
σεων που θα κάναµε. 

Ο ∆ήµος µας δήλωσε πως αδυνα-
τεί να αναλάβει την µερική κάλυψη του 
κόστους της εκδήλωσης, η οποία προ-
γραµµατίστηκε τελικά για την 15-7-
2016. Εντωµεταξύ το ΠΑΚΟΕ πραγµα-
τοποίησε τη δειγµατοληψία τόσο για 
την καταλληλόλητα του νερού κολύµβη-
σης όσο και του πόσιµου νερού, όπως 
άλλωστε την είχε προγραµµατίσει. Από 
τις 15 παραλίες στην Εύβοια που κάνα-
µε δειγµατοληψίες, οι 6 κρίθηκαν ακα-
τάλληλες για κολύµβηση, ενώ ακατάλ-

ληλο για πόση βρέθηκε το νερό στην 
Ερέτρια και στην περιοχή των Ψαχνών. 
Τα αποτελέσµατα αυτά δηµοσιεύθηκαν 
στο µε αριθµό 155/30-06-2016 ∆ελτίο 
Τύπου που εκδώσαµε, όπως άλλωστε 
κάνουµε πάντα.

Ευθύς αµέσως η πρώην Αντιδήµαρ-
χος Χαλκίδας κα Λίλιαν Ζλακώνη δηµο-
σίευσε στην προσωπική σελίδα της στο 
Facebook την παρακάτω ανακοίνωση: 
«Εκδικητικά λειτούργησε το ΠΑΚΟΕ στο 
∆ήµο Χαλκιδέων επειδή αρνήθηκε να 
κάνει εκδήλωση στο στρογγυλό κόστος 
κάποιων χιλιάδων ευρώ!! Έτσι ελαφρά 
τη καρδία διακατεχόµενος από αισθή-
µατα απόρριψης και εκδικητικότητας 
ο Χ υπεύθυνος της εκδήλωσης, προέ-
βη στις συγκεκριµένες ανακοινώσεις 
περί ακαταλληλότητας των θαλασσών 
στον Καλλικρατικό µας ∆ήµο!! 

Η πρόταση του ΠΑΚΟΕ και οι απαι-
τήσεις τόσο σε υλικοτεχνική κάλυψη όσο 
και χρηµατική για τις ανάγκες της εκδή-
λωσης, στη διάθεση οποιουδήποτε την 
ζητήσει!! Οι θάλασσές µας πληρούν όλες 
τις προϋποθέσεις για να έχουν γαλά-
ζιες σηµαίες οι οποίες κυµατίζουν εκ 
νέου για το καλοκαίρι, εφόσον πιστο-
ποιηµένα εργαστήρια, αφού έχουν γίνει 
όλες οι διαδικασίες, δίνουν την άδεια 
για την ανάρτησή τους!! Καλά µπάνια 
άφοβα!! Τον φόβο ας τον έχουν οι εκβι-
αστές µε τις δηλώσεις και τις συµπε-
ριφορές τους!»

Επιπλέον και ο πρώην Αντιπεριφε-
ρειάρχης Στερεάς Ελλάδας κος Φάνης 
Σπανός ανάρτησε στην προσωπική του 
σελίδα στο Facebook την εξής ανακοί-
νωση: «Άστοχη, παραπλανητική και 
αντιεπιστηµονική η ανακοίνωση του 
ΠΑΚΟΕ για δήθεν ακαταλληλότητα των 
ακτών της Εύβοιας. Εντός της ηµέρας 

θα ανακοινωθεί για αποκατάσταση της 
αλήθειας και επισήµανση των σφαλµά-
των  του δηµοσιεύµατος. Κοινώς κάντε 
το µπάνιο σας και το µεσηµέρι διαβά-
στε την ανακοίνωσή µας».

Κατόπιν αυτών το ΠΑΚΟΕ δεν µπο-
ρούσε να κάτσει µε σταυρωµένα τα χέρια 
και άσκησε εναντίον του ∆ήµου Χαλ-
κίδας, της Λίλιαν Ζλακώνη ως Αντιδη-
µάρχου Χαλκίδας και του Φάνη Σπα-
νού ως Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδι-
κείου Αθηνών, ζητώντας να του κατα-
βάλουν ο καθένας το ποσό των ευρώ 
πέντε χιλιάδων (5.000,00) ως αποζηµί-
ωση λόγω ηθικής βλάβης για τις παρα-
πάνω δυσφηµιστικές αναρτήσεις στην 
προσωπική σελίδα τους στο Facebook 
που ξεκάθαρα αφορούσαν το ΠΑΚΟΕ.

Στις 04.04.2019 εκδόθηκε επί της ως 
άνω αγωγής η υπ’ αριθµόν 1041/2019 
οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, η οποία έκανε εν µέρει δεκτή 
την αγωγή του ΠΑΚΟΕ και έκρινε πως 
η Αντιδήµαρχος κα Λίλιαν Ζλακώνη, µε 
την ιδιότητα της Προέδρου του εδρεύ-
οντος στη Χαλκίδα ΝΠ∆∆ «∆ηµοτι-
κού Οργανισµού Άθλησης Πολιτισµού 
και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (∆.Ο.ΑΠ.
ΠΕ.Χ.) πράγµατι προέβη σε δυσφηµι-
στική ανάρτηση στην προσωπική σελί-
δα της στο Facebook που αφορούσε το 
ΠΑΚΟΕ και θα πρέπει για το λόγο αυτό 
να αποζηµιώσει το ΠΑΚΟΕ µε το χρη-
µατικό ποσό των 2.000 ευρώ καθώς και 
να προβεί σε επανορθωτική της προ-
σβολής αυτής διαδικτυακή ανάρτη-
ση στο λογαριασµό της στο Facebook, 
και της απαγορεύει η προσβολή αυτή 
στο µέλλον. Για το ∆ήµο Χαλκίδας και 
για τον Αντιπεριφερειάρχη έκρινε το 
ως άνω ∆ικαστήριο ότι ο µεν πρώτος 

δεν εµπλέκεται στην ως άνω δυσφη-
µιστική ανάρτηση της Αντιδηµάρχου 
καθώς κρίθηκε ότι αυτή δεν λειτούργη-
σε ως όργανο του εν λόγω ∆ήµου αλλά 
ως πρόεδρος του εδρεύοντος στη Χαλ-
κίδα ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικού Οργανισµού 
Άθλησης Πολιτισµού και Περιβάλλο-
ντος Χαλκίδας (∆.Ο.ΑΠ.ΠΕ.Χ.), ο δε δεύ-
τερος κρίθηκε ότι η ένδικη ανακοίνω-
σή του δεν είχε τα χαρακτηριστικά της 
συκοφαντικής δυσφήµισης, δυσφήµι-
σης ή εξύβρισης και ότι σε κάθε περί-
πτωση η όποια ανάρτησή του έγινε 
από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και 
εκ της θεσµικής θέσεώς του, προκει-
µένου να καθησυχάσει τους πολίτες 
της περιφέρειάς του.

Έκτοτε η Αντιδήµαρχος αν και κατέ-
θεσε έφεση δεν την προσδιόρισε ποτέ.

Εν τέλει το ∆εκέµβριο του 2021 το 
ΠΑΚΟΕ κατέληξε σε ένα κείµενο από 
κοινού συµφωνίας µε την κα Ζλακώνη, 
δεχόµενο να περιορίσει την απαίτησή 
του στο ποσό των 2.000 ευρώ, παραι-
τούµενο από – χαρίζοντας ουσιαστικά- 
τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα.

Με την υπογραφή του ιδιωτικού 
αυτού συµφωνητικού και την κατα-
βολή από µέρους της πρώην Αντιδη-
µάρχου του ως άνω ποσού, η αντιδι-
κία θεωρείται πως έχει λήξει και για 
τα δύο µέρη, το δε ΠΑΚΟΕ αισθάνεται 
και πάλι δικαιωµένο απέναντι σε όλους 
αυτούς που έχουν την πεποίθηση πως 
µπορούν να δρουν στο απυρόβλητο. Και 
αυτή η απόφαση, όπως και άλλες στο 
παρελθόν, ενισχύει την πίστη µας σε 
αυτό που κάνουµε επί 42 συναπτά έτη, 
που δεν είναι άλλο από την προστασία 
του περιβάλλοντος, την ανάδειξη των 
προβληµάτων του και την ενηµέρωση 
των πολιτών επί των θεµάτων αυτών.

Το ΠΑΚΟΕ και ΠΑΛΙ ∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
Αντιδικία του ΠΑΚΟΕ µε πρώην ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ • Το δικαστήριο 

αποζηµίωσε το ΠΑΚΟΕ δύο χιλιάδες ευρώ τα οποία µας κατέβαλε η Κα Ζλακώνη
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Ρέµατα, όπως αυτό του Σαρα-
νταπόταµου στο Θριάσιο, 
ακόµα και µε µία απλή νερο-

ποντή µπορούν να προκαλέσουν 
όλεθρο και κάθε χρόνο γίνονται 
εφιάλτης. Νωπές είναι ακόµα οι 
µνήµες από τα γεγονότα που έλα-
βαν χώρα το Νοέµβριο του 2017, 
όταν πνίγηκε από έντονες πληµµύ-
ρες η Μάνδρα στη ∆υτική Αττική. 
Όλοι οι υπεύθυνοι γνώριζαν ότι η 
∆υτική Αττική είναι παντελώς ανο-
χύρωτη στα ακραία φαινόµενα που 
ξεσπούν κατά καιρούς και το απε-
δέχοντο αυτό, αφού δεν προχώρη-
σαν ποτέ στα αναγκαία αντιπληµ-
µυρικά έργα ή σε εργασίες καθα-
ρισµού των ρεµάτων.

Το Θριάσιο πεδίο διαρρέουν δύο 
µεγάλοι χείµαρροι: ο Σαρανταπότα-

µος (στην αρχαιότητα Θριάσιος Κηφι-
σός), που συγκεντρώνει νερά από τα 
όρη Πατέρας και Πάστρα και εκβάλ-
λει στη θάλασσα κοντά στην Ελευσί-
να και ο Κελάδωνας που πηγάζει από 
τη δυτική Πάρνηθα και διέρχεται από 
την περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο ποταµός Σαρανταπόταµος εγκα-
ταλείφθηκε στην τύχη του µε εµφανή 
την µεγάλη ρύπανση και την «κακο-
µεταχείριση» του: Bρώµικα και σκού-
ρα πρασινωπά νερά, δυσώδεις οσµές, 
πλαστικά µπουκάλια, απορρυπαντικά, 
αναψυκτικά, σπασµένα ξύλα, ρούχα, 
λάστιχα αυτοκινήτων, φελιζόλ, τσόχες, 
µπάζα, συνθετικά σφουγγάρια.

«Σαν να µην πέρασε µια µέρα» 
από τις καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ για 
την άθλια κατάσταση που επικρα-
τεί µε τα σκουπίδια, τα βιοµηχανι-

κά απόβλητα και τα αστικά λύµα-
τα στα ρέµατα της Αττικής µετά 
από 7 χρόνια, η Περιφέρεια και οι 
υπόλοιποι αρµόδιοι φορείς ολιγω-
ρούν, παίζοντας µε τις λέξεις και 
τις… υπηρεσίες τους, µπροστά στο 
τεράστιο αυτό πρόβληµα που έχει 
άµεση σχέση µε τις εστίες µόλυν-
σης και τον κορονοϊό.

Άκρως προβληµατική παραµένει 
µέχρι και σήµερα η διαχείριση του 
Σαρανταπόταµου, ενώ το κρυφτούλι 
παίζουν για ακόµα µια φορά οι υπεύ-
θυνοι, στο φλέγον και χρόνιο ζήτηµα 
της οικολογικής καταστροφής που λαµ-
βάνει χώρα στα ρέµατα της Αττικής.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια έχει προ-
βεί σε τεκµηριωµένες καταγγελίες
προς όλους τους αρµόδιους φορείς 
αλλά και τη δικαιοσύνη, καθόσον η 

πολιτική των ιθυνόντων δεν έχει αλλά-
ξει, µε την αδιαφορία και την προχει-
ρότητα αντιµετώπισης του σοβαρό-
τατου αυτού ζητήµατος να κυριαρχεί.

Παράλληλα το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ήδη από 
το 2018 είχε υποβάλει στο ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ πρόταση για τον καθαρισµό 
τµήµατος παραλίας Καλυµπάκι Ελευσί-
νας και τµήµατος του ποταµού  Σαρα-
νταπόταµου (από την γέφυρα έως την 
θάλασσα περίπου 412µ µήκος) στην 
ευρύτερη περιοχή  και µε τη συνεργα-
σία του ∆ήµου Ελευσίνας. ∆υστυχώς 
το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ απέρριψε την 
πρότασή µας. 

Εν συνεχεία υποβάλαµε και δεύ-
τερη πρόταση το 2020 για για το ίδιο 
θέµα και απορρίφθηκε και αυτή, µεταξύ 
άλλων µε αιτιολογικό πως δεν έχουµε 
εµπειρία σε τέτοια έργα..... που εµείς  

Σαρανταπόταµος: χείµαρρος 
αυθαιρεσιών και παραλείψεων
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ΗΕλευσίνα, ο Ασπρόπυργος 
και η Φυλή οι τρείς (3) 
∆ήµοι της ∆υτικής Αττικής 

που µοιράζονται σύνορα και ενώ-
νονται µε µία νοητή ευθεία γραµµή 
στον χάρτη, θα µπορούσαν να είναι 
από τις πιο ειδυλλιακές περιοχές 
της χώρας επειδή έχουν παραθα-
λάσσιο µέτωπο, βουνό, βλάστηση 
και σηµαντικά µνηµεία από όλες 
τις ιστορικές περιόδους. 

 Όµως τα συµφέροντα του κεφα-
λαίου µε την συνεργεία της κοµµατι-
κής εξουσίας, διαµόρφωσαν – λόγω 
πολλών παραγόντων- µία διαφορετι-
κή εξέλιξη σε αυτές τις περιοχές από 
την προαναφερόµενη. 

 Σήµερα, βιοµηχανικές µονάδες βρί-
σκονται δίπλα στη θάλασσα, εργοστά-
σια πλάι σε ρέµατα και χειµάρρους και 
κατοικίες, σε απόσταση «αναπνοής»  

από πηγές µόλυνσης και ασθενειών. 
Τα πρωτεία σε αυτό το περιβαλλο-

ντολογικό έγκληµα που συντελείται σε 
αυτές τις περιοχές εδώ και δεκαετίες, 
έχει ο ΧΥΤΑ της Φυλής. 

Το αποθετήριο απορριµµάτων, όχι 
µόνο της Αττικής αλλά και πολλών 
άλλων ∆ήµων έχει καταφέρει να µετα-
µορφώσει ένα χαρισµατικό από την 
φύση τοπίο, σε σκηνικό µολυσµατι-
κής κόλασης. Η χωµατερή που «κερ-
νάει» µε αρρώστιες όσους έχουν την 
ατυχία να κατοικούν όχι µόνο πλησί-
ον της, αλλά και σε απόσταση πολλών 
χιλιοµέτρων,  γίνεται αισθητή ακόµα 
και στην Ελευσίνα. Με το δεδοµένο 
ότι η χωµατερή αυτή κατατάσσεται 
στις τρεις (3) µεγαλύτερες της Ευρώ-
πης (Νάπολη, Βαρσοβία, Φυλή), το 
πρόβληµα είναι τεράστιο.

Το παραµικρό φύσηµα του αέρα, 

µεταφέρει αόρατα την αποπνικτική 
µυρωδιά σήψης και καµένων αντικει-
µένων από παράνοµες δραστηριότητες, 
που «σιγοτρώνε» το προσδόκιµο και 
την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. 

 Επιστηµονικοί συνεργάτες του 
ΠΑΚΟΕ προέβησαν στις αρχές του 
2021 σε µία µεγάλη και ενδελεχή έρευ-
να για τις περιβαλλοντολογικές συνθή-
κες που επικρατούν στην περιοχή και 
τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοί-
κων. Η έρευνα αυτή, δηµοσιεύτηκε 
στην µηνιαία εφηµερίδα του ΠΑΚΟΕ 
«ΟΙΚΟνοµία Για το Περιβάλλον» στο 
τεύχος Ιουνίου 2021, στο  πολυσέλι-
δο αφιέρωµα µε τίτλο « Η Χωµατερή 
της Φυλής σκορπάει καρκίνο», όπου 
καταγράφεται λεπτοµερώς µε επιτόπια 
έρευνα και µαρτυρίες των κατοίκων, 
η κατάσταση στην περιοχή. 

  Επειδή το ΠΑΚΟΕ δεν ξεχνάει 

και ξαναγυρνά τακτικά στον τόπο του 
εγκλήµατος κατά της υγείας και της 
φύσης, πέντε µήνες αργότερα -στα µέσα 
Ιανουαρίου της τρέχουσας χρονιάς  και 
συγκεκριµένα στις 18/01/2022- ,  επα-
νήλθαµε στην περιοχή προκειµένου να 
διαπιστώσουµε αν στο διάστηµα που 
µεσολάβησε, υπήρξε κάποια βελτίω-
ση των συνθηκών ζωής αυτών  που 
αφορά πιο άµεσα και πιο καθοριστι-
κά  η ρύπανση: τους µόνιµους κατοί-
κους και τις οικογένειές τους. 

Από τις µετρήσεις που συνερ-
γάτες του ΠΑΚΟΕ πραγµατοποίη-
σαν στις 18/01/22 διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω:

1.Οι τιµές των αιωρούµενων 
σωµατιδίων πλησίασαν σε µερι-
κά σηµεία τα ανώτατα επιτρεπτά 
όρια (Ιερά Οδός, Λιµάνι- Ελευσί-
να, Είσοδος Χωµατερής Φυλής)

H ∆υτική Αττική πνίγεται 
στο νέφος και …στην σιωπή
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Η ταυτόχρονη µέτρηση του κορονοϊού και 
των ατµοσφαιρικών ρύπων βρίσκεται 
σε πειραµατικό στάδιο, στα  εργαστή-

ρια  του ΠΑΚΟΕ.
Εδώ και δύο χρόνια το ΠΑΚΟΕ πραγµατοποιεί συνε-

χώς µετρήσεις για την ποιότητα του αέρα στο εξωτε-
ρικό χώρο, στα εκδοτήρια και στις πλατφόρµες των 
σταθµών του µετρό της Αθήνας. 

Για τα πορίσµατα των µετρήσεων, που υπερβαίνουν 
κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια, το ΠΑΚΟΕ  έχει ενηµε-
ρώσει τους αρµόδιους φορείς αλλά και τους Υπουρ-
γούς µε επιστολές. 

Όµως µέχρι στιγµής δεν έχει λάβει καµία απάντηση.
Ως ύστατη κίνηση το ΠΑΚΟΕ, προχώρησε σε καταγ-

γελία στον Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
ελπίζοντας ότι η Ανώτατη αρχή της ελληνικής δικαι-
οσύνης, θα αντιδράσει ψάχνοντας το θέµα, έτσι ώστε 
να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία 
της υγείας των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, που 
χρησιµοποιούν το δίκτυο του αστικού σιδηρόδροµου.

Επικίνδυνη η ατµόσφαιρα 
µέσα στο µετρό της Αθήνας
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Στις 28 ∆εκεµβρίου 2021, εθελοντές επιστήµονες του ΠΑΚΟΕ πραγµατοποίησαν δειγµατοληψίες για χηµικές και µικροβιολογικές αναλύ-
σεις από τον Ασπρόπυργο της ∆υτικής Αττικής έως την Κόρινθο και µετέφεραν τα δείγµατα στα πιστοποιηµένα και διαπιστευµένα εργα-
στήρια του. 

Οι πίνακες αποτελεσµάτων παρατίθενται παρακάτω:

1. Πίνακας θέσεων δειγµατοληψίας και Αποτελεσµάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των περιοχών 
Ασπρόπυργος, Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι, Λουτράκι, Κόρινθος, στις 28 / 12 / 2022

Α/A ΘEΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Προέλευση
Ώρα

δειγµατο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu / 100 ml
Κολοβα-

κτηριοειδή 
E. 

coli
Εντερό-
κοκκοι

Pseudomonas 
aeruginosa

1 Ασπρόπυργος. Βενζινάδικο ΝΑΚ 8:28 4 2 0 0
2 Ασπρόπυργος. Βενζινάδικο ΕΚΟ ΝΑΚ 8:30 3 3 0 0
3 Ασπρόπυργος. καφετέρια ΝΑΚ 8:32 0 0 0 0
4 Ασπρόπυργος. Καφετέρια ΝΑΚ 8:34 0 0 0 0
5 Ασπρόπυργος. Καφετέρια ΝΑΚ 8:36 4 0 1 0
6 Κινέτα. Καφετέρια ΝΑΚ 9 :00 0 0 0 0
7 Κινέτα. Βενζινάδικο ΕΚΟ. ΝΑΚ 9 :02 0 0 0 0
8 Κινέτα. Κατάστηµα ελαιοχρωµατισµού ΝΑΚ Γεώτρηση 9 :10 5 2 5 0
9 Κινέτα. Φυτώριο ΝΑΚ Γεώτρηση Αφαλάτοση 9 :12 1 0 2 0

10 Κινέτα. ΚΑΠΗ. ΝΑΚ 9 :14 0 0 0 0

11 Άγιοι Θεόδωροι. Βενζινάδικο AEGEAN ΝΑΚ
ΕΥ∆ΑΠ 10 :00 0 1 2 0

12 Άγιοι Θεόδωροι. Φυτώριο ΝΑΚ ΕΥ∆ΑΠ 10:02 0 0 0 0
13 Άγιοι Θεόδωροι. Καφεκοπτείο ΝΑΚ ΕΥ∆ΑΠ 10:05 0 1 1 0
14 Άγιοι Θεόδωροι. Καφετέρια ΝΑΚ 10:07 0 0 0 0
15 Άγιοι Θεόδωροι. fast-food. ΝΑΚ 10:10 0 0 0 0
16 Λουτράκι. Γήπεδο Λουτρακίου. ∆ηµοτικό στάδιο. ΝΑΚ 12:26 0 0 0 0
17 Λουτράκι. οδός Ελ. Βενιζέλος. καφετέρια ΝΑΚ 12:30 0 1 1 0
18 Λουτράκι. Οδός Ελ. Βενιζέλος. . ΝΑΚ 12:33 0 0 0 0
19 Λουτράκι. Οινοµαγειρείο.. ΝΑΚ ΕΥ∆ΑΠ 12:36 0 0 0 0
20 Λουτράκι. Ψησταριά ΝΑΚ 12:55 0 0 0 0
21 Κόρινθος. οδός Ελ. Βενιζέλος. Ψητοπωλείο ΝΑΚ 13:46 0 0 0 0
22 Κόρινθος. Πλατεία. ΝΑΚ 13:49 0 0 0 0
23 Κόρινθος. πλατεία. ΝΑΚ 13:55 0 0 0 0
24 Κόρινθος. καφετέρια ΝΑΚ 13:58 0 0 0 0
25 Κόρινθος. καφετέρια ΝΑΚ 14:03 0 0 0 0
26 Κόρινθος. Οδός Κολιατσου ∆ηµαρχείο. ΝΑΚ 14:10 0 0 0 0

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

0 0 0 0

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

Η διαδροµή των 
βακτηριδίων
στο νερό 
ανθρώπινης 
κατανάλωσης
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1.  Η βαθύτερη εικόνα του σύμπαντος  
που έχει καταγραφεί ποτέ 
Τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου του 2022, το James Webb, 

το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο στον κόσμο, ίσο με ένα 
γήπεδο του τένις, μας χάρισε την βαθύτερη εικόνα του σύμπα-
ντος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πρόκειται για μία ιστορική εικόνα, η οποία μας επιτρέπει να 
κοιτάξουμε, περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια χρόνια, πίσω. 
Σχεδόν στην αρχή της γέννησης του Σύμπαντος, η οποία χρο-
νολογείται 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν.

Η βαθύτερη εικόνα του σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ 
INSTAGRAM @NASAWEBB 

Στην εικόνα καταγράφεται το αχνό φως των αμέτρητων 
ήλιων σε χιλιάδες γαλαξίες, που ανήκουν στο σμήνος γαλαξι-
ών SMACS 0723. Σύμφωνα με τη NASA τραβήχτηκε μέσα σε 
μία ολόκληρη ημέρα.

Οι Στήλες (ή Πυλώνες) της Δημιουργίας από το διαστη-
μικό τηλεσκόπιο Hubble (αριστέρα) και τον φακό του James 
Webb (δεξιά) AP 

2.  Νικήθηκε για πρώτη φορά  
η λευχαιμία που «χτυπά» τα παιδιά
Στην εκπνοή του χρόνου, Βρετανοί επιστήμονες ανακοί-

νωσαν ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά επιτυχώς, η κλινική 
δοκιμή της θεραπείας για την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. 
Μίας μορφής καρκίνου του αίματος που συναντάται συχνότε-
ρα σε παιδιά και προέρχεται από τα Β ή Τ λεμφοκύτταρα, τα 
οποία είναι υπεύθυνα για να μας προστατεύουν από τους ιούς.

Η θεραπεία χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήματος υγιούς εθελοντή και αποσκο-

πεί στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενή.
Eφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην 13χρονη Αλίσα και τα 

αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Η «ανίατη» ασθένεια 
τέθηκε σε ύφεση και η Αλίσα επέστρεψε μετά από συνεχόμε-
νους μήνες νοσηλείας στο σπίτι της.

3.  Ίσως η πυρηνική ενέργεια  
να μπορεί να σώσει τον πλανήτη 
Για πρώτη φορά στην ιστορία παρήχθη ενέργεια μέσω πυρη-

νικής σύντηξης με αποδοτικό όφελος.
Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες στο Εθνικό Εργαστήριο 

Lawrence Livermore τη ς Καλιφόρνια πέτυχαν για πρώτη φορά 

Τα επιστημονικά επιτεύγματα  
που μας άφησαν άφωνους το 2022

1
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να παραχθεί περισσότερη ενέργεια από αυτή που κατανάλωσαν 
για την διαδικασία της παραγωγής, μέσω πυρηνικής σύντηξης.

Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, με την οποία λειτουρ-
γούν μέχρι τώρα οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, δημιουργώντας 
τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα ανά περιόδους, βλ. Τσερ-
νόμπιλ, κατά την πυρηνική σύντηξη δεν παράγονται ραδιενερ-
γά απόβλητα και αέρια, που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Και εκτός αυτών, με 
την πυρηνική σύντηξη παράγεται πολύ περισσότερη ενέργεια.

Γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται και «ενέργεια του μέλλο-
ντος». Γιατί υπόσχεται ότι είναι μια πιθανή πηγή σχεδόν απε-
ριόριστης καθαρής ενέργειας. Άλλωστε και ο Ήλιος μέσω σύντη-
ξης παράγει ενέργεια.

Πρόκειται για ένα επιστημονικό επίτευγμα τεράστιας σημα-
σίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η επιστημονική κοινότητα 
δηλώνει επιφυλακτική, καθώς με το παρόν πείραμα παρήχθη 
ενέργεια ικανή να βράσει μόλις μερικά λίτρα νερό και κόστισε 
δισεκατομμύρια δολάρια.

4.  Η πρώτη επανασυγκόλληση  
χεριού στην Ελλάδα 
Τα ξημερώματα της 12 ης Σεπτεμβρίου του 2022, ένα 11χρο-

νο αγόρι μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο της Ζακύνθου στο 

Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, με «πλήρες ακρωτηριαστικό 
τραύμα άνω άκρου στο ύψος του κεντρικού βραχίονα». Δηλα-
δή, με ακρωτηριασμένο χέρι.

Άμεσα συγκροτήθηκε 11μελής χειρουργική ομάδα με επι-
στήμονες από το «Λαϊκό», το «ΚΑΤ» και το «Αγία Σοφία» και ο 
μικρός ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επανασυγκόλληση 
άκρου. Μετά από 9 ώρες, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι η επέμ-
βαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή στον χώρο της Ιατρι-
κής στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί την πρώτη επιτυχής επανα-
συγκόλληση άκρου στο ύψος του ώμου σε παιδί στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά 
που η χώρα μας πρωτοπορεί στον συγκεκριμένο κλάδο. Το 1967, 
ιατρικοί επιστήμονες από την Ελλάδα πραγματοποίησαν την 
πρώτη επανασυγκόλληση άκρου στην Ευρώπη. Η διαφορά με 
την φετινή «πρωτιά» έγκειται στο ότι η επέμβαση έγινε σε παι-
δί. Τα παιδιά διαθέτουν λιγότερο ανεπτυγμένα αγγεία απ’ ότι 
οι ενήλικες, με αποτέλεσμα αυτού του είδους οι επεμβάσεις να 
είναι πιο δύσκολες.

5.  Ερευνητές ανακάλυψαν από που 
ξεκίνησε ο «Μαύρος Θάνατος»
Τον Ιούνιο του 2022 ερευνητές δύο γερμανικών πανεπι-

στημίων ανακάλυψαν την προέλευση της βουβωνικής πανώ-
λης, της φονικότερης πανδημίας στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας, γνωστή και ως “Μαύρος Θάνατος”.

Σε σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature", οι ερευνη-
τές, με επικεφαλής την Ελληνίδα ερευνήτρια, δρα Μαρία Σπύ-
ρου, αποκάλυψαν ότι, αναλύοντας το DNA επτά ανθρώπων 
που είχαν πεθάνει τον 14ο αιώνα από την ασθένεια, κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα ότι η πανδημία προήλθε από την Ευρα-
σία και συγκεκριμένα από την περιοχή που βρίσκεται σήμε-
ρα το Κιργιστάν.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς, όπως σχολίασε 
και ο διεθνής Τύπος, ”λύθηκε μυστήριο 675 ετών”.

Σημειώνεται ότι η βουβωνική πανώλη (πανούκλα), το χρονι-
κό διάστημα 1348-1353, κόστισε τη ζωή σε περίπου 200 εκατ. 
ανθρώπους στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική

6. Ξανά στο φεγγάρι 
Στις 21 Νοεμβρίου η ιστορική, μη επανδρωμένη, αποστολή 

Artemis 1 έφτασε στη Σελήνη. Πρόκειται για το πιο σημαντικό 
επίτευγμα της NASA εδώ και 50 χρόνια και το πρώτο θετικό 
δείγμα ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στο φεγγάρι.

Η κάψουλα Orion της αποστολής πραγματοποίησε τον γύρο 
της Σελήνης, χωρίς να προσεδαφιστεί σε αυτή, και 25 ημέρες 
μετά, στις 11 Δεκεμβρίου, επέστρεψε στη Γη.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η NASA, στόχος του 
προγράμματος, είναι η διατήρηση μόνιμης παρουσίας αστρο-
ναυτών στη Σελήνη και η κατασκευή διαστημικού σταθμού σε 
τροχιά γύρω από τον δορυφόρο της Γης, που θα συνδέει τη Γη 
αρχικά με τον Άρη και αργότερα με άλλες περιοχές του ηλια-
κού μας συστήματος.

5
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7.  Η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση 
καρδιάς γουρουνιού σε άνθρωπο
Στις 7 Ιανουαρίου του 2022, χειρούργοι στο Ιατρικό Κέντρο 

του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, πραγματοποίη-
σαν την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς γενετικά 
τροποποιημένου χοίρου σε 57χρονο ασθενή, ο οποίος έπασχε 
από καταληκτική καρδιοπάθεια.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ξενομεταμοσχεύσεις, οι 
οποίες αποτύγχαναν γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός απέρρι-
πτε αμέσως το “ξένο” όργανο, αυτή τη φορά, οι επιστήμονες 
χρησιμοποιήσαν την καρδιά ενός γουρουνιού, που προηγου-
μένως είχε υποβληθεί σε γονιδιακή επεξεργασία.

Η επιτυχής έκβαση του χειρουργείου θεωρήθηκε σπουδαία 
ιστορική στιγμή για την ιατρική επιστήμη, καθώς αποτέλεσε το 
πρώτο βήμα για μεταμοσχεύσεις ζωικών οργάνων σε ανθρώπους. 
Γεγονός που αναμένεται να σώσει εκατομμύρια ζωές, οι οποί-
ες “χάνονται” εξαιτίας της τρομακτικής έλλειψης μοσχευμάτων.

Ο 57χρονος, Ντέιβιντ Μπένετ, κατάφερε να ζήσει για δύο 
μήνες με την καρδιά του γουρουνιού να λειτουργεί κανονικά.

8.   Στο «φως» το πλήρες  
  ανθρώπινο γονιδίωμα 
Επιστήμονες αποκωδικοποίησαν για πρώτη φορά το πλή-

ρες ανθρώπινο γονιδίωμα, καλύπτοντας πια με ακρίβεια άνευ 
προηγουμένου όλα τα χρωμοσώματα από τη μία άκρη τους ως 
την άλλη.

Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από δισεκατομμύ-
ρια ατομικά "γράμματα" DNA μοιρασμένα σε 23 ζεύγη χρωμο-
σωμάτων.

Για να διαβαστεί όλο το γονιδίωμα, οι επιστήμονες έπρε-
πε να το κόψουν σε κομμάτια μήκους μερικών εκατοντάδων ή 
χιλιάδων γραμμάτων το καθένα. Στη συνέχεια, οι μηχανές αλλη-
λούχισης διάβαζαν τα επιμέρους γράμματα (βάσεις) σε κάθε 
κομμάτι και οι επιστήμονες προσπαθούσαν να συναρμολογή-
σουν τα κομμάτια στη σωστή σειρά, όπως σε ένα δύσκολο παζλ.

Οι περισσότεροι από 100 ερευνητές του Εθνικού Ινστιτού-
του Ερευνών Ανθρωπίνου Γονιδιώματος (NHGRI) των ΗΠΑ 
και άλλων πανεπιστημίων, που πραγματοποίησαν την έρευ-
να, εξήγησαν ότι τα σπουδαία ευρήματα είναι θεμελιώδη για 
την κατανόηση όλου του φάσματος της ανθρώπινης γονιδιω-
ματικής ποικιλομορφίας, του γενετικού υποβάθρου ορισμένων 
ασθενειών και της ανθρώπινης εξέλιξης.

9.  Εκτυπωτής 3D δημιούργησε  
μόσχευμα αυτιού 

Στις αρχές Ιουνίου του 2022 μία ομάδα γιατρών δημιούρ-
γησε με τη βοήθεια τρισδιάστατου εκτυπωτή (3D Printer), ένα 
ανθρώπινο αυτί, το οποίο στη συνέχεια μεταμόσχευσε μία 
20χρονη ασθενή από το Μεξικό.

Οι ειδικοί κατασκεύασαν αρχικά ένα «εκμαγείο» του άλλου, 
“υγιούς” αυτιού και συνέλλεξαν κύτταρα από τον χόνδρο. Ύστε-
ρα, καλλιέργησαν τα κύτταρα στο εργαστήριο, μέχρι να παραχθεί 
επαρκής ποσότητα και, αναμιγνύοντάς τα με υδρογέλη κολλα-
γόνου, δημιούργησαν ένα μίγμα, το οποίο χρησιμοποίησαν για 
την εκτύπωση του τρισδιάστατου εμφυτεύματος.

Το εμφύτευμα AuriNovo αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
3DBio Therapeutics και αναμένεται να βοηθήσει χιλιάδες παι-
διά που πάσχουν από μικρωτία.
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Για τις 14 Ιουνίου 2023 διέκο-
ψε τις  εργασίες του το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Πάτρας, 

που συνεδρίασε επί 4ώρου στις 9 
Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να 
εξεταστούν νέα στοιχεία για την 
υπόθεση  αμιάντου στα ΕΛΤΑ της 
περιοχής.

Η υπόθεση που ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας από το 2018, κατέληξε 
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, 
όπου οι κατηγορούμενοι αθωώ-
θηκαν και η εργοδοσία κινήθηκε 
εναντίον της κυρίας Σουγλέρη που 
διαμαρτυρήθηκε για την εργοδοτι-
κή αυθαιρεσία και ανευθυνότητα. 
Στη συνέχεια ο Άρειος Πάγος άσκη-
σε αναίρεση της απόφασης και η νέα 
εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για 
τις 09/01/2023.

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει πολ-
λάκις την εγκληματική αδιαφορία 
όχι μόνο της διοίκησης των ΕΛΤΑ, 
αλλά και του Δήμου, της Περιφέ-
ρειας και όλων των φορέων που 
παρά τους προσωπικούς αγώνες της 
κυρίας Σουγλέρη παραμένουν μέχρι 
σήμερα αμέτοχοι.

Αρχικά, η Εισαγγελέας της Έδρας  
ζήτησε αποχή από τη δίκη και αφού 
η διακοπή έγινε δεκτή, ο συνήγορος 
της κ.Σουγλέρη κατέθεσε στον αναπλη-
ρωτή, τη νέα τεχνική πραγματογνω-
μοσύνη που είχε ζητηθεί και τελι-
κά διεξήχθη στις 14 Δεκεμβρίου.  

Οι συνήγοροι των κατηγορουμέ-
νων εξέτασαν την τεχνική πραγμα-
τογνωμοσύνη και με την έναρξη της 
δίκης, αφού κατέθεσαν ο Περιφερει-
ακός Διευθυντής Περιβάλλοντος και 
η καθαρίστρια ήρθε η σειρά της κυρί-
ας Σουγλέρη. Αφού απάντησε σε όλες 
τις ερωτήσεις  του Προέδρου, ο συνή-
γορος του Τεχνικού Διευθυντή 
ζήτησε αναβολή της δίκης, διότι 
ήθελε περισσότερο χρόνο να επε-
ξεργαστεί την τεχνική πραγματο-
γνωμοσύνη. 

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτη-
μα και ο Εισαγγελέας της Έδρας ζήτη-
σε την επανάληψη της δίκης στις 
14 Ιουνίου 3023, με την υποχρε-
ωτική παρουσία του υπευθύνου 
μετρήσεων, του υπομηχανικού των 
ΕΛΤΑ που σχετίζεται με το έργο 
αμιάντου και τον Τεχνικό Πραγ-
ματογνώμονα.

Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση
Όπως υπογραμμίζει σε ανακοί-

νωσή της η κ.Σουγλέρη, η τεχνική 
πραγματογνωμοσύνη δικαιώνει 

την έως τώρα θέση της, περί μη 
ορθού εγκιβωτισμού του αμιάντου 
στις εργασίες του 2018. Όπως εξαρ-
χής δηλαδή έχει υποστηρίξει  έγινε 
διάτρηση του αμιάντου από μη ειδι-
κή εταιρεία, με αποτέλεσμα να εκλυ-
θούν  ίνες που εξέθεσαν εργαζόμενους 
και πολίτες στην καρκινογόνο ουσία. 

Όπως έχει ήδη κάνει γνωστό και το 
ΠΑΚΟΕ, ο αμίαντος θεωρείται ένα από 
τα πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμο-
ποιεί ο άνθρωπος. Η εισπνοή σκόνης 
ή ινών αμιάντου για μακρύ χρονι-
κό διάστημα προκαλεί μια χρόνια 
φλεγμονή των πνευμόνων, την αμι-
άντωση (asbestosis), που χαρακτηρί-
ζεται ως επαγγελματική ασθένεια. Πιο 
σημαντική όμως είναι η αποδεδειγ-
μένη πια καρκινογόνα δράση του 
αμιάντου που κατατάσσει το υλι-
κό αυτό ανάμεσα στις πιο επικίν-
δυνες καρκινογόνες ουσίες. Συνα-
ντάται πολύ συχνά σε παλιά κτήρια, 
σχολεία, δημόσια κτήρια κτλπ. 

Σύμφωνα με την ελληνική και κοι-
νοτική νομοθεσία από το 1999 με την 

κοινοτική οδηγία 76/769/ΕΟΚ απαγο-
ρεύεται η χρήση προϊόντων αμιά-
ντου. Ενώ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας στο Εγχειρίδιο «Air Quality 
Guidelines for Europe» το 2000 ανα-
φέρει πως δεν μπορεί να οριστεί ορια-
κή τιμή έκθεσης στον αμίαντο, καθώς 
οι συγκεντρώσεις αμιάντου που θεω-
ρείται ότι οδηγούν σε καρκίνο του 
πνεύμονα ή μεσοθηλίωμα είναι εξαι-
ρετικά χαμηλές και μη ανιχνεύσιμες. 
Έτσι προτείνεται η μηδενική έκθε-
ση του πληθυσμού στον αμίαντο.

Σε περίπτωση που διαταραχτεί ο 
αμίαντος είναι άμεσα τοξικός, είτε να 

απομακρυνθεί με ειδικά μέτρα προφύ-
λαξης, είτε να καλυφθεί με τρόπο που 
να σφραγίζεται από το περιβάλλον στο 

οποίο κινούνται άνθρωποι.

Στην οικονομοτεχνική μελέτη που 
κατατέθηκε στη δίκη για την υπόθεση 
αμιάντου στα ΕΛΤΑ Πάτρας, προτείνε-
ται ένα σχέδιο εγκλεισμού ή απομά-
κρυνσης ανά κατηγορία των υλικών 

Το «γαϊτανάκι» των καθυστερήσεων στη    δίκη για τον αμίαντο στα ΕΛΤΑ Πάτρας
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αμιάντου που εντοπίστηκαν. Συγκε-
κριμένα, στο υπόγειο η κατάσταση 
χαρακτηρίζεται «κακή» και τα υλι-
κά «εύθρυπτα Υψηλού Κινδύνου» 
προτείνοντας την άμεση απομά-
κρυνση τους. Όπως διευκρινίζεται 
στη μελέτη, από το υπόγειο ανεβά-
ζουν καθημερινά ταχυδρομικές απο-
στολές που διανέμονται στους πολίτες.

Την μελέτη αυτή επικαλείται  και 
η τεχνική πραγματογνωμοσύνη, τεκ-
μηριώνοντας ως πλέον πρόσφορη 
λύση, αυτή της άμεσης απομάκρυν-
σης του αμιάντου. Όπως διευκρινί-
ζεται «με τον εγκιβωτισμό περιορί-
ζεις τον κίνδυνο αλλά δεν το εξα-
λείφεις, καθώς, εξακολουθεί να 
υφίσταται». 

Προς επίρρωση των παραπάνω 
συμπερασμάτων, η κ.Σουγλέρη παρέ-
θεσε το νέο Ευρωπαϊκό ψήφισμα P9_
TA(2021) που ζητά την απαγόρευση του 
εγκλωβισμού, να μην υπάρχει κατώ-
τατο επιτρεπτό όριο ινών. Μάλιστα , 
με το νέο ΕΣΠΑ, αναμένεται να ξεκι-
νήσει «Κύμα Ανακαινίσεων» για την 

αφαίρεση του αμιάντου από τα  κτί-
ρια που θα ενταχθούν. 

«Σιγή Ιχθύος»  
από την Oceanic Solution 

Η Oceanic Solution (ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ) 
πραγματοποίησε μελέτη και έλεγ-
χο στα ΕΛΤΑ τον Αύγουστο του 2022 
όπου εντόπισε ίχνη αμιάντου σε αρκε-
τά σημεία του κτιρίου των ΕΛΤΑ στην 
Πάτρα. Παρότι δεν εντόπισε ίχνη ινών 
στην ατμόσφαιρα, στην Έκθεσή της 
προτείνει λύσεις για όλα τα ευρήμα-
τα ξεχωριστά.

Το γεγονός που εγείρει πλείστα ερω-
τήματα είναι η άρνηση των κυρίων 
Τραυλού και Μπούκου της ΠΛΙ-
ΝΙΟΣ ΑΕ, να σχολιάσουν τις μετρή-
σεις μετά από αίτημα της κυρίας Σου-
γλέρη. Όπως διευκρίνισαν, η ανάθε-
ση των μετρήσεων από τα ΕΛΤΑ 
περιελάμβανε συγκεκριμένο αίτημα 
και οι ίδιοι δεν γνώριζαν το ιστορικό. 

Ξετυλίγοντας τον «Μίτο»
Η κ. Σουγλέρη από το 2012 έχει την 

ευθύνη επίβλεψης  του επταώροφου 
κτιρίου των ΕΛΤΑ που βρίσκεται στο 
κέντρο της Πάτρας. Στο ισόγειο του 
κτιρίου φιλοξενούνται οι υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης του κοινού και στον 
δεύτερο όροφο στεγάζονται οι  διοι-
κητικές υπηρεσίες των Ταχυδρομεί-
ων. Οι υπόλοιποι όροφοι έχουν μεί-
νει κενοί καθώς όσοι τους μίσθωναν 
έχουν αποχωρήσει.

Το καλοκαίρι του 2018 και σε χρο-
νικό διάστημα που η κ. Σουγλέρη βρι-
σκόταν εκτός εργασίας, μπήκε εργο-
λαβική εταιρεία με στόχο να καλύψει 
με διάφορα τεχνικά μέσα τον αμίαντο 
που βρίσκονταν στους τοίχους. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο αμίαντος προκαλεί 
σοβαρότατο πρόβλημα στους πνεύμο-
νες σε περίπτωση που οι πλάκες του 
να σπάσουν ή τριφτούν μεταξύ τους. 

Οι εργασίες που έγιναν τότε 
καταγγέλθηκαν ως μη προβλεπό-
μενες, με αποτέλεσμα να παρέμ-
βει το Σώμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας (ΣΕΠΕ) και η Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας, που επέβαλαν πρόστι-
μα. Οι αρμόδιοι εργολάβοι κατηγορή-
θηκαν για μη τήρηση των προβλεπό-
μενων διαδικασιών ασφάλειας στην 
υγεία, υποβάθμιση περιβάλλοντος και 
πρόκληση ρύπανσης. Όταν όμως έγι-
νε η δίκη εναντίον τους στο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Πατρών το 2020, 
το δικαστήριο τους αθώωσε.

Τον Απρίλιο του 2021, η αντει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου Ολγα 
Σμυρλή άσκησε αναίρεση κατά της 
απόφασης του Τριμελούς Πλημμε-
λειοδικείου εντοπίζοντας πλήθος 
«κενών» στην αρχική εκδίκαση 
καθώς «με αυτά που δέχθηκε το Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο, δεν διέλα-
βε στην απόφασή του την ειδική και 
εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η οποία 
είναι ελλιπής, ασαφής και αντιφατική».

Οι επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νες παρεμβάσεις του ΠΑΚΟΕ ανέ-
δειξαν από την αρχή τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί για τη δημόσια 
υγεία η ύπαρξη αμιάντου σε κτίρια. Το 
θέμα μάλιστα παρουσιάστηκε εκτενώς 
και μέσω web radio του Πανελλήνιου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, εστι-
άζοντας στην παρουσία ελεύθερων 
καρκινογόνων ινών στο κτίριο του 
ΕΛΤΑ Πάτρας.

Μάλιστα, το ΠΑΚΟΕ έχει δημο-
σίως δεσμευτεί να προχωρήσει 
και σε μηνυτήρια αναφορά στον 
Εισαγγελέα της Πάτρας.

 Γράφει η Ιωάννα Μουτσανά
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Μήλος: 
Στην τελική 
ευθεία η 
υλοποίηση ΧΥΤΥ

Η Μήλος σε τροχιά βελτίωσης 
των υποδομών της, καθώς ένα μεγά-
λο έργο για το νησί είναι έτοιμο να 
δημοπρατηθεί. Η κατασκευή ΧΥΤΥ 
και Μονάδας Κομποστοποίησης 
Βιοαποβλήτων.

Με αυτό το έργο η Μήλος απο-
κτά σύγχρονες υποδομές ασφαλούς 
υγειονομικής διάθεσης των αποβλή-
των. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στα 3.104.677 €  και 
χρηματοδοτείται από πόρους του 
ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατα-
σκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
(Χ.Υ.Τ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 
100.380 κ.μ. και διάρκειας ζωής του-
λάχιστον 20 ετών, για τις ανάγκες 
της τελικής διάθεσης των μη επι-
κίνδυνων στερεών αποβλήτων/υπο-
λειμμάτων του Δήμου Μήλου και 
την κατασκευή Μονάδας κομποστο-
ποίησης προδιαλεγμένου οργανικού 
υλικού, δυναμικότητας 300tn/έτος.

Το έργο θα υλοποιηθεί στη 
θέση Άγιοι Θεόδωροι-Μπραντίνι, 
καταλαμβάνοντας συνολική έκτα-
ση 64.768 τ.μ.

Η χρονική διάρκεια για την κατα-
σκευή μαζί με την 6άμηνη δοκι-
μαστική λειτουργία, υπολογίζεται 
στους 19 μήνες.  Επίσης στο υπό 
δημοπράτηση έργο συμπεριλαμ-
βάνεται και 3ετής λειτουργία του, 
με δικαίωμα προαίρεσης για  επι-
πλέον 3 έτη.

Ποια είναι τα οφέλη :
• Η εξασφάλιση υποδομών ασφα-

λούς και υγειονομικής διάθεσης στο 
νησί της Μήλου.

• Η μείωση των αποβλήτων του 
Δήμου Μήλου που θα πρέπει να οδη-
γηθούν προς ταφή λόγω της εφαρ-
μογής των προγραμμάτων διαλογής 
στην πηγή βιοαποβλήτων, της οικι-
ακής κομποστοποίησης

• Η βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών καθαριό-
τητας του Δήμου προς τους πολί-
τες, λόγω της εφαρμογής των προ-
τεινόμενων δράσεων.

Σε δύσκολη θέση φέρνει τον 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ηπείρου η πρό-

σφατα δημοσιοποιηθείσα απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα 
Σκρέκα για τη μεταφορά 21.000 τόνων 
απορριμμάτων από την Κέρκυρα στη 
Μονάδα Επεξεργασίας, στο Ελευθε-
ροχώρι Δωδώνης.

Κι ενώ από πλευράς Διοίκησης του 
ΦΟΔΣΑ που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος 
φορέας, δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα κάποια 
επίσημη αντίδραση, στο θέμα παρενέβη η 
Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία όμως έχει 
πλέον απεμπλακεί οριστικά από το ζήτη-
μα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Όπως εκτιμά σε ανακοίνωσή της, στρέ-
φοντας ουσιαστικά τα «βέλη» της για τις 
εξελίξεις στον ΦΟΔΣΑ, «η μονομερής επι-
βολή της επεξεργασίας των ΑΣΑ της Κέρ-
κυρας στη ΜΕΑ Ηπείρου, που δεν επιχει-
ρήθηκε ποτέ όσο διαχειριζόταν τη ΣΔΙΤ η 
Περιφέρεια, αλλά μεταφερόταν σε άλλους 
προορισμούς, ενδέχεται να είναι προάγ-
γελος εν γένει εξελίξεων στο πολύπαθο 
έργο της Ηπείρου», επισημαίνοντας ότι 
η μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρ-
κυρας θα έχει κόστος για τους Ηπειρώτες. 

«Προβληματισμούς και παραφιλολο-
γίες που βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας» επικαλείται η Περιφέρεια Ηπείρου. 
Όπως τονίζει, το τέλος εισόδου 42,72 ευρώ 
ανά τόνο έως 80.000 τόνους και 29,97 
ευρώ ανά τόνο για ποσότητες πέραν των 
80.000 τόνων αφορά αποκλειστικά Συμ-
βατικά Απόβλητα, δηλαδή απορρίμμα-
τα που παράγονται αποκλειστικά εντός 

των διοικητικών ορίων της Περιφέρει-
ας Ηπείρου. Επομένως, η μεταφορά στη 
ΜΕΑ Ηπείρου Μη Συμβατικών Αποβλή-
των (απορριμμάτων που παράγονται σε 
άλλες περιοχές της χώρας,) σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Σύμπραξης δεν μειώνει το 
κόστος για τους Ηπειρώτες. Αντίθετα, 
σύμφωνα πάντα με την Περιφέρεια, η 
επεξεργασία Μη Συμβατικών Αποβλή-
των στη ΜΕΑ ενδέχεται να προκαλέσει 
αύξηση του κόστους για τους Ηπειρώτες 
εκ πλαγίου, αν ο ΑΣΔΣΑ δεν διασφαλί-
σει την επεξεργασία τους με διαφανείς 
διαδικασίες και δεν προβαίνει σε δειγ-
ματοληψίες. 

Συνεχίζοντας, αναφέρει πως η ίδια 
έχει αποτρέψει στο παρελθόν προσπάθειες 
αύξησης του τέλους εισόδου δι’ αυτής της 
οδού και προσθέτει πως πρέπει να απο-
τραπεί από τον οικείο φορέα η εναπόθε-
ση του υπολείμματος των Μη Συμβατι-
κών στους ΧΥΤΥ της Ηπείρου, καθώς όχι 
μόνο δεν προσφέρει κάποιο όφελος, αλλά 
αντίθετα τους επιβαρύνει. «Εκ του νόμου 
οι Φο.Δ.Σ.Α. έχουν κοινωφελή και μη κερ-
δοσκοπικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου 
δεν επιτρέπεται να λειτουργούν με ιδιωτι-
κο-οικονομικά κριτήρια και σκοπό το κέρ-
δος. Τα ανταποδοτικά που εισπράττουν 
για την ταφή του υπολείμματος αποδίδο-
νται στους λειτουργούς των Χ.Υ.Τ.Υ.», τονί-
ζει η Περιφέρεια και υπενθυμίζει πως το 
τέλος ταφής στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ελληνικού που 
τον διαχειρίζεται δυνάμει Προγραμματι-
κής Σύμβασης η ίδια ανέρχεται σε 14,70 
ευρώ ανά τόνο, ενώ στο Χ.Υ.Τ.Υ. Βλαχέρ-
νας σε 18,50 ευρώ ανά τόνο.

Τα σκουπίδια  
της Κέρκυρας πρόβλημα 

για την Ήπειρο!
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Σε απέραντη χωματερή έχουν 
μετατρέψει το τελευταίο διά-
στημα ασυνείδητοι μια μεγάλη 

έκταση, η οποία βρίσκεται σε ελεύθε-
ρο οικόπεδο, δίπλα σε αγροτικό δρό-
μο μεταξύ Ν. Αγχιάλου και Μικρο-
θηβών, 100 περίπου μέτρα από τον 
επαρχιακό δρόμο Βόλου-Φαρσάλων. 
Τόνοι μπαζών και άχρηστων υλι-
κών εκσκαφής, αλλά και απορρίμ-
ματα κάθε είδους έχουν εναποτεθεί 
παράνομα με αποτέλεσμα να εγκυ-
μονούνται κίνδυνοι για τη δημόσια 
υγεία και το περιβάλλον. 

Αναγνώστες που καθημερινά περ-
νούν από το σημείο διαμαρτύρονται 
για την προαναφερόμενη κατάσταση 
και ζητούν από τις αρμόδιες Υπηρεσί-
ες να μεριμνήσουν για την αποκομιδή 
και απομάκρυνση των σκουπιδιών από 
το σημείο, ώστε να αποκατασταθεί και 
να σταματήσει να αποτελεί περιβαλλο-
ντική «βόμβα», όπως το χαρακτηρίζουν.

Τόνοι άχρηστων αντικειμένων αλλά 
και υλικών εκσκαφής- κατεδαφίσεων 
εναποτίθενται παράνομα καθημερινά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα από ασυ-
νείδητους, με αποτέλεσμα να εγκυμο-
νούνται κίνδυνοι για την δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον.

Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει 
κανείς είναι μεγάλες πλαστικές σακούλες 
γεμάτες μπάζα και άλλα άχρηστα υλικά.

Είναι προφανές, ότι ορισμένοι πετά-
νε μπάζα και σκουπίδια συνειδητά στο 
σημείο επειδή βρίσκουν ανεξέλεγκτο 
έδαφος, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν 
τη φύση και το τοπίο.

Η παράνομη χωματερή βρίσκεται 
ουσιαστικά πάνω σε αγροτικό δρόμο, 
ο οποίος εφάπτεται με την επαρχια-
κή οδό Βόλου-Φαρσάλων και βρίσκε-
ται μεταξύ Νέας Αγχιάλου και Μικρο-
θηβών, ένα περίπου χιλιόμετρο μετά τις 
εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού «Η Δήμητρα». Είναι μάλιστα εμφα-
νής για τα διερχόμενα ΙΧ που κινούνται 
στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυν-
ση προς Βόλο.

Πλησιάζοντας στο σημείο, η έντονη 
δυσοσμία που αναδίδεται στην γύρω 
περιοχή, είναι πραγματικά ανυπόφο-
ρη, αφού κάθε λογής σκουπίδια κάνουν 
στην κυριολεξία «πάρτι» ένθεν και ένθεν 
του αγροτικού δρόμου σε μήκος πεντα-

κοσίων περίπου μέτρων.
Σε μικρή απόσταση βρίσκονται πετα-

μένα πλαστικά μπουκάλια, σπασμένοι 
τσιμεντόλιθοι και πλακάκια, άχρηστα 
αφρολέξ και διάφορα άλλα σκουπίδια.

Το προαναφερόμενο σκηνικό συμπλη-
ρώνουν μεγάλοι σωροί από παλιά στρώ-
ματα, σπασμένα έπιπλα και άχρηστα 
οικιακά αντικείμενα, άδεια κουτιά χρω-
μάτων, αλλά και υλικά εκσκαφής.

Επίσης, έχουν πεταχτεί σπασμένα 
νοβοπάν, κομμένα χαρτόνια, ακόμη και 

παλιά χαλιά.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες είτε της Περι-

φέρειας Θεσσαλίας είτε του Δήμου Βόλου 
θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απο-
μάκρυνση των απορριμμάτων, ώστε ο 
χώρος να απελευθερωθεί. Πρέπει να 
εφαρμοστεί η κείμενη Νομοθεσία, καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση εγκυμονού-
νται κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία, αφού ο αγροτικός δρό-
μος αποτελεί περιβαλλοντική «βόμβα» 
για την ευρύτερη περιοχή.

Παράνομη χωματερή- περιβαλλοντική 
«βόμβα» εμφανίστηκε ξανά μεταξύ 

Μικροθηβών και Νέας Αγχιάλου
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Την ώρα που ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και η ενεργειακή κρί-
ση που προκαλεί έχουν αναγκά-

σει πολλές χώρες ανά τον κόσμο να 
κάνουν βήματα πίσω στην απεξάρ-
τησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, ο 
πλανήτης εκπέμπει διαρκώς σήματα 
κινδύνου, δείχνοντας ότι οδηγείται 
με μαθηματική ακρίβεια στο σημείο 
όπου δεν θα είναι αναστρέψιμη πλέ-
ον η κλιματική αλλαγή. Για πολλούς 
εξάλλου αυτό έχει ήδη γίνει.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα της κατά-
στασης ήταν οι πρωτόγνωρα υψηλές θερ-
μοκρασίες στην Ευρώπη την Πρωτοχρο-
νιά, σε αντίθεση με την μαζική ψυχρή 
εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που 
επηρέασε ακόμα και την Φλόριντα. Στην 
Κεντρική Ευρώπη σημειώθηκαν οι πιο 
ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρα-
σίες, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής 
Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Για 
το μεγάλο κόστος που προκαλεί αυτή η 
κατάσταση κάνει λόγο ο Χρήστος Ζερε-
φός, που είναι γενικός γραμματεύς της 
Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρό-
σωπος για την Κλιματική Αλλαγή.

Χώρες σε όλη την Ευρώπη έχουν βιώ-
σει θερμοκρασίες ρεκόρ του Ιανουαρίου, 
λένε οι μετεωρολόγοι. Τουλάχιστον οκτώ 
ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν την πιο 
ζεστή μέρα του Ιανουαρίου ποτέ. Οι κλι-
ματολόγοι κάνουν λόγο για ένα «ακραίο 
γεγονός» που δεν μοιάζει με τίποτα στην 
ευρωπαϊκή ιστορία. Χώρες όπως η Πολω-
νία, η Δανία, η Ολλανδία, η Λετονία, η 
Λιθουανία, η Λευκορωσία και η Τσεχι-
κή Δημοκρατία αντιμετωπίζουν θερμο-
κρασίες ρεκόρ.

Αρκετά υψηλές ήταν και οι θερμο-

κρασίες στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες 
χώρες της νότιας Ευρώπης, σημειώνει ο 
κ. Λαγουβάρδος: «Η Ευρώπη την Πρωτο-
χρονιά είδε θερμοκρασίες σε πολλές περι-
οχές που ήταν ρεκόρ. Όχι με τόσο μεγάλη 
διάρκεια όπως στη χώρα μας, που είχα-
με εμμονή υψηλών θερμοκρασιών τον 
Δεκέμβριο, με μικρά διαλλείματα κακοκαι-
ριών κυρίως στο πρώτο δεκαπενθήμερο.

Αν και δεν μπορεί να υπολογιστεί με 
ακρίβεια, το κόστος της κλιματικής αλλα-
γής επιβαρύνει και τις οικονομίες των 
χωρών και μάλιστα πρόκειται για ένα 
σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ τους.

Η τεράστια κλιματική ανισορροπία έχει 
και μεγάλο κόστος. Ειδικά για τη Ευρώ-
πη, μπορεί το κόστος αυτό να είναι πολύ 
μεγάλο σε χώρες όπως η Ελλάδα και οι 
υπόλοιπες χώρες στα Βαλκάνια. Δηλαδή, 

ήδη τα οικοσυστήματα τα δικά μας στη 
Μεσόγειο, έχουν χάσει ένα μέρος του χει-
μώνα. Κάτι που είναι σημαντικό για τη 
διατήρηση των οικοσυστημάτων. Επίσης, 
το χειρότερο είναι ότι ο υδροφόρος ορί-
ζοντας σε πολλές περιοχές της Μεσογεί-
ου έχει κατέβει επικίνδυνα, όχι μόνο από 
την υπερεκμετάλλευση, αλλά και από την 
ανακατανομή των βροχοπτώσεων και του 
χιονιού που έχει μειωθεί επίσης

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη ανα-
λύσει τους συγκεκριμένους τρόπους με 
τους οποίους η κλιματική αλλαγή μπο-
ρεί να έχει επηρεάσει τις πρόσφατες υψη-
λές θερμοκρασίες, αλλά ο ζεστός καιρός 
του Ιανουαρίου ταιριάζει σε μια μακρο-
πρόθεσμη τάση αύξησης της θερμοκρα-
σίας λόγω της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Τι προκάλεσε τον «καύσωνα»  
της Πρωτοχρονιάς στην Ευρώπη

Το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος 

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Τον μεγάλο παγετό έζησε τον Δεκέμβριο η Αμερική μετά 
την επέλαση του χιονιά - Τί είναι το φαινόμενο της "πολικής 
δίνης" - Πώς επιστρέφουν από το Βόρειο Πόλο ψυχρές αέρι-
ες μάζες των -50 βαθμών Κελσίου

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν ότι οι θερμοκρασίες 
θα πέσουν έως τους -31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις ψυχρές 
ριπές του ανέμου τα θερμόμετρα μπορεί να μετρούν έως και 
-50, -60 ή και -70 βαθμούς.

Η πολική αυτή δίνη, όπως την χαρακτήρισαν οι αμερι-
κανοί μετεωρολόγοι, είναι φαινόμενο που έχει δεκαετίες να 
εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργείται από μια 
περιστροφική κίνηση των ψυχρών αέριων μαζών, στη φορά 
των δεικτών του ρολογιού: Κατά την κίνηση αυτή οι ψυχρές 

αέριες μάζες φθάνουν στο Βόρειο Πόλο, επιστρέφουν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και διαπερνούν όλη την επικράτεια έως 
τον Κόλπο του Μεξικού. Οι μετεωρολόγοι να προειδοποιού-
σαν για αρκτικές συνθήκες.

«Οσοι είναι κάτω από 40 ετών είναι σίγουρο ότι δεν έχουν 
ξαναζήσει τέτοιο φαινόμενο», είπε χαρακτηριστικά ο μετεω-
ρολόγος του Weather Bell Ράιαν Μάουι.

Ενδεικτικά ορισμένες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν 
στις μεσοδυτικές Πολιτείες της Αμερικής:
● Βόρεια Ντακότα: - 25 βαθμοί Κελσίου
● Μινεσότα: - 31 βαθμοί Κελσίου
● Ινδιανάπολις: - 15 βαθμοί Κελσίου
● Σικάγο: - 15 βαθμοί Κελσίου

Το BBC σε νέο άρθρο του ανα-
φέρει ότι η κλιματική αλλαγή 
πλέον είναι εμφανής με κάθε 

τρόπο, αφού τα χιονοδρομικά κέντρα 
στις Άλπεις έφτασαν στο σημείο να 
χρησιμοποιήσουν τεχνητό χιόνι για 
να κάνουν οι επισκέπτες σκι.

Το bbc.com αναφέρει χαρακτηριστι-
κά πως η θερμοκρασία άγγιξε τους 20 
βαθμούς στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο 
Αντελμπόντεν που βρίσκεται σε υψόμετρο 
1350 μέτρων, ενώ και στα 2.000 μέτρα, η 

θερμοκρασία ήταν πάνω από το μηδέν.
Μάλιστα, το βρετανικό δημοσίευμα 

τονίζει πως η απόφαση να χρησιμοποι-
ηθεί τεχνητό χιόνι στα χιονοδρομικά 
κέντρα δεν επηρεάζει μόνο τους πλού-
σιους που πηγαίνουν εκεί, αλλά και τους 
υπόλοιπους πολίτες.

Συγκεκριμένα, για την παραγωγή 
τεχνητού χιονιού απαιτούνται τεράστιες 
ποσότητες νερού, τη στιγμή που η Ελβε-
τία κατανάλωσε συγκεκριμένες ποσό-
τητες νερού τον φετινό χειμώνα, ώστε 

να μπορέσει να παράξει αρκετή υδροη-
λεκτρική ενέργεια για να αντικαταστή-
σει τις ελλείψεις στον ενεργειακό τομέα.

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της 
Βασιλείας λοιπόν, προειδοποίησε ότι τα 
θέρετρα που βρίσκονται σε μεγάλο υψό-
μετρο, θα βασίζονται όλο και περισσό-
τερο στο τεχνητό χιόνι για να λειτουρ-
γούν, αυξάνοντας την κατανάλωση νερού 
έως και 80%, κάτι που μπορεί να προ-
καλέσει σημαντικές ελλείψεις για τους 
κατοίκους.

The Big Chill: Η Αμερική παγώνει στους -50 βαθμούς

BBC: Η κλιματική αλλαγή απειλεί και το σκι 

Τα χιονοδρομικά στις Άλπεις  
έβαλαν τεχνητό χιόνι

Ακόμα και στα 2.000 μέτρα, η θερμοκρασία ήταν πάνω από το μηδέν
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Το 2022 έφυγε και το Meteo 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών έκανε μια ανασκόπη-

ση της χρονιάς καταγράφοντας τα 
φαινόμενα του καιρού που έκαναν 
αίσθηση, όπως και τις θερμοκρασί-
ες που καταγράφηκαν.

Όπως αναφέρει, το 2022 αποτέλε-
σε σε επίπεδο θερμοκρασιών ακόμα 
μια θερμή χρονιά για τις περισσότερες 
περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια 
των περισσότερων μηνών, με αποκο-
ρύφωμα τις περιόδους 22-23 Ιουνίου 
και 23-29 Ιουλίου. Έτσι, οι χαμηλότερες 
θερμοκρασίες του έτους καταγράφηκαν 
κυρίως κατά τη διάρκεια της κακοκαιρί-
ας ΕΛΠΙΣ (23-25 Ιανουαρίου).

Επίσης, ξεχωριστή θέση στα θερ-
μοκρασιακά ρεκόρ του 2022 κατέχει 
το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου σημει-
ώθηκαν ταυτόχρονα η μικρότερη ελά-
χιστη (-18,1 βαθμοί στις 26/01) και η 
μεγαλύτερη μέγιστη (42,1°C στις 23/06) 
του έτους, δημιουργώντας ετήσιο θερ-
μοκρασιακό εύρος μεγαλύτερο των 60 
βαθμών Κελσίου.

Σε επίπεδο βροχοπτώσεων τα πρω-
τεία μοιράστηκαν η Κρήτη, η Ήπειρος 
και η Μαγνησία, με το μετεωρολογι-
κό σταθμό στην Ασή Γωνιά Χανίων να 
καταγράφει ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 
2.383 χιλιοστά. Αντίθετα, τα μικρότε-
ρα ετήσια ύψη βροχόπτωσης εντοπί-
ζονται στην Αττική, στη Νότια Βοιω-
τία και στη Βόρεια Κορινθία (αρνητικό 
ρεκόρ το Δερβένι με μόνο 171 χιλιοστά).

Πέραν των παραπάνω ρεκόρ, τα ακό-
λουθα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους 
κρίνονται ως αξιοσημείωτα:

-Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας 
«ΕΛΠΙΣ» (23-25 Ιανουαρίου), ισχυρές 
χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν στο νομό 
Αττικής και στην πόλη της Αθήνας. Εκα-
τοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην 
Αττική Οδό, ενώ αρκετές περιοχές της 
Αττικής βρέθηκαν αντιμέτωπες με πολυ-
ήμερες διακοπές ρεύματος

-Ο Μάρτιος κατά τις πρώτες του τρεις 
εβδομάδες ήταν εξαιρετικά ψυχρός, 
με χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται σε 
αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα 
στην Αττική σημειώθηκε χιονόπτωση 

κατά τα διαστήματα 10-12 Μαρτίου και 
19-21 Μαρτίου

-Ο Ιούνιος χαρακτηρίστηκε από πολ-
λές βροχές στα ηπειρωτικά. Τον Ιούλιο 
πολλές βροχές εκδηλώθηκαν εκ νέου 
στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα

-Την περίοδο 20-26 Αυγούστου κακο-
καιρία πολύ μεγάλης διάρκειας έπληξε 
ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, κάτι που 
είχε να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι 47 
χρόνια (30/07 – 05/08/1975)

-Ο Σεπτέμβριος ήταν πολύ ψυχρός 
στη Βόρεια Ελλάδα

-Στις 15 Οκτωβρίου σφοδρές βρο-
χοπτώσεις προξένησαν πλημμύρες και 
σημαντικές καταστροφές στην Κρήτη, 
ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

-Ο Δεκέμβριος ήταν ασυνήθιστα 
θερμός σε ολόκληρη τη χώρα

-Στις 24/01 στο χιονοδρομικό κέντρο 
του Καϊμάκτσαλαν (2.090 μέτρα) σημει-
ώθηκε ελάχιστη θερμοκρασία -19,8 °C, 
στις 26/01 στη δολίνη του Βαθύσταλ-
λου Παρνασσού (1.780 μέτρα) σημειώ-
θηκε ελάχιστη θερμοκρασία -28,6 °C, 
ενώ την ίδια ημέρα η ελάχιστη θερμο-
κρασία στη δολίνη της Κεχρωτής Μαι-
νάλου (1.613 μέτρα) ήταν ίση με -29,2 
βαθμούς Κελσίου

-Οι σημαντικές βροχοπτώσεις που 
δέχτηκαν οι Κυκλάδες τον Αύγουστο, 
είχαν ως αποτέλεσμα να μη βρίσκονται 
στις τελευταίες θέσεις ως προς τα ετή-
σια ύψη βροχής μετά από πολλά χρόνια

-Από το σύνολο των κακοκαιριών που 
εκδηλώθηκαν στη χώρα το 2022, δόθηκε 
όνομα σε οκτώ (Διομήδης, Ελπίς, Bianca, 
Φίλιππος, Genesis, Eva, Ariel, Gaia).

Meteo: Τα καιρικά φαινόμενα που σημάδεψαν το 2022 – Η περιοχή με ρεκόρ θερμοκρασίας

Ο χρόνος που έφυγε  
θεωρείται μια θερμή χρονιά  

με βάση τους μετεωρολόγους
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Στις περισσότερες γωνιές της 
Θεσσαλονίκης οι εικόνες με 
δεκάδες μπάζα και κάθε λογής 

σκουπίδια προκαλούν δυσφορία και 
αποτελούν σοβαρές εστίες μόλυνσης.

Εθελοντές στη Θεσσαλονίκη σηκώνουν 
τα μανίκια και καθαρίζουν διάφορες περι-
οχές της πόλης, προσπαθώντας να στεί-
λουν ηχηρό μήνυμα για την καθαριότη-
τα και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.

Η εθελοντική ομάδα «Save Your Hood» 
που μέτρα χιλιάδες μέλη στη Θεσσαλο-
νίκη και σε ολόκληρη τη χώρα έχει στό-
χο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Η ομάδα ξεκί-
νησε από την πρωτοβουλία του Βασίλη 
Σφακιανόπουλου τον Νοέμβριο του 2020, 
εν μέσω καραντίνας. Στη Θεσσαλονίκη, 
η πρώτη δράση έγινε ένα μήνα αργότε-
ρα, στις 12 Δεκεμβρίου. Στις δράσεις στη 
Θεσσαλονίκη έχουν συμμετάσχει μέχρι 
σήμερα 3.471 εθελοντές.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια η ομά-
δα πραγματοποίησε περισσότερες από 
330 δράσεις καθαρισμού. Μέχρι στιγ-
μής οι εθελοντές έχουν μαζέψει συνολι-
κά 1.000.045 λίτρα απορριμμάτων.  Πολ-
λές από τις δράσεις «αγκαλιάζονται» από 
τους δήμους που σε πολλές περιπτώσεις 
έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο προς τις 
εθελοντικές ομάδες.

Η εθελοντική ομάδα «The Cleaningans» 
ξεκίνησε από μία παρέα φίλων που θέλη-
σε να αλλάξει τη θλιβερή εικόνα που επι-

κρατεί σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από 
την ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών. Από 
το 2020 μέχρι σήμερα, έχουν καταφέρει 
να μαζέψουν χιλιάδες σκουπίδια, μπάζα 
και ογκώδη αντικείμενα.

Οι «The Cleaningans» έχουν διοργα-
νώσει περισσότερες από εκατό δράσεις 
καθαρισμού, με το 80% να αφορά περι-
οχές της Θεσσαλονίκης και το 20% δρά-
σεις σε Χαλκιδική, Σέρρες, Πάργα, Πρέ-
σπες και Σπάρτη. 

Αναφορικά με την άσχημη κατάστα-
ση που επικρατεί σε κεντρικά σημεία, 
αλλά και γειτονιές της πόλης, όπου πολί-
τες πετούν ανεξέλεγκτα απορρίμματα και 
μπάζα Η αλλαγή νοοτροπίας, η ανακύκλω-
ση, η συνεχής ενημέρωση του κόσμου 
αλλά και η προσπάθεια του καθενός μας 
να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερα 
απορρίμματα στην καθημερινότητα του 
είναι μερικές λύσεις για να μην βλέπου-
με τέτοιες εικόνες.

Εθελοντές «σώζουν» από τα σκουπίδια 
γειτονιές της Θεσσαλονίκης
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Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουρ-
γία του Κέντρου Επεξεργασίας 
Λυμάτων Κρωπίας, ενός από τα 

μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της 
χώρας στην Ανατ. Αττική, το οποίο 
κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια 
Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020 Ταμείο 
Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το έργο αναμένεται να αλλάξει 
ριζικά τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην 
ευρύτερη περιοχή των Μεσόγειων, ανοί-
γοντας το δρόμο για την οριστική διευθέ-
τηση του προβλήματος των ακάθαρτων 
αλλά και βάζοντας τέλος στην επιβολή 
προστίμων από την Ε.Ε για τη μη εφαρ-
μογή της κείμενης κοινοτικής οδηγίας 
περί υποδομών δικτύων αποχέτευσης 
και επεξεργασίας λυμάτων.

Η εκκίνηση της δοκιμαστικής λει-
τουργίας του ΚΕΛ Κρωπίας, έγινε εντός 
των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων 
εκτέλεσης του έργου, τα οποία είχαν επι-
καιροποιηθεί από την νέα διοίκηση του 
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με στόχο την 
ταχύτερη περάτωση του έργου το οποίο 
είχε μείνει στις καλένδες επί πολλά έτη 
από την αρχική πρόβλεψη υλοποίησής 
του. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδι-
ακή επέκταση του δικτύου του με νέες 
συνδέσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν και 
άλλοι οικισμοί της περιοχής.

Το Κέντρο Επεξεργασία Λυμάτων 
Κρωπίας – Παιανίας προϋπολογισμού 
112.900.000 ευρώ – ο οποίος θα αγγί-
ξει σταδιακά τα 200 εκατ. ευρώ περίπου 
(δίκτυο και ΚΕΛ) – κατασκευάστηκε από 
την Περιφέρεια Αττικής με Φορέα Λει-
τουργίας την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο σχετι-
κής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
των δυο εμπλεκόμενων φορέων και του 
Δήμου Κρωπίας.

Επισημαίνεται πως η Περιφέρεια 
Αττικής και σε συνεργασία με την Ειδι-
κή Γραμματεία στερεών και υγρών απο-
βλήτων προχώρησε στη σύνταξη μελετών 
που προβλέπουν την αύξηση της δυνα-

μικότητας του ΚΕΛ και την αναβάθμι-
ση της επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε 
να προβλέπεται η δυνατότητα άρδευσης 
και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφο-

ρέα, ενώ έχει γίνει ο απαραίτητος σχε-
διασμός διοχέτευσης του παραγόμενου 
νερού στις γεωργικές εκτάσεις, της πεδι-
άδας των Μεσογείων.

ΚΡΩΠΊΑ

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία 
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Το έργο των δασικών χαρτών 
ολοκληρώνεται με τη φάση της 
αρχικής κύρωσης, που αφορά 

στο 95% της υπό ανάρτησης έκτα-
σης και στο 90% της Επικράτειας, 
ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 

Μερικές βασικές απαντήσεις για 
τους δασικούς χάρτες από το Υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Τι είναι ο δασικός χάρτης;
Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει και 

οριοθετεί τις εκτάσεις δασικού ή χορτο-
λιβαδικού χαρακτήρα, οι οποίες προστα-
τεύονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας και τις διαχωρίζει από όλες 
τις διαφορετικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Σημειώνεται ότι οι δασικοί χάρτες 
ρυθμίζουν τον χαρακτήρα των εκτάσε-
ων και δεν επεμβαίνουν στο ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς, δεν θίγουν ιδιοκτησια-
κά δικαιώματα, της εκάστοτε έκτασης.

Αντίθετα αποσκοπούν να οριοθετή-
σουν τις δασικού και χορτολιβαδικού 
χαρακτήρα εκτάσεις υποστηρίζοντας 
το χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ παράλ-
ληλα συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Ποια η είναι η πρόοδος του έργου;
Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί δασι-

κοί χάρτες για το 95% της επικράτειας, το 
υπόλοιπο 5% αφορά σε περιοχές εντός 
ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεων.

Έχει κυρωθεί το 90% των δασικών 
χαρτών. 

Η διαφορά οφείλεται στο ότι δεν έχει 
γίνει κύρωση σε εκτάσεις, που έχουν 
υποβληθεί αντιρρήσεις και αιτήματα 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται ο 
χαρακτήρας έκτασης -για οποιαδήποτε 
νόμιμη χρήση/συναλλαγή με το δημό-
σιο/συμβολαιογραφική πράξη- μετά 
τη μερική ή ολική κύρωση των δασι-
κών χαρτών;

Μετά την κύρωση του δασικού χάρ-
τη κάθε μεταβίβαση, σύσταση και γενικά 
κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαι-
ωμάτων εκτάσεων που έχουν χαρακτη-
ριστεί ως δάση, δασικές ή χορτολιβαδι-
κές, πρέπει να  συνοδεύεται από σχετικό 
πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυν-
σης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο 
χαρακτήρας της έκτασης (ν.3889/2010, 
αρ. 20, παρ. 4).

Αν η έκταση δεν εμπίπτει στις διατά-
ξεις της δασικής νομοθεσίας (δεν απο-
τελεί δασική εν γένει έκταση) αρκεί 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφι-
κού διαγράμματος, που συνοδεύει τη 
σχετική πράξη του συμβολαιογράφου 
ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπό-
νησης τοπογραφικού διαγράμματος, 
επί αποσπάσματος του δασικού χάρ-
τη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο 

οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πρά-
ξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγ-
μένες των κορυφών του ακινήτου, με 
την οποία δηλώνεται υπευθύνως από 
τον συντάκτη του, ότι το συγκεκριμένο 
ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευ-
τικές διατάξεις της δασικής νομοθεσί-
ας (ν.3889/2010, αρ. 20, παρ. 5).

Ποια τα προβλήματα που ανέ-
δειξε η ανάρτηση και κύρωση των 
δασικών χαρτών;

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται 
από την πρόσφατη ανάρτηση και κύρω-
ση των δασικών χαρτών είναι το ιδιοκτη-
σιακό, οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται 
ως ΑΔ και ΔΑ δηλαδή πρώην αγροτικές 
εκτάσεις που δασώθηκαν λόγω εγκατά-
λειψης ή δασικές εκτάσεις που εκχερ-
σώθηκαν παράνομα προς καλλιέργεια, 
καθώς και σπίτια που έχουν χτιστεί σε 
δασικές εκτάσεις χωρίς την απαιτού-
μενη οικοδομική άδεια, δηλαδή είναι 
«δασικά αυθαίρετα».

Πότε αναμένεται να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία;

Μέχρι σήμερα έχουμε ιδρύσει 116 
επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) 
με στόχο να φτάσουμε τουλάχιστον τις 
200 ΕΠΕΑ που θα εξετάζουν 20.000 
αντιρρήσεις το μήνα, δεδομένο ότι για 
την καταβολή της αποζημίωσης των 
μελών απαιτείται εξέταση 100 υποθέ-
σεων ανά μήνα.

Δασικοί χάρτες: ολοκληρώνεται  
η φάση της αρχικής κύρωσης  
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Σύμφωνα με την υπουργική από-
φαση, επιτρέπεται η σήμανση, 
επισκευή, συντήρηση και βελ-

τίωση υφιστάμενων ορειβατικών και 
πεζοπορικών μονοπατιών 

Στον εμβληματικό θεσμό των «Απάτη-
των Βουνών» εντάσσεται το όρος Μαίνα-
λο και αποκτά καθεστώς υψηλής προστα-
σίας, καθώς με υπουργική απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργου Αμυρά, απαγορεύεται η διάνοι-
ξη δρόμου ή δημιουργία τεχνητών επιφα-
νειών, ως μέσο προστασίας της μοναδι-
κής βιοποικιλότητάς του.

Η συνολική έκταση του Μαινάλου που 
εντάσσεται στα «Απάτητα Βουνά» είναι 
44,98 τ.χλμ., υψομετρικού εύρους 1.107 
μέτρων (από 730 έως 1.837 μ.) και εκτείνε-
ται νότια του χιονοδρομικού κέντρου της 
περιοχής και βορειοδυτικά της πόλης της 
Τρίπολης. Αποτελείται από τεράστιες εκτά-
σεις κωνοφόρων δασών, κυρίως δασικών 
οικοσυστημάτων Κεφαλληνιακής Ελάτης 
και Μαύρης Πεύκης και προσφέρει κατα-
φύγιο σε σπάνια είδη νυχτερίδας, όπως η 
Nyctalus leisleri και στην ενδημική πετα-
λούδα Callimorpha quadripunctaria (οικο-
γένεια πεταλούδας της Ρόδου).

Η περιοχή ξεχωρίζει για τον πλούτο 
της ενδημικής και μη ερπετοπανίδας, την 
ελληνική σαύρα Lacerta graeca και την 
πελοποννησιακή Podarcis peloponnesiaca, 
ενώ είναι ένας από τους αγαπημένους 
ορεινούς όγκους ορειβατών.

Έως σήμερα έχουν κηρυχθεί Απάτη-
τα Βουνά με ισάριθμες υπουργικές απο-

φάσεις, τεράστιες περιοχές σε 7 ορεινούς 
όγκους, συνολικής έκτασης 1.042 τ.χλμ. 
Ειδικότερα:
● Λευκά Όρη 382,06 τ.χλμ. (νομοί Χανί-
ων & Ρεθύμνου)
● Σάος 97,30 τ.χλμ. (Σαμοθράκη)
● Σμόλικας 102,89 τ.χλμ. (νομοί Ιωαννί-
νων & Γρεβενών)
● Τύμφη 202,75 τ.χλμ. (νομός Ιωαννίνων)
● Ταΰγετος 143,23 τ.χλμ. (νομοί Λακωνί-
ας & Μεσσηνίας)
● Χατζή 45,61 τ.χλμ. (νομός Τρικάλων)
● Άγραφα 94,92 τ.χλμ. (νομοί Καρπενησί-

ου & Καρδίτσας)
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, 

επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντή-
ρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβα-
τικών και πεζοπορικών μονοπατιών. Ο 
οικοτουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε 
κάθε περιοχή που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
από άποψη βιοποικιλότητας και αισθητι-
κής τοπίου συμβάλλοντας στη διατήρηση 
ή στη δημιουργία κινήτρων για μετάβα-
ση σε πράσινη οικονομική δραστηριότητα 
όπως βιολογικές καλλιέργειες, προώθηση 
παραδοσιακών προϊόντων κ.ά.

8 είναι πλέον τα «Απάτητα Βουνά» 

Σε καθεστώς υψηλής  
προστασίας το όρος Μαίναλο

Πρασίνισμα 30 ευρώ το στρέμμα για κτηνοτρόφους που 
θα φτιάξουν δικό τους λειμώνα. Για την κτηνοτροφία, έχουν 
υπολογιστεί τρεις ομάδες ενισχύσεων. 

Η πρώτη έχει να κάνει με τη δημιουργία τεχνητού λειμώ-
να κοντά στο στάβλο, για τους κτηνοτρόφους που θα σταμα-
τήσουν τη βόσκηση στους φυσικούς βοσκότοπους:
α) για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψομετρι-
κή ζώνη (<600μ.),
β) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην ημιορεινή υψομε-
τρική ζώνη (600-800 μ.) και
γ) και για τον μήνα Μάιο στην ορεινή υψομετρική ζώνη 
(>800μ.).

Για την κάλυψη λοιπόν των διατροφικών αναγκών προ-
βλέπεται η δημιουργία τεχνητών λειμώνων, με επιδότηση 

30,4 ευρώ το στρέμμα. 
Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής 

(αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προ-
σαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες 
για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών. Εκτιμά-
ται στα 30 ευρώ ανά ΜΖΚ, ή 3 ευρώ ανά κεφάλι αιγοπροβά-
του και 30 ευρώ ενήλικο βοοειδές. Τώρα, το εάν και εφόσον 
είναι πρόθυμοι οι κτηνοτρόφοι ή ακόμη καλύτερα μπορούν 
να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες (εμπόδιο η τεχνική λύση 
στα βοσκοτόπια) μένει να φανεί για το 2023. Δεν είναι τυχαίο 
πάντως που οι αρμόδιες αρχές όποτε παρουσιάζουν το νέο 
πρασίνισμα δεν αναφέρονται καθόλου στους κτηνοτρόφους. 

Τεχνητός λειμώνας με πριμ 30 ευρώ το στρέμμα στο νέο πρασίνισμα
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Ο νέος μετασχηματισμός δημι-
ουργεί τη MYTILINEOS – 
Energy & Metals και τη μετα-

τρέπει σε μια ακόμα πιο δυναμική κι 
ευέλικτη εταιρεία, έτοιμη να αντι-
μετωπίσει τις προκλήσεις που δια-
μορφώνονται, αλλά και αυτές που 
θα διαμορφωθούν τα επόμενα πολ-
λά χρόνια. 

Εξάλλου, ο μετασχηματισμός αυτός 
έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου 
μετασχηματισμού που έκανε η Εταιρεία 
το 2017, καταφέρνοντας να δημιουργή-
σει μια μεγάλη βιομηχανική και ενερ-
γειακή ελληνική πολυεθνική, που πολ-
λαπλασίασε τα μεγέθη της, επέκτεινε 
τις δραστηριότητες της και στις πέντε 
ηπείρους και βελτίωσε την πιστοληπτι-
κή της ικανότητα.

Μέσα από νέο μετασχηματισμό η 
εταιρεία επιδιώκει:

● Μια νέα οργανωτική δομή προ-
σαρμοσμένη στο νέο περιβάλλον και 
στα νέα μεγέθη της Εταιρείας, η οποία 
θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυ-
ξή της και θα παρέχει στην επενδυτική 
κοινότητα άμεση κατανόηση των δρα-
στηριοτήτων της MYTILINEOS.

● Ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο 
να ευνοεί περαιτέρω i) τις εσωτερικές 
συνέργειες, ii) την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και iii) την αποτελεσματι-
κή εσωτερική επικοινωνία, με βασικό 
χαρακτηριστικό την προοδευτική απο-

κέντρωση αποφάσεων της Διοίκησης.
● Την αναγνώριση της πραγματι-

κής χρηματιστηριακής αξίας της Εται-
ρείας και την περαιτέρω αύξησή της, με 
παράλληλη στόχευση investment grade 
rating στο δανεισμό της.

● Επικέντρωση στην ανάπτυξη του 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία να 
δημιουργεί συνθήκες αξιοκρατικής ανέ-
λιξης, με ξεκάθαρο value proposition.

● Περαιτέρω ανάπτυξη σε δραστη-
ριότητες όπου παρουσιάζονται ευκαι-
ρίες (π.χ., Υποδομές & Παραχωρήσεις 
στην Ελλάδα, νέες τεχνολογίες, νέες 
αγορές διεθνώς).

Ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός 
αναβαθμίζει τη MYTILINEOS στον 
χώρο των υποδομών με τη δημιουργία 
δύο νέων θυγατρικών, που θα τοποθετη-
θούν στρατηγικά, για να αξιοποιήσουν 
κατάλληλα τις ευκαιρίες που ανοίγο-
νται τόσο στην Ελλάδα, όσο και διε-
θνώς. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται 
οι εξής εταιρείες:

● ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ που θα εξειδικεύεται 
στον κλάδο των κατασκευών (general 
contracting), με επικεφαλής: Προέδρος - 
Ε. Χρυσάφης και CEO – Ν. Μπενρουμπή

● Μ Παραχωρήσεων που θα αποτελεί 
τον επενδυτικό βραχίονα σε έργα παρα-
χωρήσεων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, με επικεφαλής: Προέδρος - 
Ε. Καραΐνδρος και CEΟ - Π. Γαρδελίνος

Η νέα εταιρική δομή της MYTILINEOS 

προβλέπει δύο επιχειρηματικούς Κλάδους:
● Τον Κλάδο Ενέργειας, με επικε-

φαλής: Ι. Καλαφατάς - Chief Executive 
Director, Energy.

● Τον Κλάδο Μεταλλουργίας με επι-
κεφαλής: Δ. Στεφανίδης - Chief Executive 
Director, Metallurgy.

Με αυτές τις αλλαγές, η MYTILINEOS 
τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη 
γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως 
κορυφαίο και ολοκληρωμένο «πράσινο» 
utility, με διεθνή παρουσία, ενώ καθιε-
ρώνεται ως σημείο αναφοράς της αντα-
γωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας 
σε ευρωπαϊκό τοπίο.

Ο δομικός μετασχηματισμός της 
MYTILINEOS έχει ως στόχο την ανά-
πτυξη της Εταιρείας και την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας όλων των δρα-
στηριοτήτων της, σε διεθνές επίπεδο. 
Παράλληλα, διευκολύνεται η επίτευ-
ξη των στόχων που έχουν τεθεί σχε-
τικά με το Net Zero, για το 2030 και το 
2050 μέσω δράσεων μείωσης κατανά-
λωσης ενέργειας, αύξησης προμήθει-
ας ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς αύξησης 
της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης 
καταλοίπων παραγωγικής διαδικασίας, 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα με τις οργανωτικές αλλα-
γές, εκσυγχρονίζει την Εταιρική Διακυ-
βέρνηση σε εκτελεστικό επίπεδο, ώστε 
να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα 
τους στόχους της.

Η νέα οργανωτική δομή  
της Mytilineos Energy & Metals
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Μέχρι το 2050, ορισμένοι επι-
στήμονες εκτιμούν ότι ο 
πληθυσμός της Γης θα αυξη-

θεί σε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 
Και οι ειδικοί ανησυχούν ότι δεν θα 
μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανά-
γκες όλων των τροφίμων. Έτσι ίσως 
χρειαστεί να βρούμε εναλλακτικές 
πηγές τροφής και τα έντομα θα μπο-
ρούσαν να είναι μέσα στη λίστα.

Επίσης, η κτηνοτροφία έχει σημα-
ντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπως:
● Λύματα που ρυπαίνουν ποτάμια
● Παραγωγή μεθανίου που συμβάλει 
στην υπερθέρμανση του πλανήτη
● Οικοσυστήματα που καταστρέφονται 
Τα έντομα, ωστόσο, θα μπορούσαν να 
είναι μια πιο φιλική προς το περιβάλλον 
λύση. Παράγουν πολύ λιγότερα λύμα-
τα και μόνο λίγα είδη εντόμων παρά-
γουν μεθάνιο. 

Τα πλεονέκτηματα της εκτροφής 
των εντόμων

Επειδή τα έντομα δεν είναι «θερμό-
αιμα», δεν χρειάζεται να ξοδεύουν ενέρ-
γεια για να διατηρούν τη θερμοκρασία 
τους τόσο αυστηρά ρυθμισμένη. Αυτό 
σημαίνει ότι μετατρέπουν τα τρόφιμα 
σε πρωτεΐνη πιο αποτελεσματικά από 
τα θερμόαιμα ζώα φάρμας. 

Για παράδειγμα σε σύγκριση με τα 
κοτόπουλα, ο γρύλος χρειάζεται τη μισή 
ποσότητα τροφής για να παράγει την 
ίδια ποσότητα πρωτεΐνης. Και χρειάζε-
ται τέσσερις φορές λιγότερη τροφή από 
τα πρόβατα και 12 φορές λιγότερη από 
τα βοοειδή. 

Τα έντομα, επίσης, χρειάζονται πολύ 
λιγότερο χώρο για να ζήσουν και οι 
άνθρωποι συχνά τα συλλέγουν στην 
άγρια φύση, επομένως υπάρχει πολύ 
μικρότερος αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Ένα άλλο ενδιαφέρον πλεονέκτημα 
της εκτροφής των εντόμων είναι η μεί-
ωση της ανάγκης χρήσης φυτοφαρμά-
κων. Εάν οι άνθρωποι συλλέγουν έντο-
μα για να φάνε, μπορεί να εξαρτώνται 
λιγότερο από χημικά φυτοφάρμακα για 
να διατηρούν τα φυτά υγιή.

Είναι τα έντομα θρεπτικά;
Τα έντομα μπορεί να είναι πιο φιλι-

κά προς το περιβάλλον σε σχέση με τα 
ζώα φάρμας, αλλά είναι θρεπτικά; Απο-
δεικνύεται ότι είναι.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, με 

2.000 βρώσιμα είδη, το θρεπτικό περι-
εχόμενο ποικίλλει πολύ. Και, επειδή τα 
έντομα έχουν πολύπλοκους κύκλους 
ζωής, η περιεκτικότητά τους σε θρεπτι-
κά συστατικά μπορεί να διαφέρει καθώς 
μεγαλώνουν.

Επιπλέον, το προφίλ των θρεπτικών 
συστατικών μπορεί να αλλάξει ανά-
λογα με τον τρόπο μαγειρέματος των 
εντόμων - τηγανητά, αποξηραμένα και 
ούτω καθεξής.

 Ωστόσο, η έρευνα για τα βρώσιμα 
έντομα δείχνει ότι τα περισσότερα είναι 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. 

Εντάξει όλα αυτά, αλλά τι γεύ-
ση έχουν;

Πιθανότατα το έχετε ήδη μαντέψει: 
κάθε είδος έχει μια ξεχωριστή γεύση. 
Σύμφωνα με το βιβλίο Creepy Crawly 
Cuisine , μεγάλο μέρος της γεύσης εξαρ-
τάται από χημικές ουσίες που ονομά-
ζονται φερομόνες και βρίσκονται στην 
επιφάνεια του εντόμου. 

Αυτό σημαίνει ότι εάν το έντομο μαγει-
ρευτεί σε νερό, οι φερομόνες ξεπλένο-
νται και η γεύση αλλάζει.

Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να 
προσαρμοστούμε, αλλά ο πλανήτης 
μπορεί να μας ευχαριστήσει. Και ορι-
σμένες εταιρείες φέρνουν ήδη προϊό-
ντα εντόμων στην αγορά με διακριτι-
κούς τρόπους.

Είναι τα βρώσιμα έντομα  
η τροφή του μέλλοντος;

Γιατί έντομα ίσως είναι η λύση για το μέλλον;
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Από τα στοιχεία της έρευνας 
της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι 
το 85,5% των νοικοκυριών 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 
την κατοικία τους, ενώ σε σύγκρι-
ση με το 2012 καταγράφεται αύξη-
ση 59,5% στην πρόσβαση στο διαδί-
κτυο από την κατοικία.
Χρήση διαδικτύου 

● 8 στους 10 (83,2%) ηλικίας 16 - 74 
ετών έκαναν χρήση του διαδικτύου κατά 
το Α´τρίμηνο του 2022. Καταγράφηκε 
αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το 2021. 

● Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας, χρήση του διαδικτύου σε τακτική 
βάση, δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά 
την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 
98,5% όσων χρησιμοποίησαν το διαδί-
κτυο το Α´ τρίμηνο του 2022. 

● Λόγοι χρήσης του διαδικτύου 
● Αναφορικά με τους λόγους χρήσης 

του διαδικτύου, κυριότερη δραστηριότη-
τα είναι η αναζήτηση πληροφοριών για 
προϊόντα και υπηρεσίες και αφορά τους 
9 στους 10 (89,2%) ηλικίας 16 - 74 ετών, 
που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α´ 
τρίμηνο του 2022. 

● Οι δραστηριότητες που κατέγραψαν 
τη μεγαλύτερη αύξηση, την τελευταία διε-
τία (Α´ τρίμηνο 2020 - Α´τρίμηνο 2022) 
είναι αυτές που αφορούν σε θέματα υγεί-
ας, με πιο σημαντική εκείνη που αφορά 
στην πρόσβαση online στο ατομικό ιατρι-
κό αρχείο, ακολουθούμενη από το κλεί-
σιμο ραντεβού online με ιατρό: 

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληρο-

φορίες αναφορικά με την πραγματοποί-
ηση, μέσω διαδικτύου, δραστηριοτήτων 
εκμάθησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελ-
ματικούς ή προσωπικούς λόγους. Οι δρα-
στηριότητες αυτές καταγράφουν μείωση 
κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκρι-
ση με το Α’ τρίμηνο του 2021, ενώ αύξη-
ση είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της 
αντίστοιχης περιόδου του 2021 σε σχέ-
ση με το 2020 και του 2020 σε σύγκρι-
ση με το 2019. 

● 48,6% των ατόμων ηλικίας 16 - 74 

ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο 
το Α ´ τρίμηνο του 2022, παρακολούθη-
σαν διαδικτυακά σεμινάριο / μάθημα 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (για το σχολείο, Πανεπιστήμιο κ.λπ.) 

● 41,6% παρακολούθησαν διαδικτυ-
ακά σεμινάριο / μάθημα για επαγγελμα-
τικό λόγο ή για λόγο που σχετίζεται με 
την εργασία τους και 

● 9,5% παρακολούθησαν διαδικτυα-
κά σεμινάριο / μάθημα για προσωπικό 
λόγο (χόμπι κ.ά.). 

ΕΛΣΤΑΤ: Το 85,5% των νοικοκυριών 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Για περισσότερους από δύο μήνες τα συνεργεία του Δήμου 
Αθηναίων καθάριζαν τοίχους και έβαφαν ρολά στο εμπο-
ρικό ιστορικό κέντρο με στόχο να σβηστούν οι μουντζού-
ρες που για πολλά χρόνια αποτελούσαν το μόνιμο ντεκόρ 
– ταπετσαρία ειδικά τη νύχτα, οπότε και τα εμπορικά κατα-
στήματα κλείνουν. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μεγά-
λο βαθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η επιχείρηση 
αντιγκράφιτι πραγματοποιήθηκε σε εμπορικά σημεία του 
κέντρου. Αθηνάς, Ευριπίδου, Σοφοκλέους, Αριστείδου, Αιό-
λου, Κολοκοτρώνη, Πραξιτέλους, Λέκκα, Αθηναΐδος, Αγίας 
Ειρήνης, Πολυκλείτου, Αγίου Μάρκου, Χρυσοσπηλιωτίσσης, 
Βλαχάβα, Βύσσης, Μιλτιάδου, Νικίου, Καρόρη, Αβραμιώτου, 
Βορέου, Καΐρη είναι οι βασικοί δρόμοι της πρωτεύουσας 

στους οποίους έδρασε η εξειδικευμένη ομάδα αντιγκράφι-
τι του Δήμου Αθηναίων.

Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας έδωσαν 
έμφαση σε τοίχους, μαρμάρινες, μεταλλικές και πέτρινες 
επιφάνειες, ενώ έπειτα από συνεννόηση με τους καταστη-
ματάρχες η δράση επεκτάθηκε και στα ρολά μαγαζιών, τα 
οποία ήταν καλυμμένα με αντιαισθητικά σχέδια για πολλά 
χρόνια. Μάλιστα, μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί θετικά 
στο πρόγραμμα αποκατάστασης 402 επιχειρήσεις, ενώ έχουν 
ήδη αποκατασταθεί συνολικά 1.250 ρολά.

Χρησιμοποιήθηκαν 1.100 λίτρα ειδικό υγρό που δημι-
ουργεί ένα «φιλμ» για τη μελλοντική προστασία των καθα-
ρών πλέον επιφανειών από τυχόν νέο βανδαλισμό. 

Επιχείρηση αντιγκράφιτι στην Αθήνα
Πρόγραμμα του δήμου για τοίχους, κολόνες και ρολά καταστημάτων 
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Τις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να ανοίξει η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη 
χορήγηση του Market Pass (κάρτα αγορών), ενώ από το 
τέλος του ίδιου μήνα εκτιμάται ότι θα γίνουν οι πρώτες πλη-
ρωμές, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν έξι μήνες αργότερα.

Η ενίσχυση που θα δοθεί υπολογίζεται στο 10% επί των 
αγορών των νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης 
σε σουπερμάρκετ, φούρνους, μίνι-μάρκετ, οπωροπωλεία, κρε-
οπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία και άλλα καταστήμα-
τα λιανικής τροφίμων.

Το μηνιαίο όριο αγορών για κάθε νοικοκυριό θα φτά-
νει τα 220 ευρώ -για το μονομελές νοικοκυριό- και αυτό θα 
αυξάνεται ανά 100 ευρώ για κάθε μέλος στην οικογένεια και 
έως 1.000 ευρώ αγορές.

Τα ποσά που αναλογούν στον κάθε πολίτη θα πιστώνο-

νται κάθε μήνα σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στα καταστήματα που 
βρίσκονται στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ και αυτά 
του λιανεμπορίου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά καταβάλλονται 
ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% 
των ανωτέρω ποσών.
• Διάρκεια επιδότησης: Φεβρουάριο – Ιούλιο 2023
• Μηνιαία επιδότηση: 22 € έως 100 €
• 6μηνιαία επιδότηση: 132 € έως 600 €
• Με ψηφιακή κάρτα: 100% επιδότησης
• Πληρωμή 1 η φορά: Τέλη Φεβρουαρίου
• Επόμενες πληρωμές: 1 η εβδομάδα κάθε μήνα
• Με κατάθεση σε λογαριασμό: 80% επιδότησης και κατα-
βολή κάθε 3 μήνες

Market Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Με αφορμή την έναρξη των χειμε-
ρινών εκπτώσεων, σε έναν νέο 
ιστότοπο (https://kataggelies.

mindev.gov.gr/) της Γενικής Διεύθυν-
σης Αγοράς και Προστασίας Κατανα-
λωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορί-
ου (Τομέας Προστασίας Καταναλωτή), 
οι καταναλωτές έχουν πια τη δυνατό-
τητα να ενημερώνονται για τα δικαι-
ώματα που απορρέουν από την κατα-
ναλωτική νομοθεσία που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των αρχών και να 
υποβάλλουν καταγγελίες.

Σχετικά με τις εκπτώσεις, αναφέρεται ότι 
σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής υποδει-
κνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμο-
ζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διά-
στημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης 
της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η 
χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος 
κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι 
συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν 
από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά 
για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως 
προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη 
τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρ-
κεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημε-
ρών πριν από την εφαρμογή της μείωσης 
της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξά-
νεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή 
νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής 
πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείω-
σης της τιμής.

Εκπτώσεις: Νέα πλατφόρμα 
καταγγελιών και οδηγός  

για τους καταναλωτές
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Ανιχνεύτηκε υδροκυανικό οξύ με υπέρβαση του νομοθετη-
μένου ορίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ. 
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προ-
ειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για 
τη διακίνηση από τη γερμανική εταιρεία «Bode Naturkost» 
στην ελληνική αγορά πυρήνων βερίκοκου, προέλευσης Πακι-
στάν, στους οποίους ανιχνεύτηκε υδροκυανικό οξύ με υπέρ-
βαση του νομοθετημένου ορίου.
Σε συνέχεια περαιτέρω διερεύνησης από την Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ τα εμπλεκόμενα προϊόντα 
έχουν ως κάτωθι:
Α) το προϊόν με εμπορική ονομασία «Mega Foods Πυρήνες 
Βερίκοκου», βάρους 150g, παρτίδας 228241022 και ανά-

λωση κατά προτίμηση πριν από 31/12/23, το οποίο διακι-
νήθηκε από την εταιρεία «ΒΙΟΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.». Η επιχείρηση 
έχει ήδη προβεί στην ανάκληση του προϊόντος με ενδεικτι-
κές φωτογραφίες όπως κατωτέρω:
Β) το προϊόν με εμπορική ονομασία «Evergreen super nuts 
Βιολογικοί Πυρήνες Βερίκοκου», βάρους 150g, με παρτίδες 
101122311223, 230922311223, 221022311223,190822311223, 
020922311223, 181122311223 και 03122211223 και ανά-
λωση κατά προτίμηση πριν από 31/12/23, το οποίο διακι-
νήθηκε από την εταιρεία «Αγροτική Βιοδιατροφική Α.Ε.». 
Οι σχετικοί έλεγχοι του ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλού-
νται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα ανω-
τέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

Ανακλήθηκαν πυρήνες βερίκοκου από την 
ελληνική αγορά, βρέθηκε υδροκυανικό οξύ!

Σαρωτικούς υγειονομικούς ελέγχους 
πραγματοποιούν στην εορταστική 
αγορά οι αρμόδιες ελεγκτικές υπη-

ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα μη 
τήρησης των απαιτούμενων κανόνων για 
την ασφάλεια των πολιτών

Πιο συγκεκριμένα κατά την 1η περίο-
δο των ελέγχων από 11-12-2022 έως 22-12-
2022, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής και η Διεύθυνση Αγροτικής 
και Κτηνιατρικής Πολιτικής πραγματοποίη-
σαν συνολικά 1024 ελέγχους σε καταστήμα-
τα λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκατα-
στάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής 
και ζωικής προέλευσης. Επίσης στα σφαγεία 
της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 
πραγματοποιήθηκαν 42 έλεγχοι. Από τους 

ελέγχους προέκυψαν 15 κατασχέσεις με τις 
οποίες δεσμεύτηκαν συνολικά 5677 kg κρέα-
τα & προϊόντα κρέατος ενώ έγιναν 90 συστά-
σεις συμμόρφωσης.

Παράλληλα, σε αντίστοιχους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύν-
σεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλο-
ντικής Υγιεινής κατά το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, ελέγχθηκαν 1.566 επιχειρήσεις και έγιναν 
συστάσεις συμμόρφωσης σε 754, ενώ διαπι-
στώθηκαν 15 παραβάσεις για τις οποίες επι-
βλήθηκαν πρόστιμα.

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες ήλεγξαν 
1.249 επιχειρήσεις για την τήρηση των μέτρων 
κατά του Covid-19 και έγιναν 68 συστάσεις, 
ενώ σε ελέγχους για την εφαρμογή της αντι-
καπνιστικής νομοθεσίας έγιναν 70 συστά-
σεις συμμόρφωσης σε σύνολο 1.207 ελέγχων. 

Κατασχέθηκαν πάνω από  
5 τόνοι κρέατος στην Αττική

Ο ΕΦΕΤ 
υπολειτουργεί
 Ο σύλλογος μονίμων 
υπαλλήλων του ΕΦΕΤ 
καταγγέλει πως ο ΕΦΕΤ 
εξακολουθεί να είναι τρα-
γικά υποστελεχωμένος με 
καλυμμένες θέσεις λιγότε-
ρες από το 50% του προ-
βλεπόμενου προσωπικού. 
Σε σημαντικές Περιφερει-
ακές Διευθύνσεις υπηρε-
τεί αριθμός επιθεωρητών 
μικρότερος από τα δάχτυ-
λα του ενός χεριού.
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες 
τόσο στην Κεντρική Υπη-
ρεσία όσο και στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις είναι 
αποψιλωμένες. Παρά τις 
προβλέψεις του οργανο-
γράμματος δεν έχουν ακό-
μα συσταθεί Περιφερεια-
κές Διευθύνεις του ΕΦΕΤ 
σε 4 Διοικητικές Περιφέ-
ρειες της χώρας (Στερεάς 
Ελλάδας, Δυτικής Μακε-
δονίας, Ιονίων Νήσων και 
Νοτίου Αιγαίου).
Τέλος αναφέρουν μετα-
ξύ άλλων πως η χρημα-
τοδότηση του ΕΦΕΤ από 
τον κρατικό προϋπολογι-
σμό δεν επαρκεί για την 
κάλυψη ούτε των πάγι-
ων εξόδων λειτουργίας 
ούτε των πιο στοιχειω-
δών αναγκών του ελε-
γκτικού έργου. 
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Τα σχόλια των αναγνωστών μας στο facebook
Eκατοντάδες τα σχόλια των αναγνωστών του ΠΑΚΟΕ στο facebook για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

Τα παραθέτουμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον στα προβλήματα του τόπου.
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H «Πανελλαδική Συνέλευση για 
την Προστασία της Ελληνικής 
Τάφρου», με την αποκάλυψη 

ότι η ίδια η ExxonMοbil ελέγχει περι-
βαλλοντικά την ExxonMobil για τις 
επιπτώσεις των εξορύξεων στο περι-
βάλλον, ζητά την άμεση ακύρωση του 
προγράμματος για έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων τονίζοντας ότι οι 
σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και η εξόρυξη έχουν σοβαρές 
έως και καταστροφικές επιπτώσεις 
στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυ-
στήματα και κατ’ επέκταση, μεγάλο 
αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Οι σεισμικές έρευνες για τον εντοπι-

σμό κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου και η εξόρυξη, σε περίπτωση 
που κρίνονται εκμεταλλεύσιμα τα κοιτά-
σματα, έχει σοβαρές έως και καταστροφι-
κές επιπτώσεις στα θαλάσσια και παρά-
κτια οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση, 
μεγάλο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνί-
ες. Ωστόσο, τόσο η σημερινή, όσο και η 
προηγούμενη κυβέρνηση, μπροστά στις 
ανησυχίες, στις προειδοποιήσεις και στις 
εκκλήσεις των ειδικών για την επείγου-
σα ανάγκη να προστατευτούν οι θάλασ-
σές μας (που συμπεριλαμβάνουν περιοχές 
ειδικής σημασίας της για τη βιοποικιλό-
τητα ολόκληρης της Μεσογείου) απαντά-
ει διαχρονικά με αοριστίες και ασάφειες, 
του τύπου: «Οι εργασίες των πετρελαϊ-
κών θα διενεργούνται κάτω από αυστηρή 
περιβαλλοντική επιτήρηση», «θα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα», «θα συγκρο-
τηθούν ειδικά όργανα περιβαλλοντικού 
ελέγχου» κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), κ. 
Αμυράς, απαντώντας στις 21 Νοεμβρίου 
2022, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευ-
τή του ΜέΡΑ25, κ. Κρίτωνα Αρσένη, τόνι-
σε ότι «Η ολοκληρωμένη μέριμνα για την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση, τον περιο-
ρισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
θα ανατεθεί στη Διακριτή Μονάδα Περι-
βάλλοντος» και διάβασε στη συνέχεια με 
στόμφο τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές 
του εν λόγω οργάνου, καταλήγοντας ξανά 
στο ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανη-
συχίας για καταστροφικές επιπτώσεις του 
προγράμματος.

Στην απάντηση του κ. Αμυρά μας 

κίνησε το ενδιαφέρον η χρήση μελλοντι-
κού χρόνου («θα ανατεθεί στη Διακριτή 
Μονάδα Περιβάλλοντος») αφού οι σει-
σμικές έρευνες στις θάλασσες της Κρή-
της και στο Ιόνιο πέλαγος είχαν ήδη ξεκι-
νήσει προ πολλού όπως είχε αποκαλύψει 
με Δελτίο Τύπου η Πρωτοβουλία Κρήτης 
ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων 
στις 26 Οκτωβρίου 2022. Απευθυνθήκαμε 
στις αρμόδιες αρχές, την Ελληνική Διαχει-
ριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και 
Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) το ΥΠΕΝ 
και την Περιφέρεια Κρήτης αλλά κατά το 
προσφιλές τους (και παράνομο) σύστη-
μα να αγνοούν τις ενοχλητικές ερωτή-
σεις, δεν λάβαμε ποτέ καμία απάντηση.

Ενημερωθήκαμε ωστόσο από δημο-
σιεύματα ότι, σύμφωνα με την ΕΔΕΥΕΠ, 
η Διακριτή Μονάδα Περιβάλλοντος είχε 
ήδη συγκροτηθεί από τις 5 Οκτωβρίου! 
Συμπεραίνουμε λοιπόν εύλογα ότι είτε 
ο υφυπουργός, κατά την ομιλία του στο 
κοινοβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2022, δεν 
είχε καθόλου γνώση του θέματος, ούτε καν 
γνώριζε αν η Διακριτή Μονάδα Περιβάλ-
λοντος είχε συγκροτηθεί και παρείχε τις 
υπηρεσίες της, είτε ότι η ΕΔΕΥΕΠ ψεύ-
δεται για το χρόνο συγκρότησης και λει-
τουργίας του εν λόγω οργάνου!

Το καλύτερο όμως, ακολουθεί: Γνω-
ρίζοντας ότι οι σεισμικές έρευνες και οι 

εξορύξεις αποτελούν τεράστια απειλή 
για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, είχα-
με τις απορίες:

– Ποιος θα φροντίσει να σταματήσει 
τη δραστηριότητα της ExxonMobil αν 
διαπιστωθεί οποιαδήποτε αρνητική επί-
πτωση στο περιβάλλον;

– Ποιος θα επιβάλλει στην ExxonMobil 
«να τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς 
όρους και τις περιβαλλοντικές δεσμεύ-
σεις» ακόμη κι αν αυτό σημαίνει απώ-
λεια κερδών;

– Ποιος θα υποχρεώσει την ExxonMobil 
να αποχωρήσει από θαλάσσιες περιοχές 
παγκόσμιας σημασίας για τη βιοποικιλό-
τητα όπως η Ελληνική Τάφρος;

Και επειδή η πραγματικότητα είναι πιο 
διασκεδαστική από τη φαντασία, πληρο-
φορηθήκαμε ότι η απάντηση σε όλες μας 
τις ερωτήσεις είναι η εξής μία:

…η ίδια η ExxonMobil!
Συγκεκριμένα, η Διακριτή Μονάδα 

Περιβάλλοντος αποτελείται από τα ακό-
λουθα μέλη:

– Τον σύμβουλο Περιβάλλοντος και 
Ρυθμιστικών Αρχών από το τμήμα Ανά-
πτυξης Χαρτοφυλακίου της ExxonMobil.

– Τον διευθυντή επιχειρήσεων Venture 
του παραρτήματος της ExxonMobil στην 
Κύπρο.

– Τον σύμβουλο Λειτουργίας, Ασφάλει-
ας, Υγείας & Περιβάλλοντος, από παράρ-
τημα της ExxonMobil στην Κύπρο.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνω-
στό ότι ο φυσικός μας πλούτος περνά-
ει στα χέρια των πετρελαϊκών, περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, επιστημονικοί και 
θεσμικοί φορείς και εμείς, οι κάτοικοι 
των περιοχών που πρώτα θα βιώσουμε 
τις συνέπειες των σχεδίων αυτών, καλού-
με την κυβέρνηση να ακυρώσει τις άδειες 
παραχώρησης στις πετρελαϊκές ώστε να 
μη θέσει σε τέτοιο κίνδυνο τη φυσική 
και πολιτιστική μας κληρονομιά. Τώρα το 
ελληνικό κράτος, μέσω της ΕΔΕΥΕΠ, μας 
ζητά να μείνουμε ήσυχοι γιατί οι θάλασ-
σές μας είναι ασφαλείς όσο τις προστα-
τεύει η ίδια η ExxonMobil.

Δεν εμπιστευόμαστε στην ExxonMobil, 
γνωστή για πληθώρα περιβαλλοντικών 
-και όχι μόνο- εγκλημάτων, ούτε και σε 
καμία άλλη πετρελαϊκή εταιρεία τον αλη-
θινό μας πλούτο, τη θάλασσά μας.

Ζητάμε την άμεση ακύρωση του προ-
γράμματος για έρευνα και εξόρυξη υδρο-
γονανθράκων!

Πανελλαδική Συνέλευση για την 
Προστασία της Ελληνικής Τάφρου – 

«O λύκος θα φυλάει τα πρόβατα!»



#147 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 YΥΓΕΙΑ / 79

Περαιτέρω έξαρση των λοι-
μώξεων του αναπνευστι-
κού, με τις επόμενες εβδο-

μάδες να χαρακτηρίζονται δύσκο-
λες, διαπιστώνει ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών, προτρέποντας τους 
ασθενείς να απευθύνονται εγκαί-
ρως στον θεράποντα ιατρό, για να 
προλάβουν επιπλοκές. 

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τη συμ-
μετοχή των εκπροσώπων ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, 
ΕΟΔΥ και των Επιστημονικών Ενώσε-
ων, όπου τονίστηκε η ανάγκη για έγκαι-
ρη χορήγηση των αντιικών φαρμάκων 
και αξιοποίηση από την επιστημονι-
κή κοινότητα των νέων θεραπειών για 
τον κορονοϊό.

Παρέμβαση έκανε ο υπουργός Υγεί-
ας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επεσήμα-
νε ότι «θα ικανοποιηθεί το αίτημα του 
ΙΣΑ, για την υποχρεωτική χορήγηση 
όλων των φαρμάκων με ιατρική συντα-
γή, κατά την ορθή επιστημονική πρακτι-
κή». Επίσης, όπως είπε, «εξετάζεται το 
αίτημα για επαναξιολόγηση των φαρμά-
κων που βρίσκονται στη λίστα των Μη 
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στο επό-
μενο κρίσιμο χρονικό διάστημα, κατά 
το οποίο αναμένεται «περαιτέρω έξαρ-
ση του κορονοϊού, της γρίπης που έχει 
επιθετική συνδρομή φέτος και άλλων 
ιώσεων» και κάλεσε την επιστημονική 
κοινότητα να είναι σε εγρήγορση.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ελλεί-
ψεις φαρμάκων που παρατηρούνται στην 
αγορά. Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπι-
ος Παπαδημητρίου εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα 
η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, με την 
προϋπόθεση, όμως, ότι δεν πρόκειται να 
αυξηθεί περαιτέρω η ζήτηση. Από την 
πλευρά του, ο εντεταλμένος σύμβου-
λος της ΠΕΦ, Βασίλης Πενταφράγκας 
χαρακτήρισε το πρόβλημα διαχρονι-
κό και διαβεβαίωσε ότι για τους επόμε-
νους μήνες η ελληνική φαρμακοβιομη-
χανία έχει δεσμεύσει πρώτες ύλες για να 
διασφαλίσει την επάρκεια στην αγορά.

Στη συνέχεια, ο Α’ αντιπροέδρος του 
ΕΟΔΥ, καθηγητής Δημήτρης Παρασκευ-

ής αναφέρθηκε στα τελευταία επιδημι-
ολογικά δεδομένα και τόνισε την ανά-
γκη, ειδικά οι ηλικιωμένοι να κάνουν 
την αναμνηστική δόση για τον κορο-
νοιό. Στην ανάγκη διεύρυνσης της χρή-
σης των αντιικών φαρμάκων, αναφέρ-
θηκαν οι καθηγητές Γιώργος Σαρόγλου 
και Κυριακή Κανελοπούλου, οι οποίοι 
διευκρίνισαν ότι νεότερες κατευθυντή-
ριες οδηγίες προβλέπουν ότι:

• σε άτομα άνω των 60 ετών με 
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, 
επιβάλλεται η χρήση των αντιικών φαρ-
μάκων

• κάθε ασθενής άνω των 60 ετών ακό-
μα και χωρίς συνοσυρότητες έχει ένδει-

ξη να πάρει το αντιικό φάρμακο για τον 
κορονοϊό καθώς έχει αποδειχθεί ότι απο-
τρέπει σε μεγάλο βαθμό, την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο και μειώνει την πιθα-
νότητα long covid.

Ο καθηγητής και μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμού, Γιώργος Χρού-
σος επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα για τα παιδιά αυτή την περίοδο 
είναι ο συγκυτιακός ιός, καθώς λόγω 
της πανδημίας πολλά παιδιά δεν έχουν 
ανοσοποιηθεί. Αναφορικά, με το αντιγρι-
πικό εμβόλιο διευκρίνισε ότι είναι υπο-
χρεωτικό για τα παιδιά έως ενός έτους 
και για τα υπόλοιπα παιδιά, σύμφωνα 
με τη σύσταση του γιατρού.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Έξαρση των λοιμώξεων του 
αναπνευστικού τις επόμενες εβδομάδες

Σε εγρήγορση η επιστημονική κοινότητα
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