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ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ «κάτω από το τραπέζι» μεθο-
δεύουν Ιαπωνία, Νορβηγία και Ισλανδία για να νομι-
μοποιηθεί η αλιεία φάλαινας » σελ. 11
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ έριξε σε παράνομη 
χωματοδεξαμενή του δήμου, στο δάσος των Αγί-
ων Θεοδώρων, μια εταιρεία βιοκαυσίμων που ε-
πιδοτείται ως «πράσινη» επιχείρηση. Σύμφωνα με 
πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, η εταιρεία 
που διαθέτει άδειες και πιστοποιήσεις, δεν χρησι-
μοποιεί τις εγκαταστάσεις που διαθέτει για τον χη-
μικό καθαρισμό των αποβλήτων και ρυπαίνει το πε-
ριβάλλον. Στο επεισόδιο που έγινε πριν από δύο ε-
βδομάδες και εκδικάστηκε στην Κόρινθο την περα-
σμένη Δευτέρα, εντοπίστηκαν δύο βυτιοφόρα που 
έριξαν απόβλητα σε χωματοδεξαμενές που λειτουρ-
γεί παρανόμως ο δήμος Αγίων Θεοδώρων.

Για την υπόθεση καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
6 μηνών ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας των Αγί-

ων Θεοδώρων, Σωτήρης Νικολάου, ενώ ο δήμαρ-
χος, ως αιρετός, θα δικαστεί τον Μάιο κατευθείαν 
στο Εφετείο Ναυπλίου. Πρόεδρος του Δ.Σ. της ε-
ταιρείας βιοκαυσίμων είναι ο Αχιλλέας Φώλιας, α-
δελφός του πρώην υπουργού Ανάπτυξης της Νέ-
ας Δημοκρατίας, Χρήστου Φώλια. Η εταιρεία κλή-
θηκε για απολογία από τους Επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος, οι οποίοι -όπως προβλέπει ο σχετικός 
νόμος- θα βεβαιώσουν την παράβαση, θα επιβά-
λουν πρόστιμο και θα παραπέμψουν την υπόθε-
ση στον εισαγγελέα.

Η GF Energy είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση 
παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και το 2008 
εισέπραξε επιδότηση σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ.

ρεπορτάζ σελ. 5  »

Επικίνδυνα απόβλητα στο δάσος των Αγίων Θεοδώρων

«Πράσινη» βιομηχανία 
σκοτώνει το περιβάλλον

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ CRYOSAT-2

ΕΡΕΥΝΕΣ για να εκτιμηθεί η κατάσταση των πά-
γων στους πόλους, με πρόγραμμα της Ευρωπαϊ-
κής Διαστημικής Υπηρεσίας » σελ. 12
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Χημική βόμβα 
τα ληγμένα 
φάρμακα
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απορρίμματα στις χωμα-
τερές » σελ. 4
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∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ 7.200 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Με νέα πραγματογνωμοσύνη, ετοιμάζεται 
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Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΗΡΟΥ
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ΠΗΓΗ: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΛΥΜΑΤΑ

Realnews

Θάνατοι που σχετίζονται
µε την ποιότητα
του νερού 

Ανά 100.000 κάτοικους 
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Στείλτε μας τις καταγγελίες, τις ανησυχίες και τις ιδέες 
σας για θέματα περιβάλλοντος στο 
planet@realnews.gr ή στη διεύθυνση 
Real News, Λ. Κηφισίας 215, Μαρούσι 15124.

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ διανυκτερεύσεις και έσοδα 
10 δισ. ευρώ ετησίως αντιπροσωπεύει για την Ιταλία 
ο τουρισμός στις 772 προστατευόμενες περιοχές της 
χώρας, που ισοδυναμούν με το 10% της συνολικής της 
έκτασης. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δια-
μερίσματα και καταστήματα κάθε είδους λειτουργούν 
γύρω από την ιδέα των διακοπών κοντά στη φύση. Η 
οργάνωση των περιοχών κάθε άλλο παρά ιδανική εί-
ναι -η κακοδιαχείριση δεν είναι ελληνικό «προνόμιο»- 
αλλά ένας ολόκληρος επιχειρηματικός και επαγγελμα-
τικός κλάδος λειτουργεί και συνεισφέρει στα προβλη-
ματικά δημοσιονομικά της Ιταλίας.

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 10% του οικοτουρισμού στην Ιταλία αφο-
ρά τις 18.000 οργανωμένες αγρο-τουριστικές μονάδες. 
Οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να περάσουν 
τις διακοπές τους -κυρίως την άνοιξη- για να περπατή-
σουν στην παρθένα φύση, να παρατηρήσουν σπάνια 
ζώα και φυτά, να γνωρίσουν φυσικά «μνημεία», να χα-
λαρώσουν μακριά από την πολυκοσμία των συμβα-
τικών τουριστικών προορισμών. Η ανθρωπογεωγρα-
φία του οικοτουρισμού στην Ιταλία (και στον υπόλοι-
πο πλανήτη, φυσικά) είναι απολύτως προβλέψιμη. Τη 
μεγαλύτερη ομάδα (23%) αποτελούν οι νέοι έως 30 
ετών και ακολουθούν οι οικογένειες (20%), τα ζευγά-
ρια νέων ή συνταξιούχων (19,9%) και ούτω καθεξής.

Ο ΚΛΑΔΟΣ αυτός μάλλον δεν θα έχει σημαντική ανά-
πτυξη στην Ελλάδα. Δεν προσφέρεται για «αρπαχτές» 
μαζικής στέγασης και διατροφής. Δεν ενδείκνυται για 
όσους κυνηγούν το γρήγορο, εύκολο κέρδος με ελά-
χιστες παροχές. Απαιτεί καταρχήν οργανωμένη φρο-
ντίδα για το περιβάλλον, σεβασμό στις απαιτήσεις του 
επισκέπτη και διαρκή προσπάθεια τόσο από τους επι-
χειρηματίες όσο και από τις τοπικές αρχές. Στοιχεία 
που απουσιάζουν από τις περισσότερες περιοχές και 
τις επίσημες δομές της ελληνικής πολιτείας. 

ΠΟΣΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ επισκέπτες μπο-
ρεί να περιμένει μια περιοχή όπου πλάι στην άγρια φύ-
ση υπάρχουν και τα πειστήρια της καταστροφής της; 
Πόσοι οικοτουρίστες θα συστήσουν στους φίλους τους 
έναν τόπο πανέμορφο μεν, αλλά γεμάτο πληγές, όπως 
τα νταμάρια, οι χωματερές και οι χαβούζες; 

Κι όμως! Ο οικολογικός τουρισμός είναι μια τάση 
που κερδίζει έδαφος ακόμη και σε περιοχές με πολύ 
μικρότερο φυσικό πλούτο από την Ελλάδα. Η προώ-
θησή του δεν απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις ούτε δα-
πανηρές υποδομές. Ισως γι’ αυτό δεν προωθείται: Δεν 
προσφέρεται για μίζες που θα κάνουν πάμπλουτο ει-
σοδηματία τον απλό πολίτη. Ας αφήσουμε, λοιπόν, 
τους Ιταλούς, τους Σλοβένους και τους Τσέχους να α-
σχοληθούν με τους τουρίστες της φύσης. Εμείς είμα-
στε απασχολημένοι να κυνηγούμε φακελάκια από τη 
Siemens, την Daimler και τη ΜΑΝ...

Οικοτουρισμός;
Ναι, ευχαριστώ!

 s ΑΠΟΨΗ

 z  ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ
t.kouvakas@realnews.gr

230.000
εκτάρια καλύπτει το 
εθνικό πάρκο Τσιτου-
άν στο Νεπάλ, περιο-
χή που αποτελεί κα-
ταφύγιο για πολλά 
παγκοσμίως απειλού-
μενα είδη χλωρίδας 
και πανίδας

3.500
φοίνικες θα κοπούν 
στους νομούς Λασιθί-
ου, Ηρακλείου και Ρέ-
θυμνου, προκειμένου 
να σταματήσει η εξά-
πλωση του κόκκινου 
σκαθαριού που κατα-
στρέφει τα δέντρα

δολάρια αποτιµάται ο ετήσιος τζίρος 
της παράνοµης µεταφοράς και 
πώλησης ζώων 

2 δισ.

Μεταφέρουν πόσιµο νερό µε αγελάδες και 
µουλάρια, περνώντας µέσα από την ξεραµένη 
λίµνη Νάνχουα, στην επαρχία Γιουνάν της Κίναςνερό

3,3% είναι η συνολική συνεισφορά της 
ναυτιλίας στις παγκόσµιες εκποµπές CO2, 
σύµφωνα τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ναυτιλίας

2% θα είναι το ποσοστό συµµετοχής 
των βιοκαυσίµων στη βενζίνη και το 
πετρέλαιο στη Βουλγαρία έως το 2011

8.000 
εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος από 
καύση λιγνίτη υπάρχουν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά 
εκπέμπουν 2,8 δισ. τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως

838
δισ. ευρώ τουλάχιστον 
υπολογίζεται ότι θα επενδυθούν 
σε υποδομές χαμηλών 
εκπομπών ρύπων και στην 
παραγωγή «καθαρής» ενέργειας 
τις επόμενες δύο δεκαετίες στη 
Βρετανία

112  
τόνοι ελεφαντόδοντου θα 
παραμείνουν σε αποθήκες για 
να πωληθούν σταδιακά στη 
διεθνή αγορά. Στην αναθεώρη-
ση της διεθνούς σύμβασης δεν 
αποφασίστηκε η πλήρης απα-
γόρευση πώλησής του 
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μα είναι εντελώς απαράδεκτη. Δεν είναι 
δυνατόν να διεκδικούν ακόμα και πλατεί-
ες, στις οποίες εγώ θυμάμαι να παίζω όταν 
ήμουν μικρό παιδί. 

Ολη η περιοχή που διεκδικεί ο 
ναός είναι η ανάσα της δυτι-
κής Αττικής. Στην ουσία, 
θέλουν να μας πάρουν 
τον αέρα που αναπνέ-
ουμε», λέει από την 
πλευρά του ο δή-
μαρχος Περιστερί-
ου, Ανδρέας Παχα-
τουρίδης. 

Οντως, η δυτική Αττι-
κή είναι η πιο πυκνοδομη-
μένη περιοχή της Ελλάδας, κα-
θώς σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν μόλις 
1,3 τετ. μέτρα πρασίνου, σε αντίθεση με 

τα 2,5 τετ. μέτρα που είναι ο μέσος όρος 
της Αθήνας. 

Κοινωφελή ιδρύματα
«Είναι βλαξ και συκοφάντης όποιος 

υποστηρίζει ότι οι διεκδικήσεις 
μας στρέφονται εναντίον του 

περιβάλλοντος», δηλώνει ο 
νομικός εκπρόσωπος του 
Ιερού Ναού της Λαμίας, 
Παντελής Κοναξής. Ο 
γνωστός δικηγόρος χει-
ρίζεται την υπόθεση εκ 

μέρους του ναού από το 
1995 και δηλώνει ότι ουδέ-

ποτε υπήρξε πρόθεση για τσι-
μεντοποίηση των εκτάσεων του 

Ποικίλου Ορους. 
«Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουρ-

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΦΟΡΕΣ όσο το Πεδίον 
του Αρεως είναι η έκταση που διεκδικεί ο 
Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
της Λαμίας από τους δήμους Πετρούπο-
λης και Περιστερίου. Η διαμάχη που συ-
νεχίζεται επί δεκαετίες φτάνει πλέον στα 
άκρα, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν 
σφοδρές κατηγορίες εκατέρωθεν και να 
ετοιμάζονται να αναμετρηθούν ενώπιον 
της Δικαιοσύνης. 

Εκπρόσωποι του ναού δήλωσαν στην 
«R» ότι περιμένουν μέχρι τα τέλη Μαΐου 
νέα πραγματογνωμοσύνη για τον ακριβή 
καθορισμό των διεκδικούμενων εκτάσεων, 
ώστε να προσφύγουν εκ νέου στα δικα-
στήρια. Αποφασισμένοι να μην κάνουν 
ούτε ένα βήμα πίσω εμφανίζονται από 
την πλευρά τους οι δύο δήμοι της δυτικής 
Αττικής, στα όρια των οποίων βρίσκονται 
οι εκτάσεις. Πάνω από την υπόθεση πέ-
φτει βαριά η σκιά των καταπατητών, κα-
θώς η διαφιλονικούμενη πλαγιά του Ποι-
κίλου Ορους αποτελεί το «φιλέτο» της δυ-
τικής Αττικής, το οποίο εποφθαλμιούν οι 
οικοπεδοφάγοι. 

Το διακύβευμα, βέβαια, είναι τεράστιο, 
όχι μόνο για τους κατοίκους του Περιστε-
ρίου και της Πετρούπολης, αλλά και για το 
περιβάλλον ολόκληρης της Αττικής. 

Οι διεκδικούμενες εκτάσεις του Ποικί-
λου Ορους αποτελούν έναν από τους τε-
λευταίους πνεύμονες του λεκανοπεδίου. 
Πρόκειται για μια δενδρόφυτη περιο-
χή που ξεπροβάλλει σαν όαση ανάμεσα 
στην πυκνή δόμηση της δυτικής Αττικής 
και «φιλτράρει» τα καυσαέρια που παρά-
γονται εντός του αστικού ιστού. 

Ακόμα σημαντικότερο, όμως, είναι ότι 
η δασική έκταση του Ποικίλου Ορους λει-
τουργεί ως ένα «πράσινο τείχος», προστα-
τεύοντας ολόκληρη την Αθήνα από τα επι-
κίνδυνα σωματίδια που εκπέμπει η χωμα-
τερή των Ανω Λιοσίων. «Σε περίπτωση που 
οι συγκεκριμένες εκτάσεις χτιστούν, αυτό 
θα ισοδυναμεί με καταδίκη για την ατμό-
σφαιρα της Αθήνας και την υγεία των κα-
τοίκων της», δηλώνει ο δήμαρχος Πετρού-
πολης, Στέφανος Βλάχος.

«Ζητούν τον αέρα 
που αναπνέουμε»
«Στην ουσία, ο ναός διεκδικεί την περιο-
χή από τη δεκαετία του 1920. Επειτα από 
τόσα χρόνια, όμως, υπάρχει μεγάλη ασά-
φεια στην ακριβή έκταση που διεκδικείται. 
Ετσι, από μερικές εκατοντάδες στρέμματα, 
ο ναός έχει φτάσει να διεκδικεί πάνω από 
7.200 στρέμματα σε περιοχές εντός και 
εκτός σχεδίου», εξηγεί ο Στ. Βλάχος.

Για την ακρίβεια, τα 4.138 στρέμμα-
τα είναι εκτός σχεδίου, ενώ τα υπόλοιπα 
αφορούν δομημένες και αδόμητες περι-
οχές, μεταξύ των οποίων και 34 πάρκα 
και πλατείες! 

«Η στάση της Εκκλησίας σε αυτό το θέ-

γήσουμε κάποια κοινωφελή ιδρύματα, 
όπως γηροκομεία. 

Για τις υπόλοιπες εκτάσεις, όμως, θέλου-
με να αποζημιωθούμε, εκτός εάν έλθου-
με σε συνεννόηση με τους δήμους για να 
τους δωρίσουμε κάποιο μέρος των εκτά-
σεων». Ο κ. Κοναξής κάνει παράλληλα λό-
γο για «ύποπτα συμφέροντα» τα οποία, 
σε περίπτωση που η κυριότητα των εκτά-
σεων δεν κατοχυρωθεί, θα μπορούν να 
δράσουν ανεξέλεγκτα. 

«Ο ναός είναι αυτός που συνεργάζεται 
με καταπατητές», είναι η σκληρή απάντη-
ση του κ. Παχατουρίδη. «Κανείς μεγαλο-
δικηγόρος ή ναός από τη Λαμία δεν μπο-
ρεί να διασφαλίσει τη γη του Περιστερί-
ου και της Πετρούπολης καλύτερα από 
τον λαό και τις δημοτικές αρχές», δήλωσε 
ο δήμαρχος Περιστερίου.

z  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr Πάνω από 3.000 

στρέμματα της 
διεκδικούμενης 
έκτασης βρίσκονται 
εντός σχεδίου πόλεως. 
Μέρος τους είναι 
δομημένο ή φιλοξενεί 
πάρκα και πλατείες

Ολη η περιοχή που διεκδικεί ο 
ναός είναι η ανάσα της δυτι-
κής Αττικής. Στην ουσία, 
θέλουν να μας πάρουν 

Οντως, η δυτική Αττι-
κή είναι η πιο πυκνοδομη-
μένη περιοχή της Ελλάδας, κα-

«Είναι βλαξ και συκοφάντης όποιος 
υποστηρίζει ότι οι διεκδικήσεις 

μας στρέφονται εναντίον του 
περιβάλλοντος», δηλώνει ο 
νομικός εκπρόσωπος του 

μέρους του ναού από το 
1995 και δηλώνει ότι ουδέ-

ποτε υπήρξε πρόθεση για τσι-
μεντοποίηση των εκτάσεων του 

ναός είναι η ανάσα της δυτι-

κή είναι η πιο πυκνοδομη-

υποστηρίζει ότι οι διεκδικήσεις 
μας στρέφονται εναντίον του 

ποτε υπήρξε πρόθεση για τσι-

34
πάρκα και πλατείες πε-

ριλαµβάνονται στις 
εκτάσεις που διεκ-
δικεί ο ναός της 

Λαµίας

Η εκκλησία διεκδικεί
την «ανάσα» της Αττικής
7.200 στρέµµατα στο Ποικίλο Ορος υποστηρίζει ότι κατέχει 
ο ναός του Ευαγγελισµού τη Λαµίας
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ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΛΟΓΩ... ΒΟΣΚΗΣΗΣ

Η ΥΠΟΘΕΣΗ  φέρει «οσμή» Βατοπεδίου, νομικά όμως 
διεκδικεί Οσκαρ πολυπλοκότητας. Σε αντίθεση με τις 
διεκδικήσεις της αγιορείτικης μονής που βασίζονταν σε 
οθωμανικά χρυσόβουλα, ο Ιερός Ναός της Λαμίας στη-
ρίζει τις δικές του διεκδικήσεις σε συμβολαιογραφικά 
έγγραφα που χρονολογούνται από το 1848. 

Πρόκειται για τη διαθήκη της Καλομοίρας Βέρδη, 
επικεφαλής μιας οικογένειας μεγαλοκτηνοτρόφων 
στην Αθήνα του 19ου αιώνα, στην οποία οι πλαγιές του 
Ποικίλου Ορους είχαν κατοχυρωθεί επειδή εκεί έβο-
σκαν τα αιγοπρόβατά της. 

Ενας από τους κληρονόμους της, ο Παναγιώτης 
Βέρδης, αντάλλαξε τα κτήματά του με οικόπεδο στο κέ-
ντρο της Αθήνας, με έναν άνθρωπο ονόματι Αγαπητό 
Ζωντανό, που είχε καταγωγή από τη Λαμία. Από αυτόν, 
οι εκτάσεις περιήλθαν στην κυριότητα της αδελφής 
του Σοφίας Ζωντανού, η οποία μετά τον θάνατό της, το 
1916, τις κληροδότησε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο 
νομικό θέμα με τελικό αποδέκτη τον ναό, δίχως ωστό-
σο να αναφέρεται με ακρίβεια ο αριθμός των στρεμμά-
των που κληροδοτούνται.

ίδρυµα 
Ο ναός της Λαµίας 
θέλει να δηµιουρ-
γήσει κάποια κοι-
νωφελή ιδρύµατα, 
όπως γηροκοµεία 
και να αποζηµιω-
θεί για τις υπόλοι-
πες εκτάσεις

φίλτρο
που καθαρίζει τον 
αέρα της Αθήνας 
από τα επικίνδυνα 
σωµατίδια είναι η 
δασική έκταση του 
Ποικίλου Ορους 
που διεκδικεί ο να-
ός του Ευαγγελι-
σµού της Λαµίας

«Ο ναός συνεργά-
ζεται µε καταπατη-
τές», υποστηρίζει 
ο δήµαρχος Περι-
στερίου, Ανδρέας 
Παχατουρίδης
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Επιστημονικές έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί στη Σουηδία την πενταετία 
2002-2007 δείχνουν ότι το είδος των 
ουσιών που απορρίπτονται στο οι-
κοσύστημα καθώς και οι επιπτώσεις 
ποικίλλουν.

Τι προκαλούν
Οι πιο διαδεδομένες ουσίες και οι βλα-
βερές επιπτώσεις τους είναι:
z Paracetamol: Υπάρχει στα παυσί-

πονα. Επιδημιολογικές μελέτες σε Νέα 
Ζηλανδία και Αυστραλία δείχνουν πως 
οι υπερβολικές δόσεις καταστρέφουν 
το συκώτι.
z Ketoprofen: Εντοπίζεται στα παυσί-
πονα. Η υπερβολική κατανάλωση εν-

δέχεται να προκαλέσει έλκος και άλλα 
γαστρεντερικά προβλήματα.
z Naproxen: Εντοπίζεται στα αναλγη-
τικά. Ερευνες που δημοσιεύτηκαν το 
2006 δείχνουν ότι μπορεί να προκα-
λέσει επιπλοκές στις εγκύους και γενε-
τικά προβλήματα στα βρέφη.
z Ibuprofen: Υπάρχει στα αντιφλεγ-
μονώδη παυσίπονα. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι οι υπερβολικές δόσεις μπο-
ρούν να προκαλέσουν εντερικά προ-
βλήματα.
z Metoprolol: Περιέχεται στα αντι-
υπερτασικά φάρμακα. Σύμφωνα με 
καναδικές μελέτες, προκαλεί επιπλο-
κές στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως 
κούραση, ζάλη, διάρροια, ακόμα και 
κατάθλιψη.
z Furocemide: Εντοπίζεται στα διου-
ρητικά. Η συγκεκριμένη ουσία μπορεί 
να αφυδατώσει τον οργανισμό απο-

βάλλοντας διάφορα πολύτιμα μέταλ-
λα από το αίμα.

Διάσπαρτα στην Ελλάδα
Σε παρόμοιες διαπιστώσεις για τα ελ-
ληνικά δεδομένα καταλήγουν και οι 

εκτιμήσεις του αντιπροέδρου του Ιν-
στιτούτου Φαρμακευτικής Ερευνας, 
Γιώργου Κιοσέ. 

«Παρόμοιο κοκτέιλ από τα οικια-
κά φάρμακα υπάρχει διάσπαρτο και 
στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής, όμως, 
δεν έχει διεξαχθεί καμία δειγματολη-
πτική έρευνα που να εξακριβώνει τό-
σο την ποιότητα των ρύπων όσο και 
τη διασπορά τους», επισημαίνει ο κ. 
Κιοσές. 

Οσον αφορά την προέλευση, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, 
πάνω από το 35% των 50 εκατ. ληγ-
μένων συσκευασιών προέρχεται από 
μισο-χρησιμοποιημένα φάρμακα που 
προκαλούν παρενέργειες στους ασθε-
νείς. Τα υπόλοιπα αφορούν συσκευα-
σίες που χρησιμοποιήθηκαν μία φο-
ρά και έληξαν διότι ξεχάστηκαν στο 
ψυγείο ή στο ράφι.

Πάνω από 50.000.000 συσκευασίες καταλήγουν  
στις χωματερές κάθε χρόνο μαζί με τα αστικά απορρίμματα

Διάσπάρτεσ χημικές και βιολογι-
κές οικολογικές βόμβες αποτελούν 
για το περιβάλλον τα ληγμένα φάρ-
μακα που αγοράζονται από το φαρ-
μακείο της γειτονιάς και καταλήγουν 
στους κάδους σκουπιδιών. Οι ουσί-
ες των φαρμάκων έχουν τοξικές αλ-
λά και μολυσματικές ιδιότητες, καθώς 
ρυπαίνουν ποτάμια, λίμνες, έδαφος, 
νερό, επηρεάζοντας έτσι τους υδρό-
βιους οργανισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτού-
του Φαρμακευτικής Ερευνας και Τε-
χνολογίας, μόνο το 2% των οικιακών 
ληγμένων φαρμάκων από τις 500 εκατ. 
συσκευασίες που διακινούνται ετησί-
ως επιστρέφεται από τα φαρ-
μακεία στις εταιρείες. 
Κατά τα άλλα, τουλά-
χιστον 50.000.000 
συσκευασίες κά-
θε χημικής σύ-
στασης απορ-
ρίπτονται στο 
περιβάλλον, με 
ανυπολόγιστες 
συνέπειες.

Ανθεκτικά 
βακτήρια
Ο Μιχάλης Κουντουδιός, χημικός 
μηχανικός στην εταιρεία Εnvirochem 
Hellas, επισημαίνει πως η τοξική και 
μολυσματική δράση των φαρμακευ-
τικών ουσιών στο οικοσύστημα είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένη. «Αν και 
δεν έχουν γίνει επιδημιολογικές με-
λέτες για τις επιπτώσεις των ουσιών 
στους οργανισμούς, η ανάμιξή τους 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο για 
τους ίδιους όσο και για το περιβάλ-
λον», εξηγεί στην «R» ο κ. Κουντουδι-
ός. «Οι επιστήμονες ανησυχούν επί-
σης και για τη χρόνια παρουσία αντι-
βιοτικών στο περιβάλλον, καθώς αυ-
τά δημιουργούν ανθεκτικά βακτήρια 
που προκαλούν ασθένειες», προσθέ-
τει ο ίδιος.

Ο κίνδυνος εντείνεται, καθώς σχε-
τική έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα 
σε δείγματα πόσιμου νερού τριάντα 
πολιτειών των ΗΠΑ εντόπισε εκτετα-
μένη παρουσία παυσίπονων, οιστρο-
γόνων, αντικαταθλιπτικών και άλλων 
φαρμάκων.

z  TΟΥ ΓιάΝΝΗ ΜΥττΗ 
g.mittis@realnews.gr

H
ΠιλοΤικο ΠρογρΑμμΑ ΑΠο Το 2009

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πιλοτικο Προγραμμα συλλογής και διαχείρισης ληγ-
μένων φαρμάκων ξεκίνησε από το Ιούνιο του 2009 στα συ-
νοικιακά φαρμακεία της Δωδεκανήσου και της Μυτιλήνης. 
Στόχος του προγράμματος -το οποίο υλοποιεί το Ινστιτούτο 
Φαρμακευτικής Ερευνας σε συνεργασία με την Πανελλήνια 
Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας και τη βοήθεια τοπικών φαρ-
μακευτικών συλλόγων- είναι η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγ-
ματοποιείται εκστρατεία ενημέρωσης για τις επιπτώσεις των 
ληγμένων φαρμάκων στο περιβάλλον, ενώ εξετάζεται η δυ-
νατότητα συγκρότησης ενός πανελλαδικού δικτύου συλλο-
γής και καταστροφής τους.

Για τις ανάγκες του προγράμματος τοποθετήθηκαν 120 
κάδοι συλλογής. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η ανταπόκριση 
της τοπικής κοινωνίας ήταν άμεση. Μέχρι σήμερα οι κάδοι 
έχουν γεμίσει ολοκληρωτικά και τα φαρμακεία ζητούν να 
τοποθετηθούν περισσότεροι.

Βιολογική βόμβα 
τα ληγμένα φάρμακα

νερό
Οι επικίνδυνες ουσί-

ες των φαρμάκων 
καταλήγουν στον 
υδροφόρο ορί-

ζοντα 

Οι επιστήμονες ανησυχούν για τη χρόνια 
παρουσία αντιβιοτικών στο περιβάλλον, κα-
θώς δημιουργούν ανθεκτικά βακτήρια
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Προτεραιότητα 
η σωστή 
διαχείριση
Η διαχειρισΗ των ληγμένων 
φαρμάκων από τα φαρμακεία 
στη χώρα μας γίνεται σωστά 
με την επιστροφή και την κατα-
στροφή τους μέσω των φαρ-
μακευτικών εταιρειών. Τα ληγ-
μένα φάρμακα των νοικοκυ-
ριών, όμως, απορρίπτονται 
στο περιβάλλον και καταλή-
γουν ανεπεξέργαστα στη χω-
ματερή. 

Οι ποσότητες ανέρχονται 
στις 50.000.000 συσκευασί-
ες ετησίως. Από αυτές, το 5% 
αφορά φάρμακα των οποίων 
η χρήση διακόπηκε λόγω πα-
ρενεργειών, ενώ το 10% αφο-
ρά τα ληγμένα ή μερικώς χρη-
σιμοποιημένα. 

Η ρυπογόνος δράση τους 
είναι πλέον αποδεδειγμένη, 
αφού η απόρριψή τους μολύ-
νει το υπέδαφος και τον υδρο-
φόρο ορίζοντα. Συγκεκριμένα, 
μία μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ 
σε 139 στρώματα υδροφόρου 
ορίζοντα αποκάλυψε ότι ου-
σίες όπως ορμόνες, αντιβιοτι-
κά, αντικαταθλιπτικά και αντι-
παρασιτικά έχουν ρυπάνει όλα 
τα στρώματα του υδροφόρου. 
Συγκεκριμένα:
z  το 80% των στρωμάτων πε-
ριείχε μία χημική ουσία, 
z  το 50% τουλάχιστον επτά 
και 
z  το 34% τουλάχιστον δέκα. 

Εκείνο που χρειάζεται σή-
μερα περισσότερο παρά πο-
τέ είναι η συνειδητοποίηση 
του προβλήματος από την πο-
λιτεία, φορείς και εταιρείες, 
ώστε στο πλαίσιο και των οδη-
γιών του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Περιβάλλοντος να δημι-
ουργηθεί ένα ενιαίο θεσμικό 
πλαίσιο για τη διαχείρισή τους. 

Η ενημέρωση και η ευαι-
σθητοποίηση του κοινού μπο-
ρεί να γίνει κυρίως μέσω των 
φαρμακείων, καθώς ο φαρμα-
κοποιός είναι ο αρχικός κρί-
κος της πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης.

Το οικοσύστημα δεν έχει 
πλέον την πολυτέλεια να δε-
χθεί οτιδήποτε. Γι’ αυτό η σω-
στή διαχείριση των οικιακών 
φαρμάκων δεν αποτελεί πο-
λυτέλεια ή ιδιορρυθμία, αλλά 
πρώτη προτεραιότητα για ένα 
καθαρό περιβάλλον.

* Ο Γεώργιος Κιοσές 
είναι φαρμακοποιός, 
αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου 
Φαρμακευτικής Ερευνας και 
Τεχνολογίας

z  ΓΡΑΦΕΙ Ο  
ΓεΩρΓιΟσ ΚιΟσεσ* 
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Βιομηχανία ρύπων με... επιδότηση!
Επικίνδυνα απόβλητα έριξε στο δάσος εταιρεία του αδελφού «γαλάζιου» πρώην υπουργού

ΩΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ» επιδοτείται η βιομηχανία 
βιοκαυσίμων που έριξε πριν από δέκα μέ-
ρες υγρά απόβλητα σε χωματοδεξαμενές, 
στο δάσος των Αγίων Θεοδώρων. Σύμφω-
να με ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) τα υγρά 
απόβλητα ανήκουν στην GF Energy ABEE, 
την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παραγω-
γής βιοντίζελ στη χώρα μας, που εδρεύει 
στo Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων. Πρόεδρος 
του Δ.Σ. της εταιρείας είναι ο Αχιλλέας Φώ-
λιας, αδερφός του πρώην υπουργού Ανά-
πτυξης της Ν.Δ. Χρήστου Φώλια, ενώ ως 
μέλη του συμμετέχουν επίσης η σύζυγος 
του κ. Φώλια, Aννα, και ο γιος τους Σω-
τήρης Φώλιας, ο οποίος είναι και διευθύ-
νων σύμβουλος. 

Οι βιομηχανίες παραγωγής βιοντίζελ επι-
χορηγούνται αδρά τόσο με εθνικά όσο και 
με κοινοτικά κεφάλαια. Η GF Energy ABEE 
ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές του 
2006 με κεφάλαια ύψους 1.700.000 ευ-
ρώ, έχοντας δυναμικό παραγωγής άνω των 
130.000 χιλιόλιτρων βιοκαυσίμων ετησί-
ως. Το 2008, επί υπουργίας του Χρήστου 
Φώλια, επιχορηγήθηκε με 1.800.000 ευ-
ρώ τόσο από τον αναπτυξιακό νόμο όσο 
και από το Γ’ ΚΠΣ, ως βιομηχανία φιλική 
προς το περιβάλλον. 

Η ορθή διαχείριση ενός βυτιοφόρου 
20 κυβικών μέτρων με βιομηχανικό λύμα 
κοστίζει από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Στις 
χωματοδεξαμενές, όμως, τα βυτία, κατά 
δήλωση του δημάρχου Αγίων Θεοδώρων, 
Γιώργου Σοφία, άδειαζαν δωρεάν, αρκεί να 
επιδείκνυαν τη σχετική άδεια από τον δή-
μο. Ο οδηγός του βυτιοφόρου ισχυρίστη-
κε στους επιθεωρητές πως διαθέτει τέτοια 
άδεια, αλλά δεν την είχε μαζί του.

Ο χώρος χρησιμοποιείται πάνω από 15 
χρόνια και έχει χωροθετηθεί αυθαίρετα, 

χωρίς καμία περιβαλλοντική άδεια, από 
τον δήμο Αγίων Θεοδώρων για το άδεια-
σμα των δημοτικών βόθρων. Η νομοθεσία 
προβλέπει αυστηρά όρια για την υπεδά-
φια διάθεση μόνο επεξεργασμένων απο-
βλήτων και μόνο σε αυστηρά αδειοδοτη-
μένες εγκαταστάσεις. Κάτι τέτοιο δεν συ-
νέβαινε με τις 5 χωματοδεξαμενές. 

Οι χωματοδεξαμενές
Οι επιθεωρητές εκτιμούν πως οι δεξαμενές 
ενδέχεται να συνδέονται μεταξύ τους, κα-
θώς μία από τις πέντε παρουσιάζει μεγά-
λη απορροφητικότητα. Αυτό έχει ως συ-
νέπεια να υποβαθμίζεται συστηματικά το 
οικοσύστημα, θέτοντας παράλληλα τη δη-
μόσια υγεία σε άμεσο κίνδυνο. 

Οι «ράμπο» του περιβάλλοντος αντιλή-
φθηκαν αμέσως την ύπαρξη βιομηχανι-
κών αποβλήτων τόσο από την οσμή όσο 
και τη σύσταση του αποβλήτου που δεν 
έμοιαζε καθόλου με βοθρολύματα. Το συ-
γκεκριμένο απόβλητο ήταν γαλακτόχρωμο 
αφρίζον ελαιώδες υγρό και είχε οξύτητα 
ph 4 (όταν τα κοινά λύματα έχουν περί-
που Ph 8). Δείγματα έχουν σταλεί στο Γε-
νικό Χημείο του Κράτους για να βεβαιωθεί 

το είδος του αποβλήτου. Οι επιθεωρητές, 
σε συνεργασία με το κλιμάκιο αστυνομι-
κών που έχει παραχωρηθεί από το αρχη-
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προχώ-
ρησαν αμέσως σε κατάσχεση του βυτιο-
φόρου και ο οδηγός οδηγήθηκε στο Αυ-
τόφωρο. Παράλληλα, ασκήθηκαν διώξεις 
τόσο εις βάρος του αντιδημάρχου καθα-
ριότητας Σωτήρη Νικολάου όσο και του 
δημάρχου των Αγίων Θεοδώρων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε 
την προηγούμενη Δευ-
τέρα στο τριμελές δι-
καστήριο της Κο-
ρίνθου. Ο αντι-
δήμαρχος κατα-
δικάστηκε σε 6 
μήνες φυλάκιση 
για ρύπανση και 
υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος από 
πρόθεση, ενώ ο οδη-
γός του βυτιοφόρου αθω-
ώθηκε. Ο δήμαρχος, ως αιρετός, έχει πα-
ραπεμφθεί για δίκη κατευθείαν στο Εφε-
τείο Ναυπλίου. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
εταιρείας εκλήθηκε να απολογηθεί στους 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα 
βεβαιώσουν την παράβαση, θα επιβάλουν 
πρόστιμο και θα παραπέμψουν την υπό-
θεση στον εισαγγελέα. 

Αυτοψία 
Λίγες μέρες μετά την αυτοψία στη χωμα-
τερή, οι «ράμπο» του περιβάλλοντος διε-
νήργησαν έκθεση ελέγχου στην εταιρεία 
GF Energy. Σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-

φορίες, από τον έλεγχο προκύπτει πως 
η εταιρεία λειτουργεί πλημμελώς ή 

καθόλου τον χημικό της καθα-
ρισμό, γεγονός που δικαιολο-
γεί τις υποψίες των επιθεω-
ρητών ότι δεν γίνεται ορθή 
διαχείριση των υγρών της 
αποβλήτων. 

Παρ’ όλες τις διαπιστώ-
σεις, η εταιρεία με έγγραφό 

της προς τον δήμο επιμένει ότι 
τα υγρά του βυτιοφόρου προέρ-

χονταν από τους βόθρους της επιχεί-
ρησης και πως δεν έχουν καμία σχέση με 
τα βιομηχανικά απόβλητα που εντόπισαν 
οι επιθεωρητές.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξαιρετικά 
ευαίσθητη τοποθεσία από πλευράς οικο-
συστήματος. Κοντά στη βιομηχανία διέρ-
χεται ρέμα το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία 
και καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, έχει 
καταντήσει οχετός αποβλήτων. 

Φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε και 
δημοσιεύει η Real planet αποδεικνύει πως 
στο ρέμα που βρίσκεται κοντά στην επιχεί-
ρηση καταλήγει αγωγός που εκβράζει συ-
χνά γαλάζια και σκούρα γκρίζα υγρά, ενώ 
σε ορισμένα σημεία τα απόβλητα λιμνά-
ζουν προκαλώντας ξηράνσεις πεύκων. 

Πολλά από τα υγρά απόβλητα τις εται-
ρείας, σύμφωνα με τους επιθεωρητές, 
εμπίπτουν στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
αποβλήτων (ΕΚΑ), τα περισσότερα από 
τα οποία επισημαίνονται με αστερίσκο 
ως επικίνδυνα. 

z  TΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ
g.mittis @realnews.gr

H
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ κοινοτικό πλαίσιο ορίζει πως τα διυλιστήρια φέτος εί-
ναι υποχρεωμένα να απορροφήσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα 
βιοκαυσίμων και μάλιστα αφορολόγητα, για να φτάσει η συμμετοχή 
τους στο 5,75% του ενεργειακού ισοζυγίου της Ε.Ε. Το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο εκτιμά για φέτος ότι το συναλλαγματικό όφελος 
από την παραγωγή βιοκαυσίμων στη χώρα μας θα αγγίξει τα 170 
εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το κέρδος από τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι 
μελλοντικές επιδοτήσεις για τις μονάδες βιοντίζελ εκτιμάται από 
τους ειδικούς ότι μπορεί να φθάσουν έως και τα 22 εκατ. ευρώ.

5,75% Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

οξύτητα  
Οι «ράµπο» του 
περιβάλλοντος 
αντιλήφθηκαν την 
ύπαρξη βιοµηχα-
νικών αποβλήτων 
από την οσµή, τη 
σύσταση του απο-
βλήτου και το χα-
µηλό Ph

6 µήνες 
Ο αντιδηµάρχος 
καθαριότητας, Σω-
τήρης Νικολά-
ου, τιµωρήθηκε 
µε φυλάκιση 6 µη-
νών για το περι-
στατικό 

κλήση 
Ο πρόεδρος του 
∆.Σ. της εταιρείας 
κλήθηκε να απο-
λογηθεί στους 
Επιθεωρητές Πε-
ριβάλλοντος, οι 
οποίοι θα βεβαιώ-
σουν την παράβα-
ση, θα επιβάλουν 
πρόστιµο και θα 
παραπέµψουν την 
υπόθεση στον ει-
σαγγελέα

Από τα εγκαίνια της GF Energy στο Σουσάκι Α-
γίων Θεοδώρων (πάνω). Μεταξύ των επισήμων 
διακρίνονται οι πρώην υπουργοί Ανάπτυξης 
της Ν.Δ. Χρ. Φώλιας και Κ. Χατζηδάκης. Μαζί 
τους και ο βουλευτής της Ν.Δ. Γ. Τραγάκης. Α-
ριστερά, τα απόβλητα που εντοπίστηκαν στις 
χωματοδεξαμενές και αγωγός που καταλήγει 
στο ρέμα της περιοχής

x

1,8
εκατ. ευρώ έλαβε ως 
επιδότηση η «πράσι-

νη» εταιρεία 
βιοκαυσίµων 

το 2008
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Τοξικά ψάρια 
στη λίμνη Ζηρού
Νέες µετρήσεις επιβεβαιώνουν 
το δηµοσίευµα της «R» 
ότι κυανοβακτήριο καθιστά
επικίνδυνα για τον άνθρωπο
τα ψάρια της λίµνης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επικίνδυνα για τον άνθρω-
πο είναι τα ψάρια της λίμνης Ζηρού, 
εξαιτίας ενός τοξικού βακτηρίου. Σ’ αυ-
τή τη μικρή αλλά βαθιά λίμνη (δεύτε-
ρη σε βάθος μετά την Τριχωνίδα) του 
νομού Πρέβεζας, εδώ και μερικά χρό-
νια, τα νερά κοκκινίζουν εξαιτίας του 
τοξικού κυανοβακτηρίου με το όνομα 
Planktothrix rubescens. 

Πρόσφατη έρευνα, όμως, έδειξε 
πως αυτός ο οργανισμός δεν ευθύνε-
ται μόνο για τον χρωματισμό των νε-
ρών, αλλά «μετατρέπει» τα ψάρια σε 
επικίνδυνη τροφή για τον άνθρωπο, 
καθώς οι τοξίνες που παράγει συσσω-
ρεύονται στους ιστούς τους.

Νέες αναλύσεις
Η ύπαρξη του κυανοβακτηρίου στα 
νερά της λίμνης είναι γνωστή από το 
2007. Αγνωστη όμως παρέμενε μέχρι 
πρόσφατα η συγκέντρω-
ση των κυανοτοξινών 
(μικροκυστίνες) στους 
ιστούς των ψαριών που 
παράγονται από αυτόν 
τον οργανισμό και είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνες τό-
σο για τα ψάρια όσο και 
για τον άνθρωπο. 

Οι αναλύσεις που έκα-
ναν οι καθηγητές του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων 
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης 
και Ιωάννης Λεονάρδος 
έδειξαν πως η κατανάλω-

ση των ψαριών της λίμνης είναι εξαι-
ρετικά επικίνδυνη για την υγεία του 
ανθρώπου. Οπως αναφέρει η τελική 
έκθεση των δύο καθηγητών, η ημερή-
σια πρόσληψη μικροκυστινών (EDI) 
που προέρχεται από την κατανάλω-
ση 200 g ψαριού από τη λίμνη Ζηρού 
φτάνει στα 0,255 μg/kg/ημέρα. 

Η ημερήσια, όμως, ποσότητα μι-
κροκυστινών που μπορεί να λαμβάνει 
ένας άνθρωπος χωρίς να έχει βλαβε-
ρές επιπτώσεις στην υγεία του (TDI), 

σμός της με ψάρια θα σταματήσει για 
τα επόμενα δύο χρόνια. 

Οι υπόλοιπες χρήσεις (άρδευση, 
αναψυχή) θα μπορούν να πραγμα-
τοποιούνται, με εξαίρεση τις περιό-
δους που παρατηρείται το φαινόμε-
νο των «ερυθρών υδάτων» και με την 
προϋπόθεση της διαρκούς παρακο-
λούθησης. Αν και τα αποτελέσματα 
της έρευνας είναι ανησυχητικά, η οι-
κολογική κατάσταση της λίμνης, σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες, είναι κα-
λή, με εξαίρεση τις αυξημένες συγκε-
ντρώσεις των νιτρικών, που πιθανότα-
τα προέρχονται από γεωργικές απορ-
ροές και συνεισφέρουν στην αύξηση 
του ευτροφισμού. 

Πρωτοφανές φαινόμενο
Το κυανοβακτήριο που χρωματίζει κόκ-
κινα τα νερά της λίμνης εντοπίστηκε για 
πρώτη φορά το 2007, κατά τη διάρκεια 

μελέτης από επιστημονική ομάδα του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με υπεύθυ-
νο τον καθηγητή Γιάννη Σαΐνη. 

Τότε είχε παρατηρηθεί πως η λίμνη 
καλυπτόταν από ένα στρώμα κόκκινου 
πλαγκτόν πάχους 3 εκατοστών. Το φαι-
νόμενο αυτό θεωρήθηκε πρωτοφανές 
για τα ελληνικά δεδομένα, αφού τα κυ-
ρίαρχα είδη κυανοβακτηρίων περιέ-
χουν κυανοπράσινες φωτοσυνθετικές 
χρωστικές και ως αποτέλεσμα οι πλη-
θυσμιακές τους εκρήξεις λόγω ευτρο-
φισμού δημιουργούν πράσινο στρώ-
μα στην επιφάνεια του νερού. Για τους 
κατοίκους, όμως, το φαινόμενο ήταν 
γνωστό. «Κατά τη διάρκεια της έρευ-
νάς μας συνομιλήσαμε με κατοίκους 
της περιοχής και ψαράδες, οι οποίοι 
μας είπαν πως την έχουν ξαναδεί κόκ-
κινη στο παρελθόν, αλλά νόμιζαν πως 
προερχόταν από σκόνη ή από γύρη», 
είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σα-

ΐνης σε παλαιότερο ρεπορτάζ της «R». 
Κατά τη διάρκεια εκείνης της έρευνας 
και ενόσω το φαινόμενο βρισκόταν σε 
έξαρση, οι ποσότητες τοξίνης που με-
τρήθηκαν στο νερό της λίμνης έφτα-
σαν τα 199 μg/l. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας ορίζει πως η συγκέ-
ντρωση στο επιφανειακό νερό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πό-
σιμο δεν πρέπει να ξεπερνά το 1μg/l, 
ενώ το όριο για δραστηριότητες ανα-
ψυχής έχει τεθεί στα 2 μg/l. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
της δεύτερης έρευνας βρίσκονται μέ-
σα στα όρια του ΠΟΥ -το φαινόμε-
νο δεν βρισκόταν σε έξαρση- όμως 
οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή 
στη χρήση του νερού που βρίσκεται 
σε μεγαλύτερα βάθη, καθώς εκεί οι 
συγκεντρώσεις μικροκυστινών είναι 
αυξημένες. 

6,38
φορές πάνω από 
το όριο ασφαλείας 
που έχει θεσπίσει 
ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας 
είναι οι τοξίνες στα 
ψάρια της λίµνης 
Ζηρού

αίνιγµα
αποτελεί ο τρόπος µε 
τον οποίο έφτασε στη 
λίµνη της Πρέβεζας 
το επικίνδυνο 
κυανοβακτήριο που 
είναι συνηθισµένο 
σε περιοχές της 
κεντρικής και 
βόρειας Ευρώπης

 s

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι 0,04 μg/kg/
ημέρα, πράγμα που σημαίνει πως η 
συγκέντρωση ξεπερνά κατά 6,38 φο-
ρές το όριο του ΠΟΥ. 

 Υστερα από αυτά τα αποτελέσμα-
τα, η νομαρχία Πρέβεζας απαγόρευ-
σε την αλιεία και φυσικά την κατανά-
λωση των ψαριών, ενώ ανακοίνωσε 
πως οι έλεγχοι σε όλες τις δραστηριό-
τητες γύρω από τη λίμνη θα γίνουν αυ-
στηρότεροι. Παράλληλα, ο εμπλουτι-

2007. Αγνωστη όμως παρέμενε μέχρι 

νεπιστημίου Ιωαννίνων 
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης 

ωάννης Λεονάρδος 
έδειξαν πως η κατανάλω-

 s

2007. Αγνωστη όμως παρέμενε μέχρι 
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για αναψυχή τα 20 για αναψυχή τα 20 για αναψυχή τα 20 

Απαγόρευση της αλιείας και της κατανάλω-
σης ψαριών από τη λίµνη Ζηρού επέβαλε η 
νοµαρχία Πρέβεζας µετά τις νέες µετρήσεις

F

ΤΟ ΕΙΔΟΣ Planktothrix rubescens θεωρείται το 
πιο τοξικό είδος από όλα τα είδη κυανοβακτηρί-
ων. Η κατανάλωση ψαριών στων οποίων τη σάρ-
κα έχουν συσσωρευτεί υψηλές ποσότητες μι-
κροκυστινών είναι επικίνδυνη για τον ανθρώπι-
νο οργανισμό, καθώς οι μικροκυστίνες είναι αν-
θεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέ-
λεσμα να μην καταστρέφονται κατά τη διάρκεια 
του μαγειρέματος. Σε πολλές χώρες έχουν κα-
ταγραφεί πολλά περιστατικά χρόνιας ή οξείας 
τοξικότητας στον άνθρωπο από μικροκυστίνες, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα γαστρεντερι-
κές διαταραχές, δημιουργία όγκων, ακόμη και 
θανάτους από ηπατική νέκρωση. 

Μεγάλοι πληθυσμοί αυτού του κυανοβακτη-

ρίου έχουν παρατηρηθεί σε λίμνες πολλών χω-
ρών, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ευρώ-
πης (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία), αλλά 
και στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα υπάρχουν αναφο-
ρές και ενδείξεις για παρουσία του και σε άλ-
λες βαθιές λίμνες, όμως στη λίμνη Ζηρού συ-
ναντάται για πρώτη φορά ο πληθυσμός του. 

Πάντως, έως σήμερα το ερώτημα για το πώς 
βρέθηκε αυτός ο οργανισμός στη λίμνη παρα-
μένει αναπάντητο. Μια πιθανή εξήγηση, σύμ-
φωνα με τη νομαρχία Πρέβεζας, είναι πως με-
ταφέρθηκε από τα αλιευτικά εργαλεία ή τις 
βάρκες των ψαράδων, ενώ μια δεύτερη εκδο-
χή υποστηρίζει πως μεταφέρθηκε εκεί από τα 
αποδημητικά πουλιά. 

ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

PLANKTOTHRIX RUBESCENS

z  TΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑΔΗ
a.simitsiadi@realnews.gr 

Το πρόβλημα με την 
τοξίνη-μυστήριο στη 
λίμνη Ζηρού είχε επι-
σημάνει η Real planet 
τον Μάρτιο του 2009 
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«οι ακρίδες ήρθαν αυτή τη φορά 
από την τουρκία», δήλωσε ο αντινο-
μάρχης Δωδεκανήσου Φώτης Χα-
τζηδιάκος. 

το φαινόμενο είχε παρουσιαστεί 
στο παρελθόν και σε άλλες περιο-
χές του νησιού -την ίδια περίπου ε-
ποχή- και συχνά οι «απρόσκλητοι ε-
πισκέπτες» προέρχονταν από την α-
φρική.

Αντιμετώπιση 
Η καταπολέμηση των ακρίδων γίνε-
ται με ψεκασμό αλλά και όργωμα, ώ-
στε να καταστραφούν τα αβγά και οι 
προνύμφες. τους ψεκασμούς έχουν 
αναλάβει η νομαρχία και οι γειτονικοί 
δήμοι, με συγκεκριμένες ουσίες τις ο-
ποίες έχει συστήσει το υπουργείο α-
γροτικής ανάπτυξης σε ανάλογα πε-
ριστατικά επιδρομών που έχουν συμ-
βεί στο παρελθόν. 

οι ψεκασμοί γίνονται νωρίς το πρωί 
στις κηλίδες των ακρίδων και γύρω α-
πό αυτές, ενώ για να αποφευχθούν η 
μετανάστευση και η εξάπλωσή τους 
σε όλο το νησί χρησιμοποιούνται δη-
λητηριασμένα δολώματα.

ΤεράσΤιά σμήνή από ακρίδες κα-
τέκλυσαν τη ρόδο την περασμένη ε-
βδομάδα, καταστρέφοντας πολλές 
καλλιέργειες στο νότιο και ανατολικό 
τμήμα του νησιού, κυρίως στις περι-
οχές του αρχαγγέλου και του δήμου 
Νότιας ρόδου. Κάτοικοι και γεωργοί 
έχουν τρομοκρατηθεί, αφού δεν είναι 
η πρώτη φορά που τα έντομα «επισκέ-
πτονται» την περιοχή, ενώ συνεργεία 
της νομαρχίας Δωδεκανήσου ξεκίνη-
σαν άμεσα τους ψεκασμούς για την 
αντιμετώπιση της «επιδρομής». 

Δεν πολλαπλασιάζονται
οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι ανυ-
πολόγιστες, εξαιτίας του μεγάλου α-
ριθμού εντόμων που εμφανίστηκαν, 
τα οποία ήταν περισσότερα από κάθε 
άλλη φορά στο παρελθόν. οι ακρίδες, 
αν και πετούν με αργό ρυθμό, εφορ-
μούν μαζικά σε καλλιέργειες και μέσα 
σε ελάχιστο χρόνο μπορούν να κατα-
στρέψουν ολόκληρες εκτάσεις. οι αρ-

z  τΗΣ εΦήσ ΛάσΚά 
e.laska@realnews.gr

χές διαβεβαιώνουν ότι δεν εγκυμονεί 
κανένας κίνδυνος για την υγεία των κα-
τοίκων, επειδή οι ουσίες που απελευ-
θερώνουν τα έντομα είναι μικρές σε 
ποσότητα και δεν βλάπτουν τον αν-
θρώπινο οργανισμό. 

το θετικό είναι ότι το κλίμα της ρό-
δου και η έλλειψη βροχών δεν ευνο-

ούν τον πολλαπλασιασμό των εντό-
μων. ανάλογες επιδρομές ακρίδων 
σε άλλες χώρες έχουν καταστρέψει 
τις σοδειές και έχουν δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα στους κατοί-
κους. αλλωστε, στην αγία Γραφή οι α-
κρίδες αναφέρονται ως η όγδοη πλη-
γή του Φαραώ.

Πληγή του Φαραώ στη Ρόδο
Μαζική επιδρομή ακρίδων προκάλεσε τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες

s

Βιβλική 
επιδρομή 
Την άνοιξη οι ακρίδες κι-
νούνται σε μεγάλα, πυκνά 
σμήνη και προκαλούν τερά-
στιες καταστροφές στις καλ-
λιέργειες. Πετούν με σχετικά 
αργό ρυθμό, ωστόσο επιτίθε-
νται μαζικά στις καλλιέργειες, 

τις οποίες και μπορούν να κα-
ταστρέψουν σε μικρό χρονικό 
διάστημα. 

άπό επιδρομές ακρίδων 
που εξαφάνισαν τις καλλιέρ-
γειες έχουν λιμοκτονήσει με-
γάλοι πληθυσμοί, ιδίως στη 
βόρεια άφρική, από τα προ 
Χριστού χρόνια έως τα τέ-
λη του 19ου αιώνα. οι χώρες 
που υποφέρουν από επιδρο-
μές έχουν ιδρύσει ειδικά κέ-
ντρα ώστε να εντοπίζουν την 
κατεύθυνση των εντόμων και 
την προέλευσή τους. 
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ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ οικολογική τουρι-
στική μονάδα με πολυτελή καταλύ-
ματα ελαφριάς κατασκευής, πλήρως 
εναρμονισμένα στο φυσικό περιβάλ-
λον, πρόκειται να κατασκευαστεί στο 
Παλιούρι Χαλκιδικής, σε έκταση που 
ανήκει στο Δημόσιο. 

Το Eco Camping, όπως ονομάζεται, 
θα εκτείνεται σε περίπου 150 στρέμ-
ματα γης και θα κατασκευαστεί σε ένα 
παραθαλάσσιο τμήμα της ευρύτερης 
περιοχής, συνολικού εμβαδού 1.935 
στρεμμάτων, που ανήκει στον Ελληνι-
κό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και 
διαχειρίζεται η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Σημαντικό μέρος της 
έκτασης έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο του προγράμματος Φυσικών 
Οικότοπων NATURA 2000, με στόχο 
την προστασία του φυτικού είδους 
Posidonia oceanica (λιβάδια Ποσει-
δωνίας) που βρίσκεται στην υποθα-
λάσσια περιοχή, στο Παλιούρι.

Την αρχιτεκτονική μελέτη του έρ-
γου ανέλαβε, έπειτα από διαγωνισμό 
που προκήρυξε η Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης το 2009, το γραφείο 
Pieris Architects, ενώ τη βιοκλιματική - 
ενεργειακή μελέτη υπογράφει ο ανα-
πληρωτής καθηγητής του τμήματος 
Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Μάνθος Σανταμούρης. 

Εμπνευση από τη φύση 
Στην υποθαλάσσια ζώνη της περιο-
χής υπάρχουν τα περίφημα λιβάδια 
Ποσειδωνίας, ένα πλούσιο φυτικό οι-
κοσύστημα που προστατεύεται διε-

 z  ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ
e.laska@realnews.gr

Πρότυπη οικολογική παραθεριστική µονάδα δηµιουργεί 
η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης στο Παλιούρι

Σπίτια από το μέλλον 
στη Χαλκιδική

θνώς και, παράλληλα, αποτελεί «βι-
οδείκτη» της οικολογικής κατάστα-
σης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Εφαρμόζοντας τις αρχές της βιομιμη-
τικής, το αρχιτεκτονικό γραφείο δημι-
ούργησε ένα πολυτελές συγκρότημα 
τεσσάρων αστέρων και δυναμικότη-
τας 300 κλινών, σύμφωνα με τα χα-
ρακτηριστικά του υπάρχοντος οικο-
συστήματος. 

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα 

αποτελείται από μικρούς κτιριακούς 
όγκους ενταγμένους στο φυσικό πε-
ριβάλλον και τη γεωμορφολογία της 
περιοχής. «Η ιδέα ήταν να χρησιμο-
ποιήσουμε στοιχεία της περιοχής και 
έτσι επιλέξαμε το φύκι, για να σχεδι-
άσουμε τα κτίρια σε μη γραμμική 
μορφή», σημειώνει η αρχιτέκτονας 
Στέλλα Πιερή. «Η μορφή και η διά-
ταξη των κτιρίων σε συνδυασμό με 
τους πεζόδρομους και τα μονοπάτια 
που τα περιβάλλουν παραπέμπουν 
στο υποθαλάσσιο οικοσύστημα. Η 
αρχιτεκτονική παρέμβαση στον χώ-
ρο είναι ήπια, βασισμένη στις αρχές 
του οικοτουρισμού, όπως αυτός ορί-
στηκε από το Συνέδριο, στο Κεμπέκ, 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρι-
σμού», καταλήγει.

Στον χώρο δεν υπάρχει κάποιο κε-
ντρικό κτίριο, αλλά «πυρήνες», με πι-
σίνες και κοινόχρηστους χώρους. «Το 
νερό στις πισίνες θα είναι από τη θά-
λασσα, ώστε να μη γίνεται σπατάλη 
στο πόσιμο, ενώ όλα τα κτίρια θα κα-
τασκευαστούν από ξύλο κέδρου για 
να μειωθεί η χρήση του μπετόν», εξη-
γεί η Στ. Πιερή.

Υψηλή ενεργειακή 
απόδοση
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε 
κτιρίου είναι ελάχιστο σε σχέση με 
τα συμβατικά κτίρια. Η κατανάλωση 
ενέργειας είναι μειωμένη κατά 75% 
τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κα-
τά τη θερινή περίοδο, ενώ σε όλους 
τους χώρους επιτυγχάνεται θερμι-
κή και οπτική άνεση. Η ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα είναι η καλύτερη 
δυνατή, με χαμηλές συγκεντρώσεις 
ρύπων, εξασφαλίζοντας άνετη δια-
βίωση στους επισκέπτες. 

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλε-
σμα αξιοποιήθηκαν οι αρχές του βι-
οκλιματικού σχεδιασμού, ο οποίος 
προβλέπει: 
 Ανοίγματα στις όψεις των κτι-

ρίου, που επιτρέπουν καλύτε-
ρη αξιοποίηση του φυσικού 
φωτισμού και μειώνουν την 
κατανάλωση ενέργειας για 
τεχνητό φωτισμό και θέρ-
μανση.
 Αυξημένη θερμομόνωση 

στο κέλυφος, που συνεισφέ-
ρει στη θερμική άνεση και τη μεί-
ωση των φορτίων για θέρμανση και 
δροσισμό. 
 Υαλοστάσια χαμηλής εκπομπής, που 

μειώνουν τις απώλειες θερμότητας.
 Εξωτερικά σκίαστρα στις όψεις των 

οικίσκων. 
Σημαντικό στοιχείο για τη μείω-

ση της κατανάλωσης ενέργειας είναι 
το χρώμα των εξωτερικών τοίχων. Οι 
μουντοί, σκουρόχρωμοι εξωτερικοί 

H

ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ τουριστική υποδομή θα διαθέτει και έκταση με 
βιολογικές καλλιέργειες και ελαιώνες. Σκοπός είναι τα προ-
ϊόντα που θα καλλιεργούνται να καταναλώνονται στους χώ-
ρους εστίασης της τουριστικής υποδομής. Ετσι, μειώνεται 
το ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, από τη μεταφορά των προϊόντων από το χω-
ράφι στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Μέσα από την κατάλ-
ληλη επεξεργασία και κομποστοποίηση, τα οργανικά από-
βλητα που παράγονται θα μετατρέπονται σε λίπασμα, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες. 

Στις παρεμβάσεις που θα γίνουν περιλαμβάνονται η εξυ-
γίανση και η συντήρηση της υπάρχουσας βλάστησης, που 
θα εμπλουτιστεί με φυτά της περιοχής, με στόχο τον σεβα-
σμό και τη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της οικολο-
γίας του τοπίου. Τα δέντρα και τα φυτά που θα χρησιμοποι-
ηθούν δεν θα έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε άρδευση, ώστε 
να εξοικονομείται νερό.

τοίχοι απορροφούν το 70%-90% της 
ηλιακής ακτινοβολίας και αποθηκεύ-
ουν θερμότητα, η οποία μεταδίδε-
ται στο εσωτερικό του κτιρίου. Αντί-
θετα, οι ανοιχτόχρωμοι τοίχοι ανα-
κλούν μεγαλύτερο ποσοστό της προ-

σπίπτουσας ακτινο-
βολίας και δεν 

θερμαίνουν 
τον χώρο. 

Η θερμοκρασία μιας επιφάνειας με 
σκούρο χρώμα μπορεί να φτάσει μέ-
χρι και 27 βαθμούς Κελσίου περισσό-
τερο από μια επιφάνεια βαμμένη με 
κάποιο ανοιχτό χρώμα. Για τον τεχνι-
κό φωτισμό χρησιμοποιούνται λα-
μπτήρες υψηλής φωτιστικής απόδο-
σης και χαμηλής κατανάλωσης, ενώ 
ο δροσισμός του κτιρίου γίνεται -φυ-
σικά- με την εφαρμογή της τεχνικής 

75%
λιγότερη ενέργεια 
σε σύγκριση µε 
τις συµβατικές 
κατασκευές θα 
απαιτεί χειµώνα-
καλοκαίρι το Eco 
Camping

βροχή
Τα βρόχινα νερά θα 
οδηγούνται από τα 
δώµατα σε φρεάτια 
καθαρισµού και από 
εκεί θα καταλήγουν 
µε βαρύτητα στους 
χώρους πρασίνου 
για πότισµα

 s

οκλιματικού σχεδιασμού, ο οποίος 

 Ανοίγματα στις όψεις των κτι-

στο κέλυφος, που συνεισφέ-
ρει στη θερμική άνεση και τη μεί-
ωση των φορτίων για θέρμανση και 

σπίπτουσας ακτινο-
βολίας και δεν 

θερμαίνουν 
τον χώρο. 150

στρέµµατα καλύπτει 
ο χώρος όπου 

θα κατασκευαστεί 
το οικολογικό 

χωριό

ΟΙ ΠΙΣΙΝΕΣ με το θαλασσινό νερό και τα υπαίθρια εστιατόρια 
αποτελούν τους πυρήνες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και 
χώρο συνάθροισης των επισκεπτών

x
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Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης - ΕΤΑ
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τουριστικής Ανάπτυξης είναι ανώνυμη εταιρεία με μονα-
δικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό να διαχειρίζεται 
και να αξιοποιεί τη δημόσια ακίνητη τουριστική περιουσία. Στο χαρ-
τοφυλάκιό της περιέχονται 355 περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν 
συνολική επιφάνεια 70.000 στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ 
αυτών είναι τα πρώην ξενοδοχεία «Ξενία», μαρίνες, κάμπινγκ, γκολφ, 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνι-
κού, το καζίνο της Κέρκυρας, μουσεία, σπήλαια, τουριστικά περίπτε-
ρα και ιαματικές πηγές.

WHO IS WHO

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ δεν έχει αποφα-
σίσει ακόμα πώς θα λειτουργήσει το πρότυπο 
Eco Camping στο Παλιούρι. Οι εκδοχές είναι 
τρεις: α) Το έργο να κατασκευάσει και να δια-
χειρίζεται η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, 
β) να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κα-
τασκευή και τη διαχείρισή του από ιδιώτες και 

γ) το έργο να κατασκευαστεί από το 
Δημόσιο και να γίνει εκμίσθωση 

σε κάποιον επενδυτή. 
Την απόφαση τόσο για το 

Παλιούρι όσο και για την 
αξιοποίηση άλλων δημό-

σιων τουριστικών ακινήτων θα λάβει η κυβέρ-
νηση. «Υπάρχουν πολλά σχέδια για την ανά-
πλαση και άλλων ακινήτων του ΕΟΤ, όπως το 
παραθαλάσσιο κάμπινγκ στο Φανάρι της Κα-
βάλας, ο Καϊάφας στην Ηλεία κ.ά. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η αξιοποίηση θα γίνει με στόχο την 
ανάδειξη και την προστασία του περιβάλλο-
ντος», δήλωσε στην «R» ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΤΑ Εμμανουήλ Γιαννουλάκης. Το κό-
στος της επένδυσης εκτιμάται από τους μελετη-
τές στα 12 εκατ. ευρώ, τιμή ωστόσο που μπο-
ρεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες 
του κατασκευαστή.

Και τώρα... αναζητούνται επενδυτές

Στο συγκρότηµα 
θα επιτρέπεται η 
κυκλοφορία µόνο σε 
πεζούς και ποδήλατα. 
Εξαιρούνται τα 
υπηρεσιακά ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα, για τον 
καθαρισµό και την 
τροφοδοσία της 
µονάδας

F

free cooling και -τεχνητά- με ανεμι-
στήρες οροφής. 

Ολες οι κουζίνες των κτιρίων είναι 
υπαίθριες, με δυνατότητα απομόνω-
σης από τον εξωτερικό χώρο, και θα 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Ανανεώσιμες πηγές 
Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
του συγκροτήματος γίνεται σε μεγά-
λο βαθμό μέσα από την αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών. Στον χώρο θα 
εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστή-

ματα για την εκμετάλλευση της ηλι-
ακής ενέργειας, ενώ κατά μήκος των 
μονοπατιών θα εγκατασταθούν ηλια-
κές καμινάδες που ανακυκλώνουν τον 
αέρα και συμβάλλουν στη δημιουρ-
γία μικροκλίματος. Παράλληλα, θα γί-
νει χρήση συστημάτων γεωθερμίας, 
ενώ προβλέπεται ακόμη και η εγκα-
τάσταση ηλιακών συλλεκτών για την 
παραγωγή ζεστού νερού. Υπό συζή-
τηση είναι και η δημιουργία μιας μο-
νάδας αφαλάτωσης για παραγωγή 
πόσιμου νερού. 

12
εκατ. ευρώ θα κοστί-
σει η κατασκευή της 

τουριστικής µο-
νάδας στη Χαλ-

κιδική

Διαχείριση 
λυμάτων 

Τα λύματα από τα κτίρια θα 
οδηγούνται με τη χρήση της 
βαρύτητας σε φρεάτια που 
βρίσκονται στον περιβάλλο-
ντα χώρο και, στη συνέχεια, 
με οριζόντια όδευση θα κα-
ταλήγουν μέσω μηχανοσι-
φώνων σε αντλιοστάσια ανύ-
ψωσης για την τελική διάθε-
σή τους στη μονάδα βιολογι-
κού καθαρισμού. Στο σημείο 
υπάρχει ήδη ένας βιολογικός 
καθαρισμός, ο οποίος θα επε-
κταθεί για να καλύψει τις ανά-
γκες του συγκροτήματος. 
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Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η  Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο
ΤηλεθέρµανσηΒιοκλιµατικό κτίριο -

Πράσινη εκπαίδευση

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Σε επαφή µε Ελληνες 
επενδυτές για τη δηµιουργία 
εργοστασίου ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων βρίσκονται 
οι υπεύθυνοι του Πάρκου. 
Τα σχέδια αφορούν 
τη δηµιουργία µιας νέας 
µάρκας και τη µαζική 
παραγωγή αυτοκινήτων

Το παλιό διοικητήριο της ΑΕΒΑΛ 
θα µετατραπεί στο µεγαλύτερο βιοκλιµατικό 
κτίριο της χώρας! Εκεί, οι τοπικοί φορείς 
φιλοδοξούν να προσελκύσουν νέα τµήµατα 
πανεπιστηµίων. Τα υπόλοιπα κτίρια 
θα στεγάσουν βιβλιοθήκη και µουσείο  

Οι ανάγκες για θέρµανση σε 
ολόκληρο το Πάρκο θα καλύπτονται 
από την «πράσινη» µέθοδο της 
τηλεθέρµανσης. Σε σχέση µε την 
καύση λιγνίτη, η τηλεθέρµανση έχει 
διπλάσια απόδοση ενέργειας, ενώ 
µειώνει τις εκποµπές  CO2 κατά 
το ήµισυ

Το φωτοβολταϊκό πάρκο 
θα είναι το πρώτο κοµµάτι στο 
παζλ του Πάρκου που θα είναι 
έτοιµο. Η ολοκλήρωσή του 
αναµένεται το αργότερο µέχρι 
το φετινό φθινόπωρο και 
η ενέργεια που θα δίνει θα 
   ξεπερνά τις 100 κιλοβατώρες

Φωτοβολταϊκά

Οαση πράσινης καινοτομίας
Κέντρο οικολογικής επιχειρηματικότητας σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της Πτολεμαΐδας

z  ToΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ 
a.kontis@realnews.gr

Επί ΔΕΚΑΕΤίΕς, η Πτολεμαΐδα αποτελεί 
την «πρωτεύουσα» του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος στην Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκε-
ται ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής 
της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα πρόκειται για μία 
από τις -περιβαλλοντικά- πλέον επιβαρη-
μένες περιοχές της χώρας. Τώρα, όμως, 
η δημοτική αρχή της πόλης φιλοδοξεί να 
μεταμορφώσει την περιοχή σε μοχλό για 
την πράσινη ανάπτυξη της δυτικής 
Μακεδονίας. 

Από τα τέλη του 2003, ο 
δήμος Πτολεμαΐδας έχει 
αγοράσει την έκταση 
του παλιού εργοστα-
σίου της ΑΕΒΑΛ, βιο-
μηχανίας λιπασμάτων 
που έκλεισε το 1996. Σε 
1.700 στρέμματα εγκατα-
λελειμμένων εγκαταστάσε-
ων θα δημιουργηθεί το νέο 
Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας, 
ένας χώρος περιβαλλοντικής καινοτομίας 
και πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Στο Βιοτεχνικό Πάρκο προγραμματίζε-
ται να στεγαστούν μονάδες παραγωγής 
χαμηλής όχλησης, αλλά και μία μονάδα 
συναρμολόγησης ηλεκτρικών αυτοκινή-
των. Μεγάλο μέρος των εκτάσεων, ωστό-
σο, θα αφιερωθεί στην περιβαλλοντική 
έρευνα και εκπαίδευση, με την εγκατά-

σταση ακαδημαϊκών τμημάτων, μουσεί-
ων και βιβλιοθηκών σε ειδικά διαμορφω-
μένα «πράσινα» κτίρια. 

Αρχή με φωτοβολταϊκά 
«Η περιοχή μας έχει στιγματιστεί για την 
κακή της περιβαλλοντική ποιότητα. Αυτό 
θα αλλάξει με τη δημιουργία του Πάρκου, 
το οποίο βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, 
πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό. Μιλάμε για 
ένα νέο κέντρο πράσινης επιχειρηματικό-
τητας», δήλωσε ο Γρηγόρης Τσιούμαρης, 
δήμαρχος Πτολεμαΐδας. 

Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά, 
από το ερχόμενο φθινόπωρο, 

όταν θα έχουν ολοκληρω-
θεί οι φωτοβολταϊκές του 
εγκαταστάσεις. Η τελι-
κή του παράδοση θα 
εξαρτηθεί από την ορι-
στική συμφωνία με τις 
διάφορες επιχειρήσεις 

που θα εγκατασταθούν 
εκεί. Η αγορά και η δια-

μόρφωση του χώρου έχουν 
στοιχίσει μέχρι στιγμής 5,2 εκατ. 

ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος εκσυγχρο-
νισμού και αναδιαμόρφωσης αναμένεται 
να ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ. 

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Νέα πνοή στην επιχειρηματικότητα ολό-
κληρης της χώρας επιχειρείται να δοθεί με 
τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων. Σε συνεργασία με 

το Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Θεσσα-
λίας, ο δήμος Πτολεμαΐδας έχει δεσμεύ-
σει έκταση εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου, 
η οποία φιλοδοξεί να γίνει η κοιτίδα των 
«πράσινων» μετακινήσεων για την Ελλά-
δα και τα Βαλκάνια.  «Τα σχέδιά μας αφο-
ρούν τη μαζική παραγωγή ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων, μερικές εκατοντάδες σε αρχικό 
στάδιο. Θα ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή 
και θα εφαρμόσουμε τη δική μας τεχνολο-
γία για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο», δηλώνει 
ο καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στα 
ΤΕΙ Λάρισας και επιστημονικός υπεύθυνος 
του έργου, Γιώργος Μπλάνας. 

Τηλεθέρμανση
Οι ανάγκες για θέρμανση σε ολόκληρο το 
Πάρκο θα καλύπτονται από την «πράσι-
νη» μέθοδο της τηλεθέρμανσης, η οποία 

θα αποτελέσει μία από τις ισχυρότερες 
βάσεις για τον πράσινο χαρακτήρα του 
Πάρκου. Σε σχέση με τη ρυπογόνο μέθο-
δο της καύσης του λιγνίτη, η τηλεθέρμαν-
ση έχει τη διπλάσια ενεργειακή αποδοτι-
κότητα, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώ-
σει τις εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρα-
κα κατά το ήμισυ. 

Εκτός από την παροχή θέρμανσης και ζε-
στού νερού στις κτιριακές εγκαταστάσεις, 
η τηλεθέρμανση θα αξιοποιηθεί και στη 
λειτουργία θερμοκηπίων, τα οποία προβλέ-
πεται να καλύψουν μια τελική έκταση 400 
στρεμμάτων εντός του Πάρκου. Το στοι-
χείο της πράσινης καινοτομίας θα υπάρ-
χει και στις καλλιέργειες καθώς, εκτός των 
άλλων, προβλέπεται να καλλιεργηθούν 
φυτά που χρησιμοποιούνται στην παρα-
γωγή βιομάζας. 

Βιοκλιματικο κτιριο

H
το παλιο γκριζο κτιριο 3.074 τετ. μέτρων, όπου στεγάζονταν τα 
γραφεία της ΑΕΒΑΛ, αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Το τετραώροφο 
πρώην διοικητήριο θα ανακαινιστεί πλήρως, ώστε ο σχεδιασμός του 
να επιτρέπει τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα. 

Μόλις ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, θα μιλάμε για το μεγαλύτε-
ρο ενδεχομένως βιοκλιματικό κτίριο στην Ελλάδα! Οι νέες κτιρια-
κές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν το νέο Ερευνητικό Ενεργειακό 
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι τοπικοί φορείς φιλοδοξούν να 
προσελκύσουν εκεί κάποια νέα τμήματα πανεπιστημίων. 

περιβΑλλΟνΤικΗ εκπΑιδευσΗ

100 
κιλοβατώρες θα 
παράγονται από τα 
συστήματα φωτο-
βολταϊκών πάνελ. 
Η ενέργεια δεν θα 
καλύπτει τις ανά-
γκες του πάρκου, 
αλλά θα πωλείται 
στο δίκτυο, επιση-
μαίνει ο διευθυ-
ντής του Πάρκου, 
Κώστας Νίκου

5,2 
εκατ. ευρώ έχουν 
κοστίσει η αγορά 
και διαμόρφωση 
του χώρου, ενώ το 
συνολικό κόστος 
εκσυγχρονισμού 
και  αναδιαμόρ-
φωσης θα φτάσει 
τα 25 εκατ. ευρώ

1.700
στρέμματα θα καλύ-
πτει το πάρκο πρά-
σινης επιχειρημα-

τικότητας στην 
Πτολεμαΐδα
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ΤΟ ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ στη φαλαινοθη-
ρία, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 
του περιβαλλοντικού κινήματος, κιν-
δυνεύει να πέσει στο κενό έπειτα από 
πιέσεις της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας 
και της Ισλανδίας, των χωρών δηλα-
δή που συνεχίζουν να εξασκούν πα-
ρανόμως αυτή τη δραστηριότητα. 
Οι τρεις χώρες έχουν ήδη δρομολο-
γήσει την άρση της απαγόρευσης 
που ισχύει από το 1986 και όλα δεί-
χνουν ότι οι προσπάθειές τους θα έ-
χουν αντίκρισμα το ερχόμενο καλο-
καίρι, στο πλαίσιο της διάσκεψης της 
Διεθνούς Επιτροπής για τη Φαλαινο-
θηρία (IWC).  

Το μορατόριουμ
Η «συμφωνία για μηδενικά αλιεύμα-
τα φάλαινας» επιτεύχθηκε το 1982 και 
τέθηκε σε ισχύ το 1986, ύστερα από 
μακρόχρονη και εντατική εκστρατεία 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι 
οποίες προέβαλαν ως βασικό επιχεί-
ρημα το γεγονός ότι πολλοί πληθυ-

σμοί φαλαινών μειώθηκαν δραματι-
κά λόγω της υπερβολικής θήρευσης -η 
γαλάζια φάλαινα, μάλιστα, που είναι 
και το μεγαλύτερο σε μέγεθος είδος 
στον πλανήτη, οδηγήθηκε στα όρια 
της εξαφάνισης- και ότι ο τρόπος δο-
λοφονίας των ζώων, με την εκτόξευ-
ση εκρηκτικών καμακιών, είναι εξαι-
ρετικά άγριος.  

z  ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ 
a.chaini@realnews.gr

Παρ’ όλα αυτά, Ιαπωνία, Νορβη-
γία και Ισλανδία δεν πτοήθηκαν και 
συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, η 

πρώτη προφασιζόμενη «επιστημονι-
κούς λόγους» και οι τελευταίες απλώς 
επαναλαμβάνοντας διαρκώς τις εν-
στάσεις τους. 

Παρόλο που το κρέας της φάλαινας 
δεν διακινείται ιδιαίτερα στις αγορές 
τους, οι τρεις χώρες είναι υπεύθυνες 
για τη θανάτωση συνολικά 30.000 με-
γάλων φαλαινών. 

Η αντιπαράθεση μεταξύ των χω-
ρών που υποστηρίζουν τη φαλαινο-
θηρία κι εκείνων που την καταδικά-
ζουν εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, 
με αποτέλεσμα, πρόσφατα, η ίδια η 
IWC να προτείνει χαλάρωση της νομο-
θεσίας. Επειτα από αρκετές μυστικές 
συναντήσεις, οι δύο αντίμαχες ομά-
δες εργασίας κατέληξαν σε μια συμ-
βιβαστική πρόταση που θα «προσφέ-
ρει κάτι και στις δύο πλευρές». 

Παρατηρητές
Οι περιβαλλοντολόγοι κέρδισαν μείω-
ση των αλιευμάτων των φαλαινοθηρι-
κών χωρών, δικούς τους παρατηρητές 
σε κάποια φαλαινοθηρικά πλοία και 
μια τράπεζα DNA, μέσω της οποίας 
θα παρακολουθείται η προέλευση του 
διατιθέμενου κρέατος φάλαινας. 

Χάνεται η μάχη για την προστασία του τόνου

Μυστική συμφωνία για τις φάλαινες
Νορβηγία, Ιαπωνία και Ισλανδία πιέζουν για άρση της απαγόρευσης της φαλαινοθηρίας

Η άλλη πλευρά εξασφάλισε, για 
πρώτη φορά μέσα σε 25 χρόνια, πλα-
φόν στον αριθμό των φαλαινών που 
επιτρέπεται να θηρεύσει κάθε χώρα 
και μάλιστα σε όλες τις περιοχές όπου 
μέχρι πρότινος αυτό γινόταν παράνο-
μα - συμπεριλαμβανομένου και του 
Καταφυγίου του Νότιου Ωκεανού που 
ιδρύθηκε από την IWC το 1994. 

Το τελικό σχέδιο της απόφασης θα 
είναι έτοιμο σε έναν μήνα και αναμέ-
νεται να ψηφιστεί στην επερχόμενη 
διάσκεψη της IWC, τον Ιούνιο, στο 
Μαρόκο. Παρόλο που η πρόταση α-
ναφέρει ότι «το μορατόριουμ παρα-
μένει σε ισχύ», ότι δηλαδή δεν πρό-
κειται να καταργηθεί ολοσχερώς, οι 
νέες ρυθμίσεις το ανατρέπουν, νομι-
μοποιώντας ουσιαστικά την εμπορι-
κή φαλαινοθηρία. 

Οι νέες ρυθμίσεις που θα ψηφιστούν τον 
Ιούνιο στο Μαρόκο ουσιαστικά νομιμοποιούν 
την εμπορική φαλαινοθηρία

F

Καταστροφική 
απόφαση 

Οι περιβαλλΟντΟλΟγΟι 
χαρακτήρισαν την εξέλιξη αυ-
τή «καταστροφική»: «Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω πώς οι ίδιες 
χώρες που πολέμησαν τόσο 
για την υιοθέτηση του μορατό-
ριουμ και την ίδρυση του Κατα-

φυγίου Φαλαινών του Νότιου  
Ωκεανού, σκέφτονται τώρα να 
νομιμοποιήσουν την εμπορι-
κή φαλαινοθηρία», διερωτά-
ται ο θαλάσσιος βιολόγος Βα-
σίλης Παπασταύρου, εκπρό-
σωπος του Διεθνούς Ταμείου 
για την Προστασία των Ζώων. 
«Αν η πρόταση περάσει, η IWC 
δεν θα είναι πλέον ένας επι-
στημονικός οργανισμός, αλλά 
θα γυρίσει στα σκοτεινά χρό-
νια του ’50».

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΥΧΗ με της φάλαινας προμηνύεται να 
έχει όμως και ο ερυθρός τόνος του Ατλαντικού, που α-
ντιμετωπίζει επίσης την απειλή της εξαφάνισης λόγω της 
υπεραλίευσης. Αν και καθυστερημένα, αρκετές χώρες 
-μεταξύ των οποίων και οι  ΗΠΑ, το Μονακό, η Βρετα-

νία, η Ολλανδία και η Σουηδία- προς ικανοποίηση 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων, είχαν προ-

τείνει να συμπεριληφθεί το είδος στο Παράρ-
τημα Ι (για τα είδη που απειλούνται με εξα-
φάνιση) της Σύμβασης για το Παγκόσμιο Ε-
μπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES), πράγ-
μα που θα σήμαινε την ολική απαγόρευση 
της εμπορίας ψαριών και παραγώγων τους 

μέχρι να εξαντληθεί το στοκ. Η πρόταση πα-
ρουσιάστηκε από το Μονακό κατά τη σύνο-

δο της Σύμβασης που πραγματοποιήθηκε 13-
25 Μαρτίου στο Κατάρ, αλλά απορρίφθηκε με 68 

ψήφους κατά, έναντι 20 υπέρ και 30 αποχών.
Η Ε.Ε. υποστήριξε την πρόταση, ζήτησε όμως η 

τροποποίηση να ισχύσει μετά τον Μάιο του 2011. 
Η Ιαπωνία, ο Καναδάς και αρκετές αραβικές χώρες 
πρόβαλαν έντονες αντιρρήσεις, ισχυριζόμενες ό-
τι οι περιφερειακές αλιευτικές οργανώσεις όπως η  
Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών 
του Ατλαντικού (ICCAT) είναι εκείνες που θα έπρεπε 
να αναλάβουν την αντιμετώπιση της μείωσης των α-
ποθεμάτων ερυθρού τόνου και όχι η CITES. Επίσης, 
πρόσθεσαν ότι η ένταξη του είδους στο Παράρτημα 
Ι της Σύμβασης δεν θα έθετε απαραίτητα και τέλος 
στην αλίευσή του. 

Αποδεκατίστηκαν τα αποθέματα
Ο επικεφαλής της ιαπωνικής αντιπροσωπείας Μασα-
νόρι Μιγιαχάρα, ο πρέσβης του Μονακό Πατρίκ Βαν 
Κλαβερέν και ο εκπρόσωπος του Κατάρ Μοχάμεντ 
Σαΐντ Αλ Μοχανάντι, πάντως, αναγνώρισαν ότι τα α-
ποθέματα ερυθρού τόνου έχουν αποδεκατιστεί και 
ζήτησαν από την ICCAT να αναλάβει δράση. 

«όχι»
Με 68 ψήφους κα-
τά απορρίφθηκε η 

πλήρης απαγό-
ρευση αλιείας 

του τόνου
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Η αποκρυπτογράφηση αυτών των στοι-
χείων θα υποδείξει στους επιστήμονες την 
πορεία των κλιματικών αλλαγών. «Σήμερα, 
έχουμε ελάχιστα στοιχεία τα οποία συνδέ-
ουν τις κλιματικές αλλαγές με την τήξη των 
πάγων. Για την ακρίβεια, γνωρίζουμε ότι 
από το 1978 μέχρι σήμερα, οι πάγοι των 
πόλων μειώνονται με έναν ρυθμό 2,7% 
κάθε δεκαετία. Αυτό όμως είναι εξαιρετι-
κά ασαφές και πρόκειται να αλλάξει», δη-
λώνει ο Ρίτσαρντ Φράνσις, επικεφαλής του 
δορυφορικού προγράμματος της Ευρω-
παϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας.  

Αντίθετα με τα δεδομένα από τις προ-
ηγούμενες αποστολές, ο CryoSat-2 θα 
μπορέσει να ανιχνεύσει τα «αποτυπώμα-
τα» των πάγων. 

Αυτό σημαίνει ότι με τη χρήση των εκλε-
πτυσμένων θερμικών οργάνων του, ο δο-

ρυφόρος έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει 
πού υπήρχαν πάγοι στο παρελθόν. 

Τέλος στις εικασίες
H δορυφορική ακτινογρα-
φία των πόλων θα σημά-
νει το τέλος της κλιματι-
κής εικασίας. Σε συν-
δυασμό με τα δεδο-
μένα για την αύξηση 
της θερμοκρασίας, 
οι επιστήμονες θα 
μπορούν να υπολο-
γίσουν το χρονικό ση-
μείο στο οποίο θα επέλ-
θει πλήρης τήξη στους πά-
γους των πόλων, εφόσον η θερ-
μοκρασία συνεχίσει να αυξάνεται με τους 
ίδιους ρυθμούς. Επιπλέον, γνωρίζοντας το 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ένα ταξίδι που ενδεχομένως 
να μετρήσει τον χρόνο ζωής του πλανήτη 
μας… Το σημαντικότερο επιστημονικό εγ-
χείρημα όλων των εποχών για τον υπολογι-
σμό των κλιματικών αλλαγών αναμένεται 
να ξεκινήσει την προσεχή εβδομάδα, με 
την εκτόξευση δορυφόρου που θα πετάξει 
πάνω από τους δύο πόλους της Γης. 

Ο δορυφόρος της Ευρωπαϊκής Διαστημι-
κής Υπηρεσίας, με την ονομασία CryoSat-2, 
θα εκτοξευτεί την ερχόμενη Πέμπτη από 
το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Προ-
ορισμός του είναι ο Βόρειος και ο Νότιος 
Πόλος της Γης και αποστολή του η κατα-
γραφή της κατάστασης στην οποία βρί-
σκονται οι πάγοι τους. Εφόσον ο παγωμέ-
νος όγκος στην Αρκτική και την Ανταρκτική 
λειτουργεί ως βαρόμετρο για το πλανητι-
κό κλίμα, μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή 
του δορυφόρου, οι επιστήμονες θα έχουν 
για πρώτη φορά στην ιστορία μια σαφή 
εικόνα για την ένταση και τη μελλοντική 
πορεία των κλιματικών αλλαγών. 

Παγωμένο αποτύπωμα
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με την επεξερ-
γασία των πρώτων εικόνων που θα στεί-
λει ο δορυφόρος στη Γη, οι επιστήμονες 
θα αποκτήσουν μια λεπτομερή εικόνα για 
την έκταση που καλύπτουν οι πάγοι, τόσο 
στη θάλασσα όσο και στη στεριά. 

Εκτός από αυτό όμως, τα αισθητήρια 
όργανα με τα οποία είναι εξοπλισμένος ο 
CryoSat-2 θα επιτρέψουν στους ερευνη-
τές να εξάγουν συμπεράσματα και για την 
ποιότητα των πάγων. Για την ακρίβεια, οι 
δορυφορικές εικόνες θα δώσουν τη δυνα-
τότητα να εκτιμηθούν δεκάδες, πολύ ση-
μαντικές παράμετροι, όπως το πάχος των 
πάγων, το ακριβές τους σχήμα ή η χρονο-
λογία του σχηματισμού τους. 

z  TΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ 
a.kontis@realnews.gr

χρόνος 
Τα στοιχεία από 
τον δορυφόρο θα 
δώσουν πληρο-
φορίες ακόµη και 
για την ηλικία των 
παγετώνων στους 
πόλους

Επιστήµονες θα εκτιµήσουν µέσω δορυφόρου την κατάσταση σε Αρκτική και Ανταρκτική

πάχος των πάγων, θα μπορέσουν να εκτι-
μήσουν και την ακριβή αύξηση της στάθ-
μης της θάλασσας. 

Ετσι, με τα νέα στοιχεία από τον 
CryoSat-2, οι ερευνητές των κλι-

ματικών αλλαγών θα έχουν στα 
χέρια τους τα πλέον αξιόπι-
στα εργαλεία. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι επισφαλείς εκτι-
μήσεις θα αποτελέσουν 
οριστικά παρελθόν. Υπεν-
θυμίζεται ότι, πολύ πρό-

σφατα, η Διακυβερνητι-
κή Επιτροπή για την Κλιμα-

τική Αλλαγή του ΟΗΕ είχε δη-
λώσει ότι η πρόβλεψή της για τή-

ξη όλων των πάγων των Ιμαλαΐων μέ-
χρι το 2035 ήταν λανθασμένη, προκαλώ-
ντας θύελλα αντιδράσεων. 

ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ τις ασφαλείς ενδείξεις για τις αλλαγές του κλίματος της Γης, ο ευρωπαϊκός 
δορυφόρος αναμένεται να σπάσει ένα ακόμη, απροσπέλαστο μέχρι πρότινος, όριο 
της ανθρώπινης γνώσης. Αυτό αφορά, βεβαίως, την έκτη ήπειρο του πλανήτη μας, τη 
μυστηριώδη Ανταρκτική. Η ήπειρος του Νότιου Πόλου ανακαλύφθηκε μόλις τον 19ο 

αιώνα και οι ακραίες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν έχουν επιτρέψει 
μέχρι και σήμερα στον άνθρωπο να ξεσκεπάσει τα μυστικά της. 

Η πτήση του CryoSat-2 θα προχωρήσει στην ακτινογράφηση της Ανταρ-
κτικής, παρέχοντας για πρώτη φορά πληροφορίες για αυτό που κρύβει η 
στεριά της, κάτω από ένα στρώμα πάγου πάχους χιλιομέτρων. 

Ο Νότιος Πόλος, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό άγνωστο μέρος της 
Γης. Δύο ακόμα περιοχές, αποκαλούν οι επιστήμονες «πιο ανεξερεύνητες 
και από τη Σελήνη». Πρόκειται για το τροπικό δάσος του Κονγκό, την πυ-
κνή ζούγκλα που, δεκαετίες τώρα, αποτελεί πεδίο συγκρούσεων, γεγονός 

που καθιστά την περιοχή απροσπέλαστη για τους επιστήμονες, και την Τά-
φρο Μαριάνα, τον αβαθή γκρεμό του Ειρηνικού Ωκεανού. 
Το μήκος της τάφρου ξεκινά από την Ινδονησία, φθάνοντας μέχρι και τις ρω-

σικές ακτές, ενώ το βάθος της αγγίζει μέχρι και τα 11 χιλιόμετρα. Καμία ανθρώπινη 
κατασκευή δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακαλύψει τι βρίσκεται εκεί.  

Πιο ανεξερεύνητη και από 
τη Σελήνη είναι η Ανταρκτική 

Κατάσκοπος για τους... πάγους

2,7%
είναι ο µέσος ρυθµός 
µείωσης των πάγων 

στους πόλους, 
ανά δεκαετία, 
από το 1978

Εφόσον ο παγωμένος όγκος στην Αρκτική και την Ανταρκτική λειτουργεί 
ως βαρόμετρο για το πλανητικό κλίμα, μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή του 
δορυφόρου, οι επιστήμονες θα έχουν για πρώτη φορά στην ιστορία μια σαφή 
εικόνα για την ένταση και τη μελλοντική πορεία των κλιματικών αλλαγώνH

πάγος
Ο CryoSat-2 θα δώσει 
πληροφορίες για το 
έδαφος κάτω από 
τους πάγους της 

Ανταρκτικής
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Η Rolco και τα planet 
δενδροφυτεύουν 
Μεγάλη δενδροφύτευση πραγματοποίησαν στις 28 Φε-
βρουαρίου 2010 στον Μαραθώνα η εταιρεία Rolco και τα 
προϊόντα planet σε συνεργασία με την αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Η ενέργεια ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου, όταν για 
δύο συνεχόμενες εβδομάδες το 10% επί όλων των πωλή-
σεων απορρυπαντικών και καθαριστικών planet στα κατα-
στήματα ΑΒ Βασιλόπουλος διατέθηκε για τον σκοπό αυτό. 

Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι κατανα-
λωτές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη και αποδέχτη-
καν την πρόσκληση της εταιρείας για να συμμετάσχουν 
στη δενδροφύτευση. Συνολικά φυτεύτηκαν 2.000 δέντρα 
σε διάφορα σημεία της περιοχής του Μαραθώνα. 

«Η ενέργεια είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό, γεγονός 
που μας ενθαρρύνει, αφού βλέπουμε πως ο τρόπος ζω-
ής που προτείνουν τα planet καθώς και η οικολογική συ-
νείδηση των καταναλωτών διευρύνονται!», δήλωσε ο Δη-
μήτρης Μπάρλας, υπεύθυνος Δράσεων των προϊόντων 
planet. «Με βάση αυτό, σκοπεύουμε να κάνουμε αρκετές 
ενέργειες ακόμη, με γνώμονα τη φιλοσοφία των planet για 
την προστασία του περιβάλλοντος», συμπλήρωσε.
^ INFO: Αννη Καραγκιουλέ, υπεύθυνη Τύπου και Επικοι-
νωνίας, τηλ. 210 5201770, 6944 562025

Περιβάλλον, νερό 
και γαλλοφωνία
Εκδήλωση με θέμα «Περιβάλλον και Νερό» διοργάνωσε η 
Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και η εφη-
μερίδα L’ECHO JOURNAL FRANCO-HELLENIQUE στο αμ-
φιθέατρο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών. Η εκ-
δήλωση ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Γαλλο-
φωνίας, καθώς και στην Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. 
Οι μαθητές παρουσίασαν δύο θεατρικά μονόπρακτα. Το 
πρώτο βραβεύτηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνί-

ας και το δεύτερο από την Ελληνική Γαλλοφωνία. 
Οπως τόνισε ο γενικός διευθυντής της Γαλλικής Σχο-

λής Αγιος Παύλος, Δημήτρης Β. Βαρθαλίτης, «εκπαίδευση 
και παιδεία πρέπει να είναι δύο έννοιες ταυτόσημες. Μέ-
σα από τα διδάγματα των μύθων του Αισώπου, μέσα από 
σύγχρονες παιδαγωγικές τακτικές και μέσα από τη συμμε-
τοχή σε διεθνείς φορείς όπως η Unicef, οι Γιατροί του Κό-
σμου, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα κ.ά., τα παιδιά μελετούν 
τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας και του πλανή-
τη και με την εκδήλωσή τους αυτή φιλοδοξούν να στείλουν 
το μήνυμα ότι θα υπάρχει λύση αν αφήνουμε τα παιδιά να 
δράσουν». 
^ INFO: τηλ.: 210 2280568

Ανάπλαση Πεδίου του Αρεως
Στο άρθρο για το Πεδίον του Αρεως που δημοσιεύτηκε 
στο Planet της 1ης Μαρτίου 2010, παραλείψαμε να ανα-
φέρουμε ότι η μελέτη ανάπλασης του πάρκου έγινε από 
κοινού από τη Μελετητική - Γραφείο Μελετών Αλέξαν-
δρου Ν. Τομπάζη ΕΠΕ και το γραφείο του αρχιτέκτονα 
Χάρρυ Μπουγαδέλη.

 s

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ εβδομάδα (22 έως 
26 Μαρτίου 2010) ο Ομιλος Carrefour Μα-
ρινόπουλος χόρεψε στους ρυθ-
μούς της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης και της ανανεώσι-
μης ενέργειας. 

Στόχος της εται-
ρείας ήταν η ευ-
αισθητοποίηση 
και ενημέρωση 
των πολιτών για τη 
μείωση της ενερ-
γειακής κατανάλω-
σης και την ανάγκη 
στροφής προς την κα-
θαρή ενέργεια. Κατά τη διάρ-
κεια της Εβδομάδας Ανανεώσιμης Ενέργει-
ας, πρότεινε στους καταναλωτές τρόπους 
για εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρο-
ντας στα καταστήματά της όλους τους λα-
μπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας με έκ-
πτωση 20%, σηματοδοτώντας και προ-
τείνοντας 65 προϊόντα χαμηλής ενεργει-
ακής κατανάλωσης (ηλεκτρικές συσκευ-
ές και απορρυπαντικά) και παρέχοντας 
απλές και χρήσιμες συμβουλές για ενερ-
γειακή εξοικονόμηση.

Μεγάλη ανταπόκριση
Το κοινό ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, ενισχύοντας την πρόθεση της 
Carrefour Μαρινόπουλος να συνεχίσει τις 
δράσεις της για την προστασία του περι-
βάλλοντος. Αλλωστε, τα αποτελέσματά 
της για το 2009 ήταν πολύ ενθαρρυντικά: 
Μέσα από σημαντικές επενδύσεις, πέτυχε 

μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας για φωτισμό κατά 30%.

Το όραμα στην πράξη
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που 

πέρασε, ο Ομιλος Carrefour 
Μαρινόπουλος κατάφερε 
επίσης να επεκτείνει σημα-
ντικά το Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Ανταποδοτικής Ανα-
κύκλωσης -που εφαρμόζει 
στα καταστήματά του από 

τον Οκτώβριο του 2007- και 
παράλληλα να εντατικοποιήσει 

το ειδικό πρόγραμμα ανακύκλω-
σης χαρτιού - χαρτονιού σε πολλά ση-

μεία του δικτύου του. 
Συνολικά, έχει θέσει σε λειτουργία 13 

Κέντρα Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης σε 
όλη την Ελλάδα, τα 
10 από τα οποία είναι 
ολοκληρωμένα και πα-
ρέχουν στους κατανα-
λωτές τη δυνατότητα 
να επιστρέφουν προς 
ανακύκλωση πλαστικά μπουκάλια, γυάλι-
νες φιάλες, μεταλλικά κουτιά, χάρτινες συ-
σκευασίες, πλαστικές σακούλες, ηλεκτρικές 
μικροσυσκευές, κινητά τηλέφωνα και μπα-
ταρίες. Τα υπόλοιπα 3 είναι κέντρα ανακύ-
κλωσης δύο υλικών, όπου το κοινό μπορεί 
να ανακυκλώνει πλαστικά μπουκάλια και 
μεταλλικά κουτιά. 

Συγκεκριμένα, για το 2009 ανακυκλώ-
θηκαν συνολικά 13.833.516 συσκευασί-

ες που αντιστοιχούν σε 1.135.417,59 κιλά 
συσκευασιών. Αναλυτικότερα, ανακτήθη-
καν 178.373,05 κιλά πλαστικού, 67.576,28 
κιλά αλουμινίου, 252.337,42 κιλά λευκο-
σιδήρου, 334.309,85 κιλά γυαλιού και 
302.821 κιλά χαρτιού. 

Εντυπωσιακά αποτελέσματα
Αξιοσημείωτα είναι επίσης και τα αποτελέ-
σματα ανακύκλωσης στην κατηγορία των 
μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπου για το 
2009 ανακυκλώθηκαν 112 τόνοι, συγκρι-
τικά με 14 τόνους που είχαν ανακυκλωθεί 
το 2008. Από τα συγκεκριμένα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ανακτήθηκαν προς ανακύκλωση 13.399 κι-
λά πλαστικού, 12.382 κιλά ηλεκτρομηχανι-
κών μερών και 3.638 κιλά γυαλιού.

Πολύ σημαντικό, μάλιστα, είναι το γεγο-
νός ότι από την επεξεργασία των 112 τό-
νων, μόνο το 14% οδηγήθηκε προς υγει-
ονομική ταφή, ενώ το 86% θα επαναχρη-
σιμοποιηθεί. Ειδικότερα, 56.392 κιλά σι-
δηρούχων οδηγήθηκαν σε χαλυβουργίες 
για παραγωγή σιδήρου και 5.278 κιλά μη 
σιδηρών δόθηκαν για περαιτέρω επεξερ-
γασία μετάλλων, συμβάλλοντας σημαντι-
κά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πράσινες δράσεις
από την Carrefour

F
Για προβολή εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λπ. με θέμα το περιβάλλον, στείλτε mail στο planet@realnews.gr 

μούς της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης και της ανανεώσι-

σης και την ανάγκη 
στροφής προς την κα-

Το όραμα στην πράξη
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που 

πέρασε, ο Ομιλος Carrefour 

τον Οκτώβριο του 2007- και 
παράλληλα να εντατικοποιήσει 

το ειδικό πρόγραμμα ανακύκλω-

30%
µείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 
για φωτισµό πέτυχε 

η αλυσίδα σού-
περ µάρκετ

Μόλις το 14% των υλικών ανα-
κύκλωσης που συγκεντρώθηκαν 
το 2009 κατέληξε σε ΧΥΤΑ

F

Η ανανεώσιµη ενέργεια και ανταποδοτική ανακύκλωση βρίσκονται 
στις προτεραιότητες της αλυσίδας σούπερ µάρκετ
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Η Ακρόπολη πριν και μετά 
Η συσκότιση ελληνικών μνημείων και 
τοποσήμων παγκόσμιας ακτινοβολί-
ας, όπως του Ιερού Βράχου της Ακρό-
πολης, του Λευκού Πύργου αλλά και 
της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, ανέβα-
σαν κατακόρυφα τον συμβολισμό της 
παγκόσμιας πρωτοβουλίας. 

Πάρτι στην Πύλη  
του Βραδεμβούργου

Μεγάλη γιορτή έστησε το WWF 
Γερμανίας μπροστά στην Πύλη 
του Βραδεμβούργου, στο Βερο-
λίνο. Εθελοντές της οργάνωσης 
μοίραζαν στους συμμετέχοντες 
φαναράκια με το πάντα. 

Το Βρετανικό Κοινοβούλιο 
σβήνει τα φώτα

Περισσότερα από 100 μνη-
μεία, κρατικά και ιδιωτικά κτί-
ρια-ορόσημα της Μεγάλης 
Βρετανίας βγήκαν από την 
πρίζα για μία ώρα. Μαζί τους 
και η πρωθυπουργική κατοι-
κία της Downing Street. 

Συσκότιση στις επιχειρήσεις 
του Χονγκ Κονγκ 

Η επιχειρηματική περιοχή του 
Χονγκ Κονγκ συμμετείχε ενερ-
γά στην Ωρα της Γης. Ευτυχώς 
που οι συναλλαγές δεν γίνονται 
το βράδυ! 

Οι όχθες του ποταμού  
Χουανγκπού στη Σαγκάη

Παρόλο που η Κίνα είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους ρυπαντές στον πλανήτη 
και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το 
φιάσκο της Συνδιάσκεψης της Κοπεγχά-
γης, έχει μπει δυναμικά στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

H πυραμίδα της Γκίζας  
και η Σφίγγα στο Κάιρο 

Και η Αίγυπτος στους ρυθ-
μούς της παγκόσμιας Ωρας 
της Γης. Επιβλητικές και σκο-
τεινές η πυραμίδα της Γκίζας 
και η Σφίγγα. 

Μήνυμα για τη σωτηρία της Γης
4.000 πόλεις έσβησαν συμβολικά τα φώτα διεκδικώντας καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη

z  TηΣ ΑΛΕξΑνδΡΑΣ ΧΑϊνΗ 
a.chaini@realnews.gr 

ΕΚΑτοντΑδΕΣ εκατομμύρια πολί-
τες του πλανήτη πήραν μέρος στη 
μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχι-
κή πρωτοβουλία ενάντια στο φαινό-
μενο της υπερθέρμανσης, που διορ-
γανώνει από το 2007 η περιβαλλο-
ντική οργάνωση WWF. 

Στις 27 Μαρτίου, στις 20:30, περισ-
σότερες από 4.000 πόλεις, κωμοπόλεις 
και δήμοι σε 126 χώρες έσβησαν συμ-
βολικά τα φώτα για μία ώρα. 

Τρίτη χώρα η Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜηΕ, 
στις 20:30 η κατανάλωση ρεύματος 
στην Ελλάδα μειώθηκε από τα 6.900 
στα 6.400 MW, γεγονός που σημαί-
νει ότι έσβησαν τα φώτα περισσότερα 
από 1.000.000 νοικοκυριά, όσα ακρι-
βώς είχαν ανταποκριθεί στην έκκληση 
της WWF Ελλάς και το 2009. 

Συνολικά στη χώρα μας εκτιμάται 
ότι συμμετείχαν 251 δήμοι και κοι-
νότητες, 334 σχολεία και εκπαιδευτι-
κοί οργανισμοί και 1.180 φορείς και 
επιχειρήσεις.

«η Ωρα της Γης θα πρέπει να ιδωθεί 
ως η απαρχή για περισσότερες δρά-
σεις σε ατομικό και κυρίως κυβερνητι-
κό επίπεδο, προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η μετάβαση σ’ αυτό που καλεί-
ται βιώσιμη ανάπτυξη», υποστηρίζει 
ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκ-
στρατειών του WWF Ελλάς.

H

H

H

H

H

Ενα αμερικανικό ορόσημο 
τουλάχιστον 45 εμβληματικά κτίρια της 
νέας Υόρκης έσβησαν τα φώτα στις 27 
Μαρτίου. Εκτός από το Empire State 
Building (φωτό), και το κτίριο Chrysler 
αλλά και εκείνο του οΗΕ.

H

H
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