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Από ηηο 2 Μαΐνπ ηνπ 2006 νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο Αιίκνπ θέξδηζαλ κε αζθαιηζηηθά 
κέηξα ηελ απελεξγνπνίεζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηαξάηζα 
ηεο πεξηνρήο ζε απόζηαζε 8 κέηξσλ από κπαιθόληα ζπηηηώλ θαη 150 κέηξσλ από ην 
3ν Γεκνηηθό Σρνιείν Αιίκνπ.  
 
Δίλαη κία από ηηο ειάρηζηεο θνξέο πνπ ειιεληθό δηθαζηήξην επηξξίπηεη επζύλεο ζε 
θξαηηθέο ππεξεζίεο, όηη δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο ηηο ζνβαξόηαηεο αληηξξήζεηο ηεο 
επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο γηα ηηο κειινληηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ από 
ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 
 
*Παξά ηε δηθαζηηθή απόθαζε, σζηόζν, θαη ην πξόζηηκν ησλ 1.500 επξώ εκεξεζίσο 
πνπ επέβαιε ην δηθαζηήξην, νη θάηνηθνη ππνζηεξίδνπλ όηη εδώ θαη ελάκηζε ρξόλν ε 
θεξαία ζπλερίδεη λα εθπέκπεη.  
 
*Βέβαηα, αλ πξνζπαζήζεηε λα ηελ εληνπίζεηε... δελ ζα ηε βξείηε! Οη εηαηξείεο ηειεθσλίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ «πξνθαινύλ» ηηο 
θακνπθιάξνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο... Η ζπγθεθξηκέλε ζηνλ Αιηκν είλαη «ληπκέλε» ειηαθόο ζεξκνζίθσλαο! 

Πνλνθέθαινη θαη αξξώζηηεο 
 
Τνπνζεηήζεθε ην 2004 ζε κηα ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή. Μόλν ην δεκνηηθό 
ζρνιείν έρεη 320 καζεηέο, από ηνπο νπνίνπο ην 70% θαηνηθνύλ ζε απόζηαζε 
αλαπλνήο από ηελ εγθαηαζηεκέλε θεξαία. Γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα νη θάηνηθνη 
δελ είραλ πάξεη είδεζε ηη γηλόηαλ.  
 
*Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία επηβάιιεη ηελ επθξηλή ζήκαλζε ηεο 
θεξαίαο. Δπίζεο ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απαηηεί ε εγθαηάζηαζε ησλ θεξαηώλ λα 
γίλεηαη αθνύ θξαηεζεί απόζηαζε αζθαιείαο 300 κέηξσλ, ηα νπνία ην ππνπξγείν 
Υγείαο θαηέβαζε ζηα 100.  
 
Μάιηζηα, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν επέξξηςε 

επζύλεο ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) θαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ 
(ΔΔΤΤ) όηη δελ πξνέβιεςαλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηελ απόζηαζε αζθαιείαο από εππαζείο νκάδεο, π.ρ. ζρνιεία.  
 
*Ο Γ. Μαξηόιεο, πνπ ηνλ ρσξίδνπλ από ηελ θεξαία κόιηο 9 κέηξα, είλαη αληηπξόεδξνο ζηνλ ζύιινγν γνλέσλ ηνπ δεκνηηθνύ. 
Αγαλαθηηζκέλνο κάο πεξηγξάθεη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο αιιά θαη ε ίδηα ηνπ ε νηθνγέλεηα: «Τα 
παηδηά δηακαξηύξνληαη ζπλερώο γηα θεθαιαιγίεο θαη ζσκαηηθή θνύξαζε. Ο πνλνθέθαινο έγηλε κόληκνο ζύληξνθνο όισλ. Η 
αδειθή κνπ έπαζε ζπξενεηδή, ε γπλαίθα κνπ θαη ηα παηδηά κνπ παξνπζίαζαλ αηκαηνινγηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη αδύλαηνλ μαθληθά 
ν θαξθίλνο λα έρεη δείμεη ηέηνηα πξνηίκεζε ζηε γεηηνληά καο!  
 
»Δηζη, ζπγθεληξώζακε ηξεηο ρηιηάδεο ππνγξαθέο. Γελ ιππεζήθακε έμνδα θαη θαηαθύγακε ζηε Γηθαηνζύλε. Καηαιπηηθέο 
ππήξμαλ, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα πξαθηηθά ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη επηζηεκνληθέο γλσκαηεύζεηο, γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
απεηινύλ ηε δεκόζηα πγεία θαη θαζόξηζαλ ηελ απόθαζε γηα παύζε ιεηηνπξγίαο ηεο θεξαίαο. Παξ' όια απηά ε θεξαία παξακέλεη 
ζπλδεδεκέλε, ν ζπλερήο ζόξπβνο από ην ςπθηηθό κεράλεκα είλαη ε απόδεημε».  

*Τν ίδην ηζρπξίδεηαη θαη ν Α. Ψεηκάδαο: «Η θεξαία ιεηηνπξγεί. Τηο πξώηεο εκέξεο ηεο 
δηθαζηηθήο απόθαζεο, ην ζήκα είρε εμαθαληζηεί από ηα θηλεηά καο. Τώξα κέρξη θαη 
ζην ππόγεην κπνξείο λα κηιήζεηο».  
 
*Ο δήκαξρνο Αιίκνπ, Θ. Οξθαλόο, καο ελεκεξώλεη όηη ην επόκελν βήκα είλαη ν 
εηζαγγειέαο: «Τν θξάηνο νθείιεη άκεζα λα πάξεη κέηξα γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ 
πνιηηώλ. Γελ δεηάκε ηελ θαηάξγεζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αιιά ηε δεκηνπξγία 
απζηεξώλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ, ζέζπηζεο νξίνπ 
ειάρηζηεο νξηδόληηαο απόζηαζεο 300 κ. θαη λα ζηακαηήζεη απηό ην αλεπίηξεπην θακνπθιάξηζκα ησλ θεξαηώλ». 
 
Δλνίθην 1.000 επξώ 
 
Δληύπσζε καο πξνθάιεζε ε «άγλνηα» ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηαξάηζαο (Πηλδάξνπ 6) γηα ηελ απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.  
 
«Καλείο δελ κε ελεκέξσζε γηα ηελ απόθαζε θαη επραξηζηώ ηελ εθεκεξίδα ζαο πνπ ην έθαλε. Δπαηξλα 1.000 επξώ ελνίθην ηνλ 
κήλα. Δρσ έλαλ ρξόλν λα πάξσ ρξήκαηα -κε πιεξώλνπλ άπαμ εηεζίσο- έηζη δελ γλώξηδα αλ ιεηηνπξγεί ή όρη ε θεξαία. Οηαλ 
ππέγξαςα ην ζπκβόιαην (5 ρξόληα) κνπ πξνζθόκηζαλ άδεηεο από ηε λνκαξρία, ηελ πνιενδνκία, ηελ ΔΔΑΔ θαη όινη κε 
δηαβεβαίσλαλ όηη θαλείο θίλδπλνο δελ ππάξρεη.  
 
»Δρσ θη εγώ ηξία παηδηά θαη αλεζπρώ ην ίδην. Μεηά ηελ πιεξνθόξεζή ζαο επηθνηλώλεζα κε ηελ εηαηξεία, ε νπνία κε 
δηαβεβαίσζε όηη ε θεξαία δελ ιεηηνπξγεί θαη όηη άκεζα νη λνκηθέο ππεξεζίεο ζα έξζνπλ ζε επαθή καδί κνπ γηα λα απνζπξζεί όιε 
ε εγθαηάζηαζε. Θα ήζεια λα δηαβεβαηώζεηε ηνπο πεξηνίθνπο όηη ζα θάλσ ό,ηη πξέπεη γηα λα απνκαθξπλζεί ην γξεγνξόηεξν». 
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Ο Γ. Μαπιόληρ με ηην ανεκηέλεζηη 

δικαζηική απόθαζη για ηο «ξήλωμα» ηηρ 

κεπαίαρ. 

 
Καλώδια ανηί ζωλήνων νεπού. 

 


