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Α∆ΕΙΑΖΟΥΝ µε ανησυχητικά γρήγορο 
ρυθµό οι λίµνες από όπου πηγάζει ο µεγα-
λύτερος ποταµός του πλανήτη  » σελ. 12

ΣΟΒΑΡΑ προβλήµατα υγείας έχουν οι ∆ανοί 
που καταναλώνουν το κρέας φαλαινών τις 
οποίες σφάζουν κατά εκατοντάδες » σελ. 11

επιλογές+

Πράσινο και 
όχι τσιµέντο σε 
3 στρατόπεδα
Τι σχεδιάζει το υπουργείο 
Αµυνας για τις εκτάσεις σε 
Γουδή, Χαϊδάρι, Αγίους 
Αναργύρους και τι προτεί-
νουν οι φορείς        
 » σελ. 7

Τα χηµικά που
«καθαρίζουν» 
το περιβάλλον
Μαζί µε τα απλά 
σκουπίδια πετάµε και 
προϊόντα καθηµερινής 
χρήσης, επικίνδυνα 
για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον 
 » σελ. 5
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ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ αυτοκίνητα, κάδοι σκουπι-
διών, κακοτεχνίες και παγίδες για τους ποδη-
λάτες απαξιώνουν τους περισσότερους ποδη-
λατόδροµους στην Ελλάδα. Χρηµατοδοτού-
νται ως φιλικά προς το περιβάλλον έργα, που 
θα αποσυµφορήσουν τις πόλεις, όµως πολλοί 
απ’ αυτούς µετατράπηκαν σε χώρους στάθ-
µευσης. Οι περισσότεροι από τους 16 δήµους 
που εντάχθηκαν στο Eπιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντι-
µετωπίζουν τώρα τις διαµαρτυρίες των πολι-
τών αλλά και όσων µετακινούνται µε ποδήλα-
το. Αν και για την κατασκευή τους  δαπανήθη-
καν 13,5 εκατ. ευρώ, πολλοί από τους ποδη-

λατόδροµους κρύβουν παγίδες και έχουν κα-
κοτεχνίες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυ-
νο όσους τους χρησιµοποιούν. 

Οι πολίτες στους δήµους των βορείων προ-
αστίων της Αθήνας, στον Βόλο και στα Τρικάλα 
διαµαρτύρονται για ποδηλατόδροµους που, 
αντί να τους διευκολύνουν, εµποδίζουν ακό-
µη και την καθηµερινή τους µετακίνηση. Σε ο-
ρισµένες µάλιστα περιπτώσεις, όπως αυτή του 
Βόλου, ο κίνδυνος ατυχήµατος είναι άµεσος. 

Κάποιοι από τους δρόµους όπου κατασκευ-
άστηκαν έχουν στενέψει υπερβολικά, προκα-
λώντας ατέλειωτα µποτιλιαρίσµατα. Παράπο-
να εκφράζουν όµως και καταστηµατάρχες, κα-

θώς η χωροθέτησή τους πλήττει τις επιχειρή-
σεις τους. Τα δίκτυα ποδηλατόδροµων είναι 
απαίτηση ετών από τους χιλιάδες ποδηλάτες, 
όµως η εικόνα που παρουσιάζουν τα ήδη κα-
τασκευασµένα τµήµατα είναι απογοητευτική, 
ενώ είναι πολλά ακόµη τα εµπόδια που πρέπει 
να αντιµετωπίσουν. 

Η άσχηµη εικόνα που παρουσιάζουν τα έρ-
γα είναι γεγονός που έχει παραδεχτεί ακόµη 
και η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρµπί-
λη, η οποία έχει δεσµευτεί ότι το δίκτυο ποδη-
λατόδροµων που θα ενώνει την Κηφισιά µε το 
Φάληρο θα γίνει πραγµατικότητα.      

ρεπορτάζ σελ. 8-9  »

Σκορπίζουν 13,5 εκατ. ευρώ για ακατάλληλους ποδηλατόδροµους

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της Ειδικής Μόνιµης Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου επιδιώ-
κει ο πρόεδρός της Κ. Καρτάλης  » σελ. 6

ΜΕΓΑΡΑF

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ 
Ερευνα διεξάγουν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
για «ξέπλυµα» τοξικών απορριµµάτων  » σελ. 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝF

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Χιλιάδες τόνοι χρήσιµων υλικών µπορούν να 
µην καταλήγουν κάθε χρόνο σε ΧΥΤΑ » σελ. 4

Παγίδες για... ποδηλάτες!
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ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
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Η µείωση 
της χιονοκάλυψης 

στις χώρες του βόρειου 
ηµισφαιρίου θα ενταθεί 

περισσότερο τις επόµενες 
δεκαετίες, παρά την αύξηση 

των χιονοπτώσεων 
σε ορισµένες περιοχές

g

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

ΣΥΧΝΑ, ΟΣΟΙ ασχολούνται µε το περιβάλλον τείνουν 
να γίνονται ελαφρώς φανατικοί µε τα θέµατα που τους 
απασχολούν. Παράδειγµα απλό και χαρακτηριστικό, 
η αποχή από την κατανάλωση κρέατος, µια τάση στον 
«ανεπτυγµένο» κόσµο η οποία σε κάποιες χώρες τείνει 
να γίνει µόδα. Ενα από τα βασικά επιχειρήµατα που 
προβάλλουν οι οπαδοί της χορτοφαγίας είναι το βα-
ρύ οικολογικό αποτύπωµα της εκτροφής ζώων από τη 
βιοµηχανία της κτηνοτροφίας. 

Από µία άποψη δεν έχουν άδικο. Στις «βιοµηχανι-
κές» εντατικές µονάδες χρησιµοποιούνται ζωοτρο-
φές που παράγονται µε µηχανικά µέσα και απαιτούν 
πολλά φυτοφάρµακα και καύσιµα. Ο συνωστισµός 
πολλών ζώων σε µικρούς χώρους κάνει απαραίτητη 
τη χρήση φαρµάκων που εν µέρει παραµένουν στο 
κρέας που θα καταναλωθεί και εν µέρει θα καταλήξει 
στο περιβάλλον. Τα λύµατα των µονάδων αυτών -ιδί-
ως αν δεν υφίστανται σωστή διαχείριση- προκαλούν 
επίσης µεγάλη καταστροφή. Η αλυσίδα της επεξεργα-
σίας σπαταλά ενέργεια και αφήνει υπολείµµατα που 
χρειάζονται ειδική διαχείριση. Συχνά, ο χειρισµός αυ-
τός δεν γίνεται και η ζηµιά στο περιβάλλον πολλαπλα-
σιάζεται. Αν στον λογαριασµό προστεθούν η µεταφο-
ρά και η συντήρηση του κρέατος, το ισοζύγιο είναι σα-
φώς πολύ αρνητικό.

Από µια άλλη πλευρά, το θέµα µπορεί να είναι α-
πολύτως διαφορετικό. Οι µονάδες ελεύθερης βοσκής 
βοοειδών δεν χρησιµοποιούν έτοιµες ζωοτροφές. Τα 
ζώα βόσκουν εναλλάξ σε λιβάδια που απλώς ενισχύο-
νται µε απλή σπορά, χωρίς εντατική καλλιέργεια, φυτο-
φάρµακα και µεγάλες ανάγκες σε καύσιµα. Τα λύµατα 
των ζώων δεν χρειάζονται ειδική επεξεργασία και δι-
αχείριση, εφόσον διασπείρονται µε µικρή πυκνότητα 
σε µεγάλη έκταση και µετατρέπονται σε λίπασµα, δε-
σµεύοντας και διοξείδιο του άνθρακα. Το δυναµικό τέ-
τοιων µονάδων είναι συνήθως περιορισµένο, οπότε η 
διάθεση του κρέατος στην αγορά δεν απαιτεί πολλά 
καύσιµα για µεταφορές, εφόσον η παραγωγή απορ-
ροφάται εύκολα στις κοντινότερες πόλεις.

Το συµπέρασµα είναι απλό. Αν η κατανάλωση κρέ-
ατος γίνεται µε µέτρο, δηλαδή δεν απαιτούνται αφύ-
σικα µεγάλες ποσότητες για κάθε µικροκοινωνία, δεν 
θα είναι απαραίτητη η βιοµηχανική εκτροφή ζώων, 
ούτε η µεταφορά τους από την άλλη άκρη του πλα-
νήτη. Η λέξη-κλειδί είναι, φυσικά, το «µέτρο». Η ισορ-
ροπηµένη διατροφή δεν χωρά περισσότερα από δύο 
γεύµατα µε κρέας την εβδοµάδα. Τα υπόλοιπα πρέπει 
να «περιορίζονται» σε δηµητριακά, όσπρια, λαχανι-
κά, φρούτα, ψάρια και πουλερικά. Η καθηµερινή κα-
τανάλωση κρέατος είναι µια διαστροφή που συνδέ-
εται µε το «σύγχρονο» µοντέλο διαβίωσης της σπα-
τάλης, της υπερβολής και της αδιαφορίας για τις µα-
κροπρόθεσµες επιπτώσεις των πράξεων του ανθρώ-
που. Και, εκτός από το περιβάλλον, καταστρέφει και 
την υγεία του ανθρώπου. Αυτό, όµως, είναι άλλο «α-
νέκδοτο»...

∆ύο διαφορετικές όψεις
του ίδιου προβλήµατος

 s ΑΠΟΨΗ

 z  ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ
t.kouvakas@realnews.gr

1.000
µικρά µπορεί 
να γεννήσει ένα 
ζευγάρι τρωκτικών 
µέσα σε έναν 
χρόνο, εφόσον 
υπάρχουν ευνοϊκές 
συνθήκες τροφής 
και καταφύγιο 

800
εκατοµµύρια οχήµατα 
κυκλοφόρησαν στους 
οδικούς άξονες του 
πλανήτη το 2008. 
Πριν από 30 χρόνια, 
στους δρόµους 
υπήρχαν 200 
εκατοµµύρια οχήµατα 

βαθµοί Κελσίου ήταν η µέση παγκόσµια 
θερµοκρασία το χρονικό διάστηµα από 
το 2000 έως το 2008

14,6

2 ή 3
φορές το βάρος του 
είναι η ποσότητα 
αίµατος που µπορεί 
να ρουφήξει ένα 
κουνούπι, ώστε 
να εφοδιαστεί µε 
αρκετή πρωτεΐνη για 
να παραγάγει από 
75 έως 500 αβγά, 
ανάλογα µε το είδος

3 έως 5 
εκατοστά µήκος έχει 
συνήθως το ψαράκι 
του γλυκού νερού, 
γκιζάνι, ένα είδος 
εξαιρετικά σπάνιο 
που κατοικεί απο-
κλειστικά στη Ρόδο 
και έχει προσδόκιµο 
ζωής έως τρία έτη

50 
από τις 300-400 
φώκιες Μονάχους  
Μονάχους που 
υπάρχουν στον 
κόσµο βρίσκουν 
καταφύγιο στις 
ακτές της Τουρκίας

10.000  τόνοι επικίνδυνα νοσο-
κοµειακά απόβλητα παράγονται, κατά 
µέσο όρο, κάθε χρόνο στην Ελλάδα

2 είδη οξιάς, από τα δέκα που υπάρχουν 
στον κόσµο, συναντώνται στην Ελλάδα: η 
∆ασική οξιά και η Οξιά η ανατολική

ο... πράσινος! Μήπως θα ισχυ-
ριστεί ότι έριξε τους ∆ίδυµους 
Πύργους επειδή ρύπαιναν;Οσάµα
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Ανεξέλεγκτα απόβλητα 
στη χωµατερή των Μεγάρων

ΥΠΟΠΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ παρατη-
ρούνται το τελευταίο διάστηµα στον Χώ-
ρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑ∆Α) Μεγάρων. Οι αρχές υποψιάζο-
νται πως στην περιοχή γίνεται διακίνη-
ση και παράνοµη απόρριψη επικίνδυ-
νων αποβλήτων. Καταγγελίες κατοίκων 
και φωτογραφίες που έφτασαν στην «R» 
υποδεικνύουν φορτηγά που πηγαινοέρ-
χονται προς τη χωµατερή των Μεγάρων 
και αδειάζουν ύποπτα φορτία, τα οποία 
θάβονται µε διαδικασίες εξπρές, ώστε να 
µη γίνουν αντιληπτά από «ανεπιθύµη-
τους» παρατηρητές. Η χωµατερή των Με-
γάρων είναι παράνοµη, καθώς θα έπρε-
πε να είχε κλείσει από τις 31 ∆εκεµβρίου 
του 2008, οπότε και εξέπνεε η τρίτη προ-
θεσµία που είχε δώσει τα τελευταία 9 χρό-
νια η E.E. στη χώρα µας. 

«Οι παράνοµοι ΧΑ∆Α ενδείκνυνται για 
την ανεξέλεγκτη εναπόθεση επικίνδυνων 
βιοµηχανικών απόβλητων», τονίζει η χηµι-
κός µηχανικός και υπεύθυνη για τα από-
βλητα στους Οικολόγους Πράσινους Μα-
ρία Βιτωράκη. «Το κόστος της νόµιµης 
διαχείρισής τους είναι πολύ υψηλό, µε 
αποτέλεσµα κάποιες βιοµηχανίες να κα-
ταφεύγουν χρόνια τώρα σε αυτόν τον 
φθηνό και άκρως επικίνδυνο για το περι-
βάλλον τρόπο “κουκουλώµατος”. Για να 
διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα επι-
κίνδυνα απόβλητα στον χώρο πρέπει να 
γίνει εκτενής µελέτη για το είδος τους και 
να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα των µι-
κτών επιµολυσµένων αποβλήτων». 

Από αυτοψία που έγινε στον χώρο, 
διαπιστώθηκε ότι η χωµατερή δέχεται 
ανεξέλεγκτα κάθε είδους απόβλητα, κά-
ποια από τα οποία δεν φαίνεται να είναι 
«αστικά». Τα υλικά που εντοπίστηκαν εί-
ναι «µικτά επιµολυσµένα» και εµπίπτουν 
στις διατάξεις για τη διαχείριση των επι-
κίνδυνων αποβλήτων. 

Καταγράφηκαν µπάζα και υλικά από 
κατεδαφίσεις, επικαλυµµένα µε κοκκώ-

υλικά  
Από αυτοψία που 
έγινε στον χώρο, 
διαπιστώθηκε ότι η 
χωµατερή δέχεται 
ανεξέλεγκτα κά-
θε είδους απόβλη-
τα, κάποια από τα 
οποία δεν φαίνεται 
να είναι «αστικά». 
Τα υλικά που εντο-
πίστηκαν είναι «µι-
κτά επιµολυσµέ-
να» και εµπίπτουν 
στις διατάξεις για 
τη διαχείριση των 
επικίνδυνων απο-
βλήτων

δη χώµατα, σιδερένια βαρέλια, υλικά από 
βυθοκορήσεις (εκβαθύνσεις λιµένων), σά-
κοι µε «ύποπτο» χώµα γεµάτο µύγες (πι-
θανόν οργανικό υλικό που σάπιζε), ψόφια 
ζώα, διάφορες συσκευασίες, σακούλες, 
νάιλον, χαρτόνια και ξύλα, προερχόµενα 
από διάφορες δραστηριότητες. Ο κατά-
λογος της κοινής υπουργικής απόφασης 
χαρακτηρίζει επικίνδυνα ορισµένα από-
βλητα από τα παραπάνω, εφόσον έχουν 
αναµιχθεί µε επικίνδυνα υλικά και βαρέα 
µέταλλα κατά την παραγωγική διαδικασία 
στην οποία χρησιµοποιήθηκαν.

«Ειδικά οι χαρτοµάζες, που είναι ιδιαί-
τερα απορροφητικές, µπορούν να εξα-
φανίσουν και υγρά απόβλητα και να µε-
ταφερθούν µε το δηµοτικό φορτηγό στη 
χωµατερή», σηµειώνει η κ. Βιτωράκη. Με 
«αστερίσκο επικινδυνότητας» επισηµαί-
νονται επίσης και τα απόβλητα από τις 
διεργασίες του ξύλου, όπως επίσης και κά-
ποια οργανικά. 

Παράνοµη διακίνηση
Στη χωµατερή βρέθηκαν επίσης µεγάλες 
οικοδοµικές σακούλες (big bags). Η κ. Βι-
τωράκη διαβεβαιώνει πως έχει διαπιστω-
θεί σε πολλές περιπτώσεις ότι τα big bags 
ενδείκνυνται για τη διακίνηση επικίνδυνων 

αποβλήτων. Στον πάτο της σακούλας το-
ποθετούνται κοκκώδεις σκόνες όπως µε-
ταλλικές σκωρίες, ενώ τα υλικά σκεπάζο-
νται µε άλλα, οικοδοµικά υλικά και σακού-
λες, δηµιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέ-
ιλ, επικίνδυνο τόσο για το περιβάλλον όσο 
και για την υγεία των εργαζοµένων στη 
χωµατερή. 

Στην πλατεία 
της χωµατερής 
υπάρχει ένας 
µαύρος λάκκος, 
γεµάτος µε µαύ-
ρο υγρό. Σύµ-
φωνα µε την κ. 
Βιτωράκη, πρέπει να γίνει άµεση ταυτο-
ποίηση για το είδος του υγρού, καθώς εί-
ναι απίθανο να έχει παραχθεί από αστι-
κά απόβλητα. Ο περίεργος λάκκος θυµί-
ζει υγρά από εργασίες πετρελαίου - σύµ-
φωνα µε τον νόµο, όλα τα παράγωγά του 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνα.

Στον χώρο υπάρχουν διάφορες άλλες 
υδαρείς λάσπες, οι περισσότερες από τις 
οποίες χαρακτηρίζονται επίσης µε αστερί-
σκο επικινδυνότητας. Παράλληλα, υπάρ-
χουν και κάποια αστικά απόβλητα που 
πρέπει να συλλέγονται χωριστά λόγω της 
επικινδυνότητάς τους.

z  TΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ
g.mittis@realnews.gr
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«Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ θα είναι εξαιρετικά δύσκολα εγχειρήμα-
τα», εκτιμά η κ. Βιτωράκη. «Αρχικά πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, με σκοπό να διαχωριστούν -αν είναι δυνατόν- τα απόβλητα και να 
συλλεχθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν νοείται αποκατάσταση ακολουθώντας τη συνή-

θη πρακτική της επικάλυψης με λίγο χώμα για να 
ξεμπερδεύουμε». Η κ. Βιτωράκη υποστηρίζει, επί-
σης, ότι ο ΧΑΔΑ των Μεγάρων δεν αποτελεί την 
εξαίρεση, αλλά τον κανόνα της κατάστασης που 
επικρατεί στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλή-
των στη χώρα μας. «Αυτές οι χωματερές, δυστυ-
χώς, ρυπαίνουν και θα ρυπαίνουν για πολλά χρό-
νια ακόμα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το πε-
ριβάλλον και τη δημόσια υγεία», καταλήγει. 

∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ

«Τη χωµατερή χρησιµοποιούν µόνο 
Μεγαρίτες επιχειρηµατίες, µε φορτηγά 
δηµόσιας χρήσεως, που ασχολούνται µε 
την αποκοµιδή κυρίως µπάζων, οι οποί-
οι πληρώνουν στον δήµο το ειδικό τέλος 
που έχει επιβληθεί», δηλώνει στην «R» ο 
αρµόδιος για την καθαριότητα, αντιδή-

µαρχος Αθανάσιος Μαζιώτης. «Η χωµα-
τερή των Μεγάρων είναι σε άριστη κατά-
σταση και όχι µόνο φυλάσσεται σε καθη-
µερινή βάση, αλλά γίνεται και έλεγχος για 
τα απορρίµµατα που δέχεται». 

Η «R» διαπίστωσε, ωστόσο, ότι τόσο οι 
οδηγοί όσο και οι εργαζόµενοι στη χω-
µατερή εργάζονταν χωρίς τα στοιχειώ-
δη µέτρα προφύλαξης όταν άδειαζαν τα 
φορτηγά. Ταυτόχρονα, τσιγγάνοι έψα-
χναν τις στοίβες των σκουπιδιών για υλι-
κά που πωλούν, διασπείροντας εν αγνοία 
τους τη ρύπανση.

Στα ίχνη των υπόπτων
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, οι 
επιθεωρητές Περιβάλλοντος διεξάγουν 
ήδη έρευνα, καθώς εκτιµούν πως στη χω-
µατερή γίνεται παράνοµη διακίνηση επι-
κίνδυνων αποβλήτων. 

Στην έρευνα, εκτός από τους επιθεωρη-
τές Περιβάλλοντος, συµµετέχει και η Αστυ-
νοµία καθώς επίσης και επιθεωρητές του 
υπουργείου Οικονοµίας. Κύριο µέληµα 
των επιθεωρητών θα είναι να ταυτοποιη-
θούν οι ρυπαντές. 

Αυτοί φυσικά δεν είναι οι οδηγοί που 
κάνουν την παράνοµη µεταφορά των επι-
κίνδυνων αποβλήτων, αλλά οι βιοµηχα-
νίες-εντολείς. Τέλος, αναµένεται να ανα-
ζητηθούν ποινικές και άλλες διοικητικές 
ευθύνες, ώστε να αναλάβει δράση ο ει-
σαγγελέας Περιβάλλοντος και να ασκή-
σει διώξεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι επιθε-
ωρητές Περιβάλλοντος διεξάγουν ήδη 
έρευνα σε συνεργασία µε την ΕΛ.ΑΣ.

F

Παράνοµη απόρριψη και διακίνηση επικίνδυνων 
αποβλήτων ερευνούν οι αρχές. Καταγγελίες 
για φορτηγά που αδειάζουν ύποπτα φορτία 
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(Κ∆ΑΥ). Σήµερα εκτιµάται πως το 80% 
των υλικών που καταλήγουν στους µπλε 
κάδους είναι χαρτί. 

Μονάδες κοµποστοποίησης 
Η διάθεση 100.000 ειδικών κάδων σε 
176.000 νοικοκυριά της Αττικής µπορεί να 
δώσει ώθηση στην παραγκωνισµένη οικι-
ακή κοµποστοποίηση. Αν στο πρόγραµµα 
συµµετάσχουν και οι ΟΤΑ, αυτοµάτως θα 
έχουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη από 
τη µείωση του κόστους συλλογής, µετα-
φοράς και τελικής διάθεσης των οργανι-
κών απορριµµάτων. Η µείωση υπολογί-

ζεται σε 50.000 µε 55.000 τόνους ετησί-
ως. Εφόσον υλοποιηθούν τα παραπάνω, 
οι ποσότητες που αποµένουν για τελική 
διαχείριση κάθε χρόνο θα είναι 745.000 
τόνοι οργανικά απόβλητα, 260.000 τόνοι 
συσκευασίες, 170.000 τόνοι χαρτί 
εντύπων, 36.000 τόνοι Απόβλη-
τα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονι-
κού Εξοπλισµού (AHHE) και 
µικρότερες ποσότητες από 
τα υπόλοιπα υλικά.

Η κατασκευή τριών µε-
γάλων µονάδων κοµπο-
στοποίησης κλειστού τύπου 

έχει τη δυνατότητα να µειώσει περαιτέρω 
το ποσοστό των οργανικών απορριµµά-
των. Προϋπόθεση αποτελεί η τοποθέτη-
ση επιπλέον κάδων, ειδικά για τα οργα-

νικά απορρίµµατα. Συµπληρωµατι-
κά µπορούν να δηµιουργη-

θούν και µερικές µικρές 
µονάδες κλειστού ή 

ανοικτού τύπου, 
µε δυναµικότητα 
έως και 30.000 τό-
νους/έτος. 

Συνεργασία
Παράλληλα πρέ-

πει να λειτουργεί το 
ΕΜΑΚ, που θα παρά-

γει πολύ καλύτερης ποιότη-
τας κοµπόστ. 

Τα υπολείµµατα από τη λειτουργία των 
µονάδων του ΕΜΑΚ, των Κ∆ΑΥ, καθώς και 
αυτά από τις µονάδες κοµποστοποίησης 
εκτιµάται πως συνεχώς θα µειώνονται και 
θα φτάσουν µεσοπρόθεσµα τους 80.000 
τόνους. Για να συµβούν όµως όλα αυτά 
απαιτείται η συνεργασία πολλών φορέ-
ων, η ανάληψη πρωτοβουλιών από την 
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η ενεργή 
δράση των δηµοτών. Απαραίτητο στοι-
χείο για την επιτυχία ενός τόσο εκτετα-
µένου σχεδίου είναι η ευαισθητοποίηση 
και η ενηµέρωση των πολιτών, µε τη βο-
ήθεια ενός πολύπλευρου και συστηµατι-
κού προγράµµατος ενηµέρωσης. 

Τέλος, όπως αναφέρουν οι οργανώ-
σεις, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν οι 
ισχυρές αντιστάσεις από συµφέροντα 
που «βολεύονται» µε τη σηµερινή κατά-
σταση διαχείρισης. 

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ πρόταση για 
τη διαχείριση των απορριµµάτων στην 
Αττική µε το µικρότερο δυνατό κόστος 
έχουν ήδη καταθέσει στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος τέσσερις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις (Οικολογική Εταιρεία Ανα-
κύκλωσης, Greenpeace, WWF Ελλάς και 
∆ίκτυο Μεσόγειος SOS). Η δηµιουργία 
ενός εκτεταµένου συστήµατος διαχεί-
ρισης µε ταυτόχρονη ενδυνάµωση των 
δοµών που υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
στο λεκανοπέδιο µπορούν να λύσουν το 
πρόβληµα των 2.300.000 τόνων απορ-
ριµµάτων που καταλήγουν κάθε χρόνο 
στη Φυλή. Το συνολικό εκτιµώµενο κό-
στος των επενδύσεων που προτείνονται 
ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ, ενώ αν η 
πρόταση υλοποιηθεί θα δηµιουργηθούν 
και 2.374 νέες θέσεις εργασίας. «Η πρό-
τασή µας είναι συµφέρουσα από κάθε 
άποψη. Πόσο µάλλον αν αναλογιστού-
µε το πολύ υψηλό κόστος µεµονωµένων 
έργων που δεν λύνουν εξ ολοκλήρου το 
πρόβληµα», τόνισε ο Φίλιππος Κυρκί-
τσος, πρόεδρος της ΟΕΑ. 

∆ίκαιη χρέωση 
Σύµφωνα µε την πρόταση, οι Οργανισµοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αττικής πρέπει 
να πληρώνουν πλέον µε βάση το βάρος 
των απορριµµάτων που στέλνουν στον 
ΧΥΤΑ Φυλής. Τα ζυγολόγια µπορούν να 
διασταυρώνονται µε τον πληθυσµό κά-
θε δήµου και την εκτιµώµενη ποσότητα 
των απορριµµάτων που παράγει ο κα-
θένας. Με αυτόν τον τρόπο θα σταµα-
τήσει η παράνοµη µεταφορά απορριµ-
µάτων «από το παράθυρο» από δήµους 
εκτός Αττικής. Σε διαφορετική περίπτω-
ση, οι συγκεκριµένοι δήµοι θα πληρώ-
νουν ανάλογα µε το βάρος των απορ-
ριµµάτων που διαθέτουν. Παράλληλα, 
η δίκαιη χρέωση των δηµοτικών τελών, 
που θα βασίζεται στη λογική «πληρώνω 
όσο πετάω», θα δώσει επιπλέον κίνητρα 
στους δηµότες για να µειώσουν τα απορ-
ρίµµατά τους. 

Ειδικοί κάδοι 
για το χαρτί
Η καλύτερη λειτουργία των Συστηµάτων 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) και η δη-
µιουργία νέων µπορεί να βοηθήσουν στη 
δραµατική µείωση των απορριµµάτων. 
Με τη λειτουργία τους θα ανακτώνται κά-
θε χρόνο περίπου 260.000 τόνοι χαρτιού 
εντύπων, όλα ή µεγάλο µέρος των από-
βλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατε-
δαφίσεων που ξεπερνούν τα 5,5 εκατοµ-
µύρια τόνους/έτος, καθώς και έπιπλα, εί-
δη ρουχισµού, ανταλλακτικά οχηµάτων, 
ηλεκτρικές συσκευές, φάρµακα κ.ά. 

Παράλληλα, προτείνεται η δηµιουργία 
25 κέντρων ανακύκλωσης µέσα στους 
ΟΤΑ της Αττικής, όπου οι δηµότες θα µε-
ταφέρουν µόνοι τους τα υλικά που έχουν 
συλλέξει. Η συνολική ποσότητα που θα 
µπορούσαν να διαχειριστούν υπολογί-
ζεται σε 25.000 έως 100.000 τόνους κά-
θε χρόνο.

Η τοποθέτηση ειδικού κάδου για το 
χαρτί δίπλα σε κάθε σηµερινό µπλε κάδο 
µπορεί να αυξήσει την ανάκτηση του υλι-
κού και να µειώσει δραστικά το παραγό-
µενο RDF (µίγµα απορριµµάτων για καύ-
ση) από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανα-
κύκλωσης Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα 
Ανω Λιόσια και τα υπολείµµατα στα Κέ-
ντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 

z  THΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑ∆Η 
a.simitsiadi@realnews.gr

Οσα πετάς 
τόσα πληρώνεις 
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ των τεσσάρων οργανώσεων είναι ολοκληρω-
μένη, οι ανακοινώσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνου Μωραΐτη, για την εναλλακτική δι-
αχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων δεν θέτουν ένα συγκε-
κριμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνω-
σε, ο ανενεργός Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συ-
σκευασιών και Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) επαναλειτουργεί, στε-
λεχώνεται με επιστήμονες και διοικητικούς υπαλλήλους και θα λαμ-

βάνει το 2% των εσόδων κάθε συστήματος ανακύ-
κλωσης. Ενα από τα βασικότερα στοιχεία είναι η πα-
ροχή κινήτρων στους ΟΤΑ, τα οποία όμως δεν διευ-
κρινίζονται. 

Παράλληλα, ο τρόπος αξιολόγησης των Συστημά-
των Εναλλακτικής Διαχείρισης θα αλλάξει, ώστε η 
πολιτεία να παρεμβαίνει συχνά με στόχο τα συστή-
ματα να προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγο-
ράς. Τέλος, ο μηχανισμός ελέγχου θα ισχυροποιη-
θεί, ενώ τα πρόστιμα θα γίνουν αυστηρότερα.

κόστος 
Το συνολικό εκτι-
µώµενο κόστος 
των επενδύσε-
ων που προτείνο-
νται ανέρχεται σε 
120 εκατ. ευρώ, 
ενώ αν η πρόταση 
υλοποιηθεί θα δη-
µιουργηθούν και 
2.374 νέες θέσεις 
εργασίας

ζύγιση 
Οι Οργανισµοί Το-
πικής Αυτοδιοί-
κησης της Αττι-
κής, βάσει της πρό-
τασης, θα πρέπει 
να πληρώνουν 
µε βάση το βάρος 
των απορριµµά-
των που στέλνουν 
στον ΧΥΤΑ Φυλής

25
κέντρα ανακύκλωσης στην 

Αττική συµπεριλαµβά-
νει η πρόταση των πε-

ριβαλλοντικών ορ-
γανώσεων 

Εναλλακτική πρόταση για τη διαχείριση των απορριµµάτων 
στην Αττική κατέθεσαν τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις
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ΧΗΜΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΕΣ

ΣΚΟΡΟΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Realnews

Τοποθετήστε µαγειρική σόδα 
µε λίγη ζάχαρη σε ένα πιατάκι και βάλτε το
σε επίφοβα σηµεία όπως τα ντουλάπια 
πίσω από το ψυγείο.
Για να διώξετε µυρµήγκια και ενοχλητικά 
έντοµα ρίξτε αιθέριο λάδι λεβάντας ή απλό 
ξίδι στα σηµεία που εµφανίζονται

Η επικινδυνότητα των προϊόντων 
και οι επιπτώσεις τους 
στα οικοσυστήµατα αναφέρονται 
στις ετικέτες που βρίσκονται 
στο πίσω µέρος της συσκευασίας.
Είναι κρυµµένες στα «ψιλά γράµµατα»
που δεν διαβάζει η πλειονότητα
των καταναλωτών

Oι ουσίες που περιέχουν, όπως είναι 
η Transfluthrin, εκτός από τις επιπτώσεις 
στους υδρόβιους οργανισµούς, 
µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες 
στην υγεία των ανθρώπων

Φυσική µέθοδος
για να εξολοθρεύσετε 
τις κατσαρίδες:

32.000.000
ευρώ τζίρο είχε η ελληνική αγορά εντοµοκτόνων, 
σκοροκτόνων και εντοµοαπωθητικών το 2008

ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑΚΟΡΟΚΤΟΚΤΟΝΑ

Oι ουσίες που περιέχ

ΧΡΗΣΗΣ

, όπωςς ίίείείναναι 
ό ώ

ΑΠΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑΟΠ ENTOMOKTONA

Δηλητήρια από... σπίτι!
Επικίνδυνα εντομοκτόνα και αποφρακτικά «σκοτώνουν» το περιβάλλον

ΣτιΣ χωματερεΣ καταλήγουν εκα-
τομμύρια «δόσεις» τοξικές και επικίν-
δυνες για το περιβάλλον και τον άν-
θρωπο ουσίες από προϊόντα όπως 
εντομοκτόνα, σκοροκτόνα και απο-
φρακτικά, αφού δεν υπάρχει κανέ-
να σχέδιο για τη διαχείρισή τους. Οι 
παραγωγοί και διανομείς τους, αν και 
γνωρίζουν τη διάσταση του προβλή-
ματος, αδιαφορούν για την εξεύρε-
ση κάποιας λύσης και προτρέπουν 
το κοινό να πετά τα επικίνδυνα προ-
ϊόντα στα σκουπίδια.

Η επικινδυνότητα των προϊόντων 
και οι επιπτώσεις τους στα οικοσυστή-
ματα αναφέρονται στις ετικέτες που 
βρίσκονται στο πίσω μέρος της συ-
σκευασίας και φέρουν υποχρεωτικά 
το ειδικό σήμα «Ν». Συνήθως φράσεις 
όπως «Πολύ τοξικό για τους υδρόβι-

ους οργανισμούς, μπορεί να προκα-
λέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επι-
πτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον», οι 
οποίες αναγράφονται στα περισσό-
τερα προϊόντα, είναι κρυμμένες στα 
«ψιλά γράμματα». Ετσι, ο περισσότε-
ρος κόσμος χρησιμοποιεί τα προϊό-
ντα χωρίς να συνειδητοποιεί τι προ-
καλούν και, συνεπώς, χωρίς λαμβά-
νει τις απαραίτητες προφυλάξεις κα-
τά τη χρήση τους.

Το παράδοξο είναι ότι ανάλογες εν-
δείξεις έχουν και ορισμένα είδη που 
χρησιμοποιούνται για την απόφρα-
ξη των σωληνώσεων. Οι ουσίες, που 
στην πλειονότητά τους είναι αδιάλυ-
τες στο νερό, καταλήγουν στις αποχε-
τεύσεις και από εκεί είτε στους βιολο-
γικούς καθαρισμούς, επηρεάζοντας 
ενδεχομένως τη λειτουργία τους, είτε 
σε βόθρους, μολύνοντας τον υδρο-
φόρο ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση, 
οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα εί-
ναι ανάλογες με την ποσότητα των 
τοξικών που απελευθερώνεται στη 
φύση, αλλά κάτι τέτοιο είναι δύσκο-
λο να υπολογιστεί αν ληφθούν υπό-

z  TΗΣ εΦΗΣ ΛαΣΚα 
e.laska@realnews.gr

H
Απειλή Από τόυς λΑμπτήρες

Ακόμη μίΑ επίκίνδυνη όυσίΑ που βρίσκε-
ται μέσα στο κάθε σπίτι είναι ο υδράργυρος που 
περιέχεται στους λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

Οι λαμπτήρες πρέπει να ανακυκλώνονται 
σε ειδικά εργοστάσια του εξωτερικού, όπου ο 
υδράργυρος ανακτάται κατά 100%. 

Αυτό, φυσικά, μπορεί να γίνει με την προϋπό-
θεση να μη σπάσουν και να τοποθετηθούν σε ει-
δικά διαμορφωμένους κάδους που υπάρχουν 
σε 566 σημεία σε όλη την Ελλάδα. 

Ο αριθμός των ειδικών κάδων ανακύκλωσης 
είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα σημεία πώλη-
σης και, φυσικά, οι περισσότεροι καταναλωτές 
πετούν τους λαμπτήρες στα σκουπίδια.

Ο υδράργυρος ανήκει στα βαρέα μέταλλα, 
είναι άκρως τοξικός και μεταφέρεται πολύ εύ-
κολα στην τροφική αλυσίδα, με επιπτώσεις στα 
ζώα και τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, 
έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση σε μεγάλες ποσό-
τητες υδραργύρου προκαλεί μακροχρόνια προ-
βλήματα σε ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος.

ό κίνδυνόσ τόυ υδρΑργυρόυ

τα προϊόντα που φέρουν το 
σήμα «Ν» περιέχουν ουσίες 
άκρως τοξικές και επικίνδυ-
νες για το περιβάλλον, 
ικανές να σκοτώσουν τους 
υδρόβιους οργανισμούς

ψη τα δεκάδες τέτοια προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά.

όι εταιρείες γνωρίζουν
Οι εταιρείες επιβεβαιώνουν ότι πρό-
κειται για ιδιαίτερα τοξικές ουσίες που 
βλάπτουν τον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον, αλλά παραδέχονται ότι δεν υπάρ-
χει καμία πρόβλεψη για τη διαχείρισή 
τους, προτρέποντας τους καταναλω-
τές να πετούν τα προϊόντα στα σκου-
πίδια. Παντελή άγνοια για την εναπό-
θεση των επικίνδυνων σκοροκτόνων 
και εντομοκτόνων δηλώνει και η Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία μά-
λιστα παραπέμπει το κοινό στον δήμο 
ή τη νομαρχία για περισσότερες πλη-

υγεία
Κόπωση, ανορεξία, 
αναπνευστικές και 
μυϊκές ανωμαλίες και 
δημιουργία υγρού 
στους πνεύμονες, 
είναι κάποιες από τις 
παρενέργειες των 
τοξικών ουσιών στην  
υγεία, ενώ εξετάζεται 
εάν είναι δυνατό τα 
σκευάσματα αυτά 
να οδηγήσουν σε 
καρκινογένεση

άγνοια
Παντελή άγνοια 
δηλώνει η Γενική 
Γραμματεία 
Καταναλωτή, η 
οποία μάλιστα 
παραπέμπει το 
κοινό στον δήμο 
ή τη νομαρχία 
για περισσότερες 
πληροφορίες 

s
ροφορίες. Οι ουσίες αυτές, όπως είναι 
η Transfluthrin, εκτός από τις επιπτώ-
σεις στους υδρόβιους οργανισμούς, 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλά-
βες στην υγεία των ανθρώπων. Μετα-
ξύ αυτών είναι η εκτεταμένη κόπωση, 
η ανορεξία, αναπνευστικές και μυϊκές 
ανωμαλίες και η δημιουργία υγρού 
στους πνεύμονες, ενώ εξετάζεται εάν 
είναι δυνατό τα σκευάσματα αυτά να 
οδηγήσουν σε καρκινογένεση.

ςτροφή
Αρκετές μεγάλες εταιρείες έχουν ξεκι-
νήσει τα τελευταία χρόνια να λανσά-
ρουν νέα προϊόντα χρησιμοποιώντας 
όσο είναι δυνατόν πιο φυσικές μεθό-
δους, λιγότερο βλαβερές για το περι-
βάλλον και τον άνθρωπο. Ορισμένα 
προϊόντα περιέχουν φυσικές πυρε-
θρίνες -εκχύλισμα από χρυσάνθεμο με 
εντομοαπωθητικές ιδιότητες- οι οποί-
ες βιοαποικοδομούνται εύκολα χωρίς 
να αφήνουν υπολείμματα. Αλλα προ-
ϊόντα έχουν ως πρώτη ύλη φυσικά εκ-
χυλίσματα φυτών, όπως η λεβάντα, ο 
κέδρος και η κιτρονέλα, ή χρησιμο-
ποιούν ορμόνες για την προσέλκυση 
των εντόμων. Η στροφή των εταιρει-
ών σε πιο φυσικά παρασκευάσματα 
είναι σίγουρα ένα θετικό βήμα, αλλά 
η άγνοια των καταναλωτών, σε συν-
δυασμό με τη μικρή γκάμα των προϊ-
όντων αυτών, δεν βοηθά στην άμεση 
αντιμετώπιση της τοξικής απειλής για 
το περιβάλλον.

Αδιάλυτες ουσί-
ες καταλήγουν στις 
αποχετεύσεις και 
στη συνέχεια μο-
λύνουν τον υδρο-
φόρο ορίζοντα

F
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ΣΤΟΧΟΣ του νέου προέδρου είναι η ανα-
βάθµιση της επιτροπής, έτσι ώστε να έχει 
τη δυνατότητα επεξεργασίας περιβαλλοντι-
κών νοµοσχεδίων αλλά και να ενισχυθεί η 
σχέση της µε το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς. 

Ηδη, µε την ανάληψη των καθηκόντων 
του τον Νοέµβριο, ο κ. Καρτάλης συνέταξε 
σχέδιο δράσης το οποίο θα ολοκληρωθεί 
µε τη λήξη των εργασιών του Κοινοβου-
λίου. Στις πρώτες της συνεδριάσεις η επι-
τροπή ασχολήθηκε µε τις κλιµατικές αλλα-
γές. Τώρα εστιάζει στην ανασυγκρότηση 
των πόλεων, µε πρώτο σταθµό το ιστορι-
κό κέντρο της Αθήνας, ενώ στη συνέχεια 
θα ασχοληθεί µε την ενέργεια, τη διαχεί-
ριση των ορεινών όγκων, την κατάσταση 
των ποταµών, τα απορρίµµατα και την πε-
ριβαλλοντική εκπαίδευση.

«Προσπαθήσαµε να ανοίξουµε θέµατα 
που δεν είχε πιάσει η επιτροπή στην προη-
γούµενη σύνθεσή της και, βεβαίως, θέµα-
τα αιχµής που σχετίζονται και µε την επι-
καιρότητα», εξηγεί ο κ. Καρτάλης.

Προοπτικές... µε όρια
Αν και είναι ακόµα νωρίς να µιλήσουµε για 
ποσοστά επιτυχίας, ο κ. Καρτάλης επιση-
µαίνει ότι «κατά την προηγούµενη διακυ-
βέρνηση, η δουλειά της επιτροπής υπό τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν µεν σηµαντι-
κή, αλλά το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν άκουγε τις προ-
τάσεις της, µε αποτέλεσµα να µην υπάρ-
χει καµία συνεργασία και πολλά ενδιαφέ-
ροντα πράγµατα να µη ληφθούν υπόψη». 
Η νέα επιτροπή έχει πλέον πιο ουσιαστι-
κή συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ και την ίδια 
την υπουργό και δείχνει να έχει αποκτήσει 
άλλη δυναµική και την προοπτική ότι όσα 
προτείνει, ιδιαίτερα στο νοµοθετικό σκέ-
λος, µπορεί να ενσωµατωθούν στη συνέ-
χεια στην περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι περιορι-
σµοί. «Γνωρίζουµε ότι έχουµε όρια. ∆εν 
είµαστε κυβέρνηση», διαπιστώνει ο κ. 
Καρτάλης. «Αν όµως η κυβέρνηση ήταν 
αδιάφορη, ό,τι κι αν λέγαµε εµείς η κατά-
σταση θα συνεχιζόταν στο διηνεκές. Αν το 
υπουργείο δεν θέλει να κάνει έναν νόµο, 
δεν θα τον κάνει».

Η Αθήνα
Ειδικά για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
έχουν γίνει ήδη δύο συνεδριάσεις µε τους 

µετά 
το 2004 είναι σαν 
να τέλειωσαν όλα 
στην πόλη, σαν 
να νιώσαµε ως 
πολιτεία ότι εξα-
ντλήσαµε τις υπο-
χρεώσεις µας και 
αφήσαµε το κα-
ράβι να πηγαίνει

συναρµόδιους φορείς, οι οποίοι παρουσί-
ασαν τις προτάσεις τους για την αναβάθµι-
σή του, καθώς και µε επιτροπές κατοίκων 
από τον Κεραµεικό, το Μεταξουργείο, τα 
Εξάρχεια κ.λπ., ενώ η όλη διαδικασία ανα-
µένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 20 
Φεβρουαρίου. Ο κ. Καρτάλης, αν και δεν 

µένει πλέον στο κέντρο, δηλώνει υπέρ της 
επιστροφής των πολιτών σε αυτό: «∆εν 
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το κέντρο 
έχει χάσει την αίγλη του. Θα έλεγα ότι “Η 
πόλις εάλω” και δεν αναφέροµαι στους 
µετανάστες - δεν θα λύσουµε το πρόβλη-
µα αν τους διώξουµε από το κέντρο. Μετά 
το 2004 είναι σαν να τέλειωσαν όλα στην 
πόλη, σαν να νιώσαµε ως πολιτεία ότι εξα-

ντλήσαµε τις υποχρεώσεις µας και αφήσα-
µε το καράβι να πηγαίνει».

Ευθύνες για την κατάσταση της πόλης 
επιρρίπτει και στον δήµο της Αθήνας: «Εχει 
χάσει τα στοιχήµατα της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος στο κέντρο της πόλης και έκα-
νε λάθος που διεκδίκησε µικρά αποθέµα-

τά της για οικοδοµήσεις -όπως την πλατεία 
Κύπρου, το κτήµα ∆ρακόπουλου- σε βάρος 
της µετατροπής τους σε πράσινο».

Η ολυµπιακή κληρονοµιά
Επιφυλακτικός είναι επίσης ο κ. Καρτάλης 
και αναφορικά µε την αξιοποίηση των ολυ-
µπιακών ακινήτων. Αν και δηλώνει ότι δεν 
γνωρίζει τις προθέσεις του υπουργείου Πο-
λιτισµού, υποστηρίζει ότι πρέπει να διατη-
ρηθούν ζωντανά, φιλοξενώντας οργανω-
µένο µαζικό ή ειδικό αθλητισµό. Τι εµπο-
δίζει, όµως, µια τέτοια εξέλιξη; «Προβάλλε-
ται το ψευτοδίληµµα του υψηλού κόστους 
συντήρησης. Οµως, δεν µπορεί το δηµό-
σιο αγαθό να είναι εκτός προτεραιότητας 
γιατί κοστίζει! Και δεν πρόκειται για κόστος, 
τελικά, αλλά για επένδυση για τους πολί-
τες. Αυτό είναι µη µετρήσιµο».

Στη συζήτηση έρχεται και το θέµα του 
Ελληνικού. Παρ’ όλο που δεν συµπερι-
λαµβάνεται στις άµεσες προτεραιότητες 
της επιτροπής, ο κ. Καρτάλης θεωρεί ότι 
πρέπει σύντοµα να ανοίξει µια πολύ «γεν-
ναία» συζήτηση. «Η πόλη θα χάσει ένα 

Ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις 
για το περιβάλλον επιδιώκει 
η αρµόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου

z  TΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΧΑΪΝΗ
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«∆εν είµαστε κυβέρνηση. Γνωρίζουµε ότι έχου-
µε όρια. Ο,τι κι αν πούµε εµείς, αν το υπουργείο δεν 
θέλει να κάνει έναν νόµο, δεν θα τον κάνει»
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Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περιβάλλοντος της 
Βουλής αριθµεί 30 βουλευτές από όλα τα κόµµατα 
και έχει ως αποστολή να εντοπίζει κενά στην περιβαλ-
λοντική νοµοθεσία. Ο ρόλος της, ωστόσο, είναι κυρί-
ως συµβουλευτικός, ενίοτε και διακοσµητικός, καθώς 
ελάχιστες από τις προτάσεις της υιοθετήθηκαν στο πα-

ρελθόν. Επιπλέον, η λειτουργία της αγγίζει τα όρια της 
πολυτέλειας: Οι βουλευτές της λαµβάνουν επιπλέον 
280 ευρώ ο καθένας ανά συνεδρίαση, ανεβάζοντας τo 
κόστος της στα 8.400 ευρώ. Αν και  τα µαθηµατικά δεν 
αλλάζουν, ο νέος πρόεδρός της Κώστας Καρτάλης δη-
λώνει διατεθειµένος να αλλάξει την ουσία. 

s

Η ανάπλαση 
της Αθήνας 
πάει στη Βουλή

H
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ της απόσυρσης 
των Ι.Χ. ο κ. Καρτάλης εμφανίζεται θετι-
κός. «Εγώ τη συζητώ την απόσυρση», τονί-
ζει. «Οσο για τα τέλη κυκλοφορίας για τα 
παλαιά οχήματα, καταρχήν θεωρώ ότι δεν 
έπρεπε να παρουσιαστούν ως “περιβαλλο-
ντικά” -πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτι-
κοί όταν προσαρτούμε τη λέξη “περιβάλ-
λον” σε ένα οικονομικό μέτρο, να μη λει-

τουργεί ως άλλοθι- ενώ θα έπρεπε να συ-
νοδεύονται από κάποια εναλλακτική λύση 
για τον πολίτη, όπως για παράδειγμα ένα 
επαρκές σύστημα δημόσιων μεταφορών. 
Ομως, μιας και δεν έχουν τέτοια δυνατό-
τητα όλες οι πόλεις, καλό είναι να υπάρχει 
η δυνατότητα της απόσυρσης. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην 
επέλαση του Ι.Χ.».

...ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ...

µεγάλο στοίχηµα για πολλά χρόνια µετά 
αν µπει στον πειρασµό να χτίσει ένα κοµ-
µάτι της έκτασης», λέει χαρακτηριστικά. 
«Γιατί έχει δοµηθεί πολύ και όλες οι µελέ-
τες δείχνουν ότι στο µέλλον η θερµοκρα-
σία της ευρύτερης περιοχής θα επηρεα-
στεί σηµαντικά».

WHO IS WHO
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 
είναι αναπληρωτής κα-
θηγητής στον Τομέα Ε-
φαρμογών Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέ-
πτης καθηγητής στον Τομέα Μετε-
ωρολογίας και Κλιματολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Υπήρξε συνεργάτης 
του Αντώνη Τρίτση και των υπουρ-
γείων ΠΕΧΩΔΕ, Αιγαίου και Πολιτι-
σμού, ειδικός και γενικός γραμμα-
τέας Ολυμπιακών Αγώνων στο υ-
πουργείο Πολιτισμού, καθώς και 
πρόεδρος των «Ολυμπιακών Ακι-
νήτων». Από το 2005 έως το 2007 
διετέλεσε πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος ΙΣΤΑΜΕ. Είναι μέλος του Εθνι-
κού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ από 
το 2005 και βουλευτής Μαγνησίας 
από το 2007. Εχει συμμετάσχει σε 
πολλές διεθνείς επιστημονικές επι-
τροπές και κατέχει διδακτορικό τίτ-
λο στη χρήση της δορυφορικής τη-
λεπισκόπησης για περιβαλλοντικές 
εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο 
του Μίσιγκαν.
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θούν προς διάφορες κοινωνικές χρή-
σεις», τόνισε ο κ. Βενιζέλος. 

Συµπλήρωσε, µάλιστα, ότι θα επε-
ξεργαστεί τις προτάσεις ώστε να αντα-
ποκριθεί όσο γίνεται περισσότερο στα 
ώριµα και τεκµηριωµένα αιτήµατα της 
τοπικής κοινωνίας, χωρίς να παραβλά-
πτονται οι ανάγκες των Ενόπλων ∆υνά-
µεων και η λειτουργία των µονάδων 
που πρέπει να υπάρχουν σε ορισµέ-
να σηµεία της Αττικής. 

Μελέτη 
και συνεννόηση
«Υπάρχουν πράγµατα που µπορούν 
να γίνουν εύκολα και γρήγορα και 
κάποια άλλα που χρειάζονται µελέ-
τη και συνεννόηση µε τα επιτελεία», 
εξήγησε. 

«Είναι πολύ σηµαντικό ότι σήµερα 
η πολιτική βούληση που εξέφρασε ο 
υπουργός είναι προς την κατεύθυν-
ση να αποδοθούν αυτοί οι ελεύθε-

ροι πράσινοι χώροι στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες και 
στα κινήµατα πολιτών που τους διεκ-
δικούν για χρόνια. Πρόκειται για µια 
δέσµευση που δεν είχαµε άλλες φο-
ρές τόσο ξεκάθαρα», δήλωσε µε τη 
σειρά της η υπερνοµάρχης Αθηνών 

- Πειραιώς Ντίνα Μπέη. 
Ειδικά για το Γουδή, η υπερνοµάρ-

χης κ. Μπέη επεσήµανε ότι «είναι η 
“σφήνα του Υµηττού” µέσα στην 

αστική καρδιά της Αθήνας και είναι 
µια απαραίτητη και αναγκαία ανά-
σα για την πρωτεύουσα. Ο κόσµος, 
όµως, δεν µπορεί να µπει µέσα στο 
πάρκο και να το χαρεί, γιατί επικρα-
τεί η “σχιζοφρένεια” του συρµατο-
πλέγµατος».

Πάρκα στα στρατόπεδα;
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόµενο για τρεις περιπτώσεις ο υπουργός Aµυνας 

z  TΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΧΑΪΝΗ
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Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ των στρατοπέδων 
Χαϊδαρίου και Αγ. Αναργύρων και 
των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
στο Γουδή, προκειµένου να δηµιουρ-
γηθούν χώροι πρασίνου, πολιτισµού 
και ήπιας άθλησης, συζητείται από το 
υπουργείο Εθνικής Αµυνας. 

Η θετική αυτή εξέλιξη ήταν αποτέ-
λεσµα της συνάντησης του υπουρ-
γού Ευάγγελου Βενιζέλου µε τους 
εκπρόσωπους της «Συνεργασίας των 
12 Φορέων για το Περιβάλλον», που 
έχει συγκροτηθεί µε πρωτοβουλία 
της υπερνοµαρχίας Αθηνών - Πει-
ραιώς και στην οποία συµµετέχουν 
ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, Τεχνικό Επιµελητήριο, 
δικηγορικοί σύλλογοι Αθηνών - Πει-
ραιώς, πανεπιστήµια κ.λπ.

Οι προτάσεις 
 Πάρκο Γουδή: Να παραδοθούν 

όλες οι εκτάσεις (965 στρέµµατα) που 
προβλέπονται στον νόµο 732/1977, 
καθώς και -για να ενταχθεί στο πάρκο 
Γουδή- η εκτός σχεδίου δασική έκταση 
(Ζώνη Β’ Υµηττού) ανατολικά της λεω-
φόρου Κατεχάκη, µέχρι το εγκεκριµέ-
νο σχέδιο του δήµου Παπάγου, όπως 
προβλέπεται και από τον Οργανισµό 
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 Στρατόπεδο Χαϊδαρίου (κυρί-
ως η έκταση 500 στρεµµάτων εκτός 
ορεινού όγκου): Παραχώρηση στους 
όµορους δήµους Χαϊδαρίου, Πετρού-
πολης και Περιστερίου.

 Στρατόπεδο Αγ. Αναργύρων 
(έκτασης 120 στρεµµάτων): Παρα-
χώρηση στον οµώνυµο δήµο. 

«Είχαµε την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουµε πολύ χρήσιµες και πρακτικές 
απόψεις για το Γουδή, το Χαϊδάρι και 
τους Αγίους Αναργύρους, για χώρους 
στρατιωτικούς που, σε έναν βαθµό 
τουλάχιστον, θα µπορούσαν να δο-

 s

Απόθεση 
αποβλήτων 
στον Γαλλικό
ΠΑΡΑΝΟΜΗ εναπόθεση απο-
βλήτων σε χέρσα οικόπεδα 
του δήμου Εχεδώρου και στο 
Περιβαλλοντικό Πάρκο του 
Γαλλικού ποταμού στη Θεσ-
σαλονίκη διαπιστώθηκε με αυ-
τοψία της Δημοτικής Αστυνο-
μίας έπειτα από καταγγελίες 
πολιτών. Η Δημοτική Αστυνο-
μία επέβαλε σε εταιρεία που 
εδρεύει σε άλλον δήμο πρό-
στιμο ύψους 4.500 ευρώ για 
την απόθεση σκουπιδιών και 

μπάζων δίπλα σε αθλητική 
εγκατάσταση, οικοδομικών 
υλικών σε οικόπεδο του δή-
μου και καύση σκουπιδιών, 
πλαστικών και χαρτιών μέσα 
στο Περιβαλλοντικό Πάρκο 
του Γαλλικού. 

Ο δήμαρχος Εχεδώρου 
Σπύρος Σταματάκης διαβε-
βαίωσε ότι οι περιπολίες της 
Δημοτικής Αστυνομίας θα εί-
ναι συνεχείς και τα πρόστιμα 
τσουχτερά. 

Αθώοι εντός, 
ένοχοι εκτός
ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ τελικά από 
το δικαστήριο της Βέροιας οι 
υπεύθυνοι των σφαγείων της 
περιοχής, που είχαν κατηγο-
ρηθεί για πλημμελή διαχείριση 
των υποπροϊόντων τους. Και 
αυτό, παρά την καταδικαστι-
κή για τη χώρα μας απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-

ου για μη εφαρμογή του κανο-
νισμού 1774/2002, για τον κα-
θορισμό υγειονομικών κανό-
νων σχετικά με τα ζωικά υπο-
προϊόντα που δεν προορίζο-
νται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, τη μη επιβολή των 
δεουσών κυρώσεων αναφο-
ρικά με την ταφή των αποβλή-
των χωρίς προηγούμενη με-
ταποίηση κ.λπ. «Στην αθώω-
ση», καταγγέλλει η Οικολογι-
κή Ομάδα Βέροιας, «βοήθη-
σαν και οι “υπηρεσίες” της νο-
μαρχίας», οι οποίες δήλωσαν 
ότι έκαναν ελέγχους και ανα-
λύσεις που απέδειξαν ότι όλα 
ήταν εντάξει. 

Ανοιχτό παραµένει το θέµα της δέσµευσης 
ότι οι εκτάσεις αυτές θα παραµείνουν πράσι-
νο και δεν θα οικοδοµηθούν

F

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για τη συνεχιζόµενη περιβαλλοντι-
κή υποβάθµιση της περιοχής Κουµπάρες του 
δήµου Μεσσάτιδος, µόλις 9 χιλιόµετρα έξω 
από την Πάτρα, απέστειλαν πολίτες της περιο-
χής προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσω-
τερικών, ∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών και Υπο-
δοµών µε κοινοποίηση και στην «R». 

Οπως αναφέρουν, πρόκειται για λαγκάδι 
το οποίο ο δήµος αποφάσισε να µπαζώσει, 
αφού προηγουµένως η νοµαρχία Αχαΐας πε-
ράτωσε το αποχετευτικό έργο µέσω τσιµεντέ-
νιων σωλήνων. 

Λόφος απορριµµάτων
Το µπάζωµα µε σκουπίδια, ελαστικά και κοινά 
απορρίµµατα έγινε κατ’ αρχάς µέχρι την επι-
φάνεια του δρόµου, για να υψωθεί στη συνέ-

χεια 4 µέτρα πάνω από αυτή, µε αποτέλεσµα ο 
«λόφος» να είναι πλέον ορατός από την περιφε-
ρειακή εθνική οδό Πατρών - Τριπόλεως. 

Οι καταγγέλλοντες ζητούν από τους δηµόσι-
ους φορείς, τη ∆ιεύθυνση Υγιεινής, το ∆ασαρ-
χείο Πατρών, την Πολεοδοµία, τη ∆ιεύθυνση 
Ελέγχου Συντήρησης Εργων και τη νοµαρχία 
Αχαΐας, που εµπλέκονται έµµεσα ή άµεσα στην 
υπόθεση, να τοποθετηθούν επί του θέµατος. 

Επίσης, ρωτούν τον δήµο Μεσσάτιδος γιατί 
δεν έχει προχωρήσει σε καµία απολύτως ενέρ-
γεια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 
παρ’ όλο που διαθέτει έγγραφα από τους πα-
ραπάνω φορείς, προκειµένου να µαζέψει τα 
σκουπίδια του. 
ΙNFO: Περισσότερα στοιχεία στο http://users.
ach.sch.gr/ggiotop/kallithea/

Παίζουν τις «Κουµπάρες» µε τη χωµατερή

Φωτογραφία αρχείου από κινητοποίηση πολιτών στον Υµηττό 
µε αίτηµα τη µετατροπή του τοπικού στρατοπέδου σε πάρκο
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ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, επικίνδυνες παρεµβάσεις και έλλειψη σεβασµού 
στον ποδηλάτη χαρακτηρίζουν τους περισσότερους ποδηλατόδρο-
µους στην Ελλάδα, πριν ακόµη ολοκληρωθεί η κατασκευή και η λει-
τουργία τους. Τα έργα, που ξεκίνησαν από την προηγούµενη κυβέρ-
νηση, έχουν ολοκληρωθεί σε αρκετούς δήµους, όµως οι αντιδράσεις 
των κατοίκων και των ποδηλατών δείχνουν πως οι -κατά τ’ άλλα- φι-
λικοί στο περιβάλλον ποδηλατόδροµοι µόνο υπέρ της αποσυµφόρη-
σης των πόλεων δεν λειτουργούν. 

s

Ορθοπεταλιές... 
σε επικίνδυνους 
ποδηλατόδροµους
Χωρίς προδιαγραφές και µε προχειρότητα γίνονται 
έργα 13,5 εκατ. ευρώ που απαξιώνουν την πιο 
οικολογική µορφή «πράσινης µετακίνησης»

z  TΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑ∆Η
a.simitsiadi@realnews.gr 

ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ο ποδηλατόδροµος χα-
ρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα πρό-
χειρο και βιαστικό έργο που δεν επιτυγ-
χάνει τον σκοπό του. Τα µεταλλικά δια-
χωριστικά κολονάκια που έχουν τοποθε-
τηθεί σε ορισµένα σηµεία είναι επικίνδυ-
να για τους ποδηλάτες, ενώ µειώνουν το 
πλάτος του δρόµου. 

«Η τοποθέτησή τους δεν επιτρέπεται 
σε ποδηλατόδροµους µε το πλάτος που 
έχει ο συγκεκριµένος. Αν ήταν µισό µέτρο 
φαρδύτερος, δεν θα υπήρχε πρόβληµα. 
Εκτός αυτού, θα έπρεπε να είναι κατασκευ-

ασµένα από πλαστικό», επισηµαίνει ο κ. 
Βασίλης Φραντζολάς, πολιτικός µηχανι-
κός και κάτοικος Κηφισιάς, ο οποίος -µα-
ζί µε 50 ακόµη συµπολίτες του- έχει προ-
σφύγει στο ∆’ Τµήµα του ΣτΕ για να ακυ-
ρωθεί το έργο. Παράλληλα, οι ποδηλατό-
δροµοι έχουν κατασκευαστεί σε ορισµέ-
να σηµεία έτσι ώστε να κλείνουν τα φρε-
άτια και να δηµιουργείται πρόβληµα µε 
τις έντονες βροχοπτώσεις. 

Ενστάσεις έχουν διατυπωθεί και για την 
επιλογή των οδών. Οι δρόµοι δεν είναι ευ-
θείς και άνετοι, ενώ λόγω του σχεδιασµού 
που έχει γίνει θα επιδεινωθεί το πρόβληµα 
της κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

Οπως τονίζει ο κ. Φραντζολάς, δεν έχουν 
τηρηθεί οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφα-

λείας, ενώ ο τρόπος κατασκευής των πο-
δηλατόδροµων δεν υποστηρίζει τον σκο-
πό για τον οποίο δηµιουργήθηκαν. «Ενας 
ποδηλατόδροµος πρέπει να βοηθά στη µε-
τακίνηση των πολιτών και, φυσικά, πρέπει 
να αντικαταστήσει τη χρήση του αυτοκι-
νήτου. Οταν όµως δεν έχουν κατασκευα-
στεί ούτε οι απαραίτητοι χώροι στάθµευ-
σης, η χρήση του ποδηλάτου αποθαρρύ-
νεται», τονίζει ο ίδιος. 

Αν και το σύστηµα ενοικίασης ποδηλά-
των του δήµου Νέας Ερυθραίας αναπτέ-
ρωσε το ηθικό των ποδηλατών -και όχι 
µόνο αυτών- η κατάσταση του υφιστά-
µενου δικτύου έχει προκαλέσει παράπο-
να από την πλευρά των κατοίκων. Κακο-
τεχνίες, σπασµένοι κυβόλιθοι και παρκα-
ρισµένα αυτοκίνητα είναι τα βασικότερα 
προβλήµατα που καταγγέλλουν. 

Η χωροθέτηση των ποδηλατόδροµων 

έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να εµποδίζονται στη µε-
τακίνησή τους όχι µόνο 
οι ποδηλάτες, αλλά οι πε-
ζοί και τα αυτοκίνητα. Σε 
ορισµένα σηµεία, µάλιστα, 
οι δρόµοι έχουν στενέψει τό-
σο που τα αυτοκίνητα µετά δυσκο-
λίας µπορούν να περάσουν, ενώ δηµι-
ουργείται κυκλοφοριακό χάος όταν κλεί-
νει ένας δρόµος για να προµηθευτεί κά-
ποιος πετρέλαιο. 

Αντιδρούν οι ποδηλάτες
Οι ποδηλάτες, από τη µεριά τους, επι-
σηµαίνουν τα προβλήµατα και τονίζουν 
πως «δεν µπορούµε να µιλάµε για ποδη-
λατόδροµους υψηλών προδιαγραφών». 
Οι κάδοι των απορριµµάτων που βρίσκο-
νται στη µέση των ποδηλατόδροµων, τα 
στοιβαγµένα σκουπίδια και, φυσικά, τα 
αυτοκίνητα που παρκάρουν ανεξέλεγκτα 
οπουδήποτε δηµιουργούν µια χαοτική κα-
τάσταση. «Χωροθέτησαν τους ποδηλατό-
δροµους µε βασικό κριτήριο να µην “ενο-
χλούν”. Βρήκαν κάποιους χώρους δίχως 
προηγουµένως να µελετήσουν τις ανά-
γκες που θα εξυπηρετεί ο εκάστοτε ποδη-
λατόδροµος και τον στρίµωξαν απλώς για 
να υπάρχει», τονίζει ο ποδηλάτης Παύλος 
Παναγιωτόπουλος. 

Πρόσφατο παράδειγµα, όπως αναφέ-
ρει ο ίδιος, είναι ο ποδηλατόδροµος στη 
∆άφνη, όπου το µικρό πλάτος του και τα 
σκουπίδια δεν του επέτρεπαν να τον χρη-
σιµοποιήσει. Ο Κώστας ∆ουβής, µέλος 
στους «ΠΟ∆ΗΛΑΤισσΕΣ», συµπληρώνει 
πως αυτό που χρειάζεται είναι η δηµιουρ-

εµπόδια 
Οι κάδοι των 
απορριµµάτων 
που βρίσκονται 
στη µέση των πο-
δηλατόδροµων, 
τα στοιβαγµένα 
σκουπίδια και, φυ-
σικά, τα αυτοκί-
νητα που παρκά-
ρουν ανεξέλεγκτα 
οπουδήποτε δηµι-
ουργούν µια χαο-
τική κατάσταση

Βόλος
Η χωροθέτηση 
του ποδηλατό-
δροµου δηµιουρ-
γεί προβλήµατα 
και στους εµπό-
ρους, από τη στιγ-
µή που η φορτο-
εκφόρτωση των 
προϊόντων εµπο-
δίζεται

Τα µεταλλικά διαχωριστικά κολονάκια που έχουν 
τοποθετηθεί στην Κηφισιά είναι επικίνδυνα για τους 
ποδηλάτες, ενώ µειώνουν το πλάτος του δρόµου
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γία ενός ολοκληρωµέ-
νου και σωστά σχεδι-
ασµένου κεντρικού 
δικτύου που θα βοη-

θά ουσιαστικά στις µε-
τακινήσεις και όχι κάποια 

αποσπασµατικά έργα. 

Η περιφέρεια 
Ενστάσεις δεν διατυπώνονται µόνο για 
τους ποδηλατόδροµους της Αττικής, αλ-
λά και γι’ αυτούς που έχουν κατασκευα-
στεί στις υπόλοιπες πόλεις. Στον Βόλο, µια 
πόλη που έχει µακρά σχέση µε το ποδή-
λατο, ο ποδηλατόδροµος προϋπολογι-
σµού 1,2 εκατ. ευρώ απωθεί τους ποδη-
λάτες και δηµιουργεί πονοκέφαλο στους 
καταστηµατάρχες. Το έργο έχει χαρακτη-
ριστεί «οχυρωµατικό», ενώ ο πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιµελητήριου Μαγνησί-
ας, Σωκράτης Αναγνώστου, έχει εκφρά-
σει την αντίθεσή του ως προς τον τρόπο 
κατασκευής. 

Τα µεταλλικά διαχωριστικά κολονάκια 
σε κάποια σηµεία αλλά και η κατασκευή 
ενός τσιµεντένιου κράσπεδου βάζουν σε 
κίνδυνο τους ποδηλάτες. Παράλληλα, η 
χωροθέτηση του ποδηλατόδροµου δη-
µιουργεί προβλήµατα και στους εµπό-
ρους, από τη στιγµή που η φορτοεκφόρ-
τωση των προϊόντων εµποδίζεται. 

Ενας ποδηλάτης στον Βόλο δεν έχει να 
αντιµετωπίσει µόνο τα κατασκευαστικά 
λάθη. Τα αυτοκίνητα που παρκάρουν κά-
θετα αναγκάζουν τα ποδήλατα να µπαι-
νοβγαίνουν από τον ποδηλατόδροµο, µε 
αποτέλεσµα και πάλι οι ποδηλάτες να χρη-
σιµοποιούν τον κοινό δρόµο. Μέχρι στιγ-

ορισµένα σηµεία, µάλιστα, 
οι δρόµοι έχουν στενέψει τό-
σο που τα αυτοκίνητα µετά δυσκο-

θά ουσιαστικά στις µε-
τακινήσεις και όχι κάποια 

αποσπασµατικά έργα. οι δρόµοι έχουν στενέψει τό-
τακινήσεις και όχι κάποια 

αποσπασµατικά έργα. 

16
δήµοι της χώρας συµµε-
τέχουν στο πρόγραµµα 
κατασκευής ποδηλα-

τόδροµων 
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µής, το δίκτυο δεν έχει ολοκληρωθεί και 
το έργο έχει παγώσει. «Ο κόσµος γίνεται 
εχθρικός απέναντι στο ποδήλατο, αφού οι 
ποδηλατόδροµοι δηµιουργούν προβλή-
µατα αντί να τα λύνουν. Εξάλλου, για τη 
δηµιουργία τους δεν έχει γίνει ποτέ διά-
λογος», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μα-
γνησίας. Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιά-
ζουν και οι ποδηλατόδροµοι στα Τρίκαλα. 
Οπως επισηµαίνουν οι «Ποδηλάτες Τρικά-
λων», η κατάσταση είναι απελπιστική. Πολ-
λοί είναι κατεστραµµένοι και χρησιµεύουν 
περισσότερο ως χώροι στάθµευσης των 
αυτοκινήτων, ενώ κάποιοι που έχουν κα-

τασκευαστεί πάνω σε πεζοδρόµια κατα-
λαµβάνονται από τραπέζια και καθίσµα-
τα. Αλλοι δεν καταλήγουν σε ράµπα, µε 
αποτέλεσµα o ποδηλάτης να ανεβοκατε-
βαίνει στα πεζοδρόµια. 

Προβλήµατα υπάρχουν και στους πο-
δηλατόδροµους της Θεσσαλονίκης, µε την 
ισχυρή αστυνόµευση να φαίνεται ως µό-
νη λύση για να διέρχονται οι ποδηλάτες 
µε ασφάλεια.  Τα πλαστικά κολονάκια που 
είχαν τοποθετηθεί εξ αρχής ξηλώθηκαν, 
καθώς οι οδηγοί τα κατέστρεφαν για να 
παρκάρουν και αντικαταστάθηκαν µε ει-
δικά διαχωριστικά. 

H
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των ποδηλατόδρομων είναι 
ένα έργο που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Γ’ ΚΠΣ του πρώην υπουρ-
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Σιδη-
ρόδρομοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοι-
νωνίες». Σε αυτό μετέχουν συνολικά 16 δή-
μοι της χώρας, εκ των οποίων οι 7 βρίσκο-
νται στην Αττική. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός των έργων ανέρχεται σε 13,5 εκατ. ευ-
ρώ και το δίκτυο που έχει σχεδιαστεί κατα-
λαμβάνει συνολικά 90 χιλιόμετρα ποδηλατό-
δρομων. Μέχρι στιγμής, έχουν καταβληθεί 
10 εκατ. ευρώ στους δήμους, ενώ τα υπόλοι-
πα θα διατεθούν από το συνολικό ποσό των 
5 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε προσφάτως 
το υπουργείο Υποδομών και αφορά έργα 
υποδομής. Συγκεκριμένα, τα εναπομείναντα 

3,5 εκατ. ευρώ που θα δοθούν αφορούν τα 
δίκτυα ποδηλατόδρομων στη Θεσσαλονίκη, 
τον Βόλο, τη Λαμία, την Κέρκυρα, τη Ναύπα-
κτο, την Αμαλιάδα, τη Ρόδο, την Καλαμάτα, 
αλλά και την κατασκευή ποδηλατόδρομων 
και μετατροπή οδών σε ήπιας κυκλοφορίας 
στους δήμους Ν. Ερυθραίας, Εκάλης, Βρι-
λησσίων, Χαλανδρίου και Κηφισιάς.

«Τα έργα έχουν υλοποιηθεί με μελέτες 
που παρουσίασαν οι δήμοι. Εμείς ήμασταν 
αυστηροί στις αδειοδοτήσεις και οι προδια-
γραφές, ως επί το πλείστον, τηρήθηκαν. Από 
εκεί και πέρα, είμαστε υπεύθυνοι όσον αφο-
ρά τις χρηματοδοτήσεις και την επάρκεια 
των μελετών», εξηγεί η κ. Ελένη Γιώτη από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος. 

ΕΡΓΑ ΑΞΙΑΣ 13,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΙ

Στην κατασκευή 
ποδηλατόδροµων 
µετέχουν συνολικά 
16 δήµοι της 
χώρας, εκ των 
οποίων οι 7 
βρίσκονται στην 
Αττική

Βανδαλισµοί στο 
Παρίσι, θάνατοι 
στην Αγγλία 
ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ σύστηµα 
ενοικίασης ποδηλάτων Velib, που 
ξεκίνησε πριν από περίπου 3 χρό-
νια στο Παρίσι, δείχνει να καταρρέ-
ει, καθώς 16.000 ποδήλατα από τα 
20.000 που διαθέτει ο δήµος έχουν 
βανδαλιστεί και άλλα 8.000 έχουν 
κλαπεί. Πολλά από τα ποδήλατα 
που χάθηκαν έχουν βρεθεί στον Ση-
κουάνα, ενώ µερικά εντοπίστηκαν 
στο... Βουκουρέστι ή σε κοντέινερ 
µε προορισµό τη Βόρεια Αφρική. 
Ακόµη και στους χώρους στάθµευ-
σης, αρκετά έχουν σκασµένα λάστι-
χα ή παραµορφωµένες ρόδες. 

Οι κάτοικοι που είχαν υποδε-
χτεί µε ενθουσιασµό το πρόγραµµα 
αντιδρούν και αναρωτιούνται για 
ποιον λόγο καταστρέφονται. 

Στο Λονδίνο, από την άλλη πλευ-
ρά, καταγράφονται οι περισσότε-
ροι θάνατοι ποδηλατών τα τελευ-
ταία χρόνια. Στο διάστηµα µεταξύ 
Απριλίου και Ιουνίου σηµειώθηκαν 
820 ατυχήµατα µε ποδηλάτες, πολ-
λά από αυτά θανατηφόρα, παρου-
σιάζοντας αύξηση 19% σε σχέση 
µε το 2008. Στην έλλειψη εµπειρίας 
πολλών ποδηλατών αλλά και στη µη 
συνετή οδηγική συµπεριφορά απο-
δίδονται τα αυξηµένα ατυχήµατα 
από τη CTC, τη µεγαλύτερη οργά-
νωση ποδηλατών στην Αγγλία. 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καµία αµφιβολία 
ότι το ποδήλατο πρέπει να καθιε-
ρωθεί στις ελληνικές πόλεις το τα-
χύτερο δυνατόν. Μέσα στο πλαί-
σιο των «πράσινων µετακινήσε-
ων» και παράλληλα µε τη βελτί-
ωση των µαζικών µέσων µετα-
φοράς, των πεζών µετακινήσε-
ων και της απαράδεκτης -µοναδι-
κής στην Ευρωπαϊκή Ενωση- κα-
τάστασης στάθµευσης, το ποδή-
λατο θα συµβάλει ουσιαστικά στη 
µείωση της χρήσης των επιβατι-
κών αυτοκινήτων και στην απαρά-
δεκτη κυκλοφοριακή κατάσταση 
που συνεχώς επιδεινώνεται. 

Για τον σκοπό αυτό απαιτού-
νται δύο βασικές οµάδας ενερ-
γειών: Πρώτον, να συµπεριλη-
φθεί το ποδήλατο στον Πολεο-
δοµικό Κυκλοφοριακό Σχεδια-
σµό και να καθορισθεί το δίκτυο 
ποδηλάτων σε κάθε πόλη για να 
σχεδιασθεί και να προγραµµατι-
σθεί η αναγκαία υποδοµή. ∆εύ-
τερον, να γίνουν κατάλληλες µε-
λέτες εφαρµογής και κατασκευ-
ές ώστε να ενταχθεί σωστά και µε 
ασφάλεια η υποδοµή των ποδη-
λατόδροµων στην υφιστάµενη 
συγκοινωνιακή υποδοµή. 

Η πρώτη οµάδα ενεργειών 
προχωράει, κατά κανόνα, σω-
στά και έχουν ήδη καθορισθεί 
ορισµένοι βασικοί άξονες πο-
δηλάτων, όχι πάντα κατάλλη-
λα χωροθετηµένοι σύµφωνα µε 
τον γενικότερο πολεοδοµικό/κυ-
κλοφοριακό σχεδιασµό, που δεν 
έχει περατωθεί σε ικανοποιητικό 
σηµείο σε πολλές πόλεις. ∆υστυ-
χώς, η δεύτερη οµάδα ενεργειών 
δεν υλοποιείται µε ικανοποιητι-
κό ρυθµό, ούτε πάντα µε σωστό 
τρόπο, σύµφωνα µε καθιερωµέ-
νες προδιαγραφές, µε αποτέλε-
σµα να δηµιουργούνται σοβαρά 
προβλήµατα ασφάλειας αλλά και 
λειτουργίας όχι µόνο στους πο-
δηλατόδροµους, αλλά και στην 
όλη συγκοινωνιακή υποδοµή (πε-
ζοδρόµια, διασταυρώσεις, στάθ-
µευση κ.λπ.). 

Είναι λυπηρό οι ποδηλατόδρο-
µοι, οι οποίοι µπορούν να συµβά-
λουν ουσιαστικά µαζί µε τις άλλες 
«πράσινες µεταφορές» στην ποι-
ότητα ζωής των πόλεων, να απα-
ξιώνονται και να δηµιουργούν 
αρνητικές αντιδράσεις από τους 
κατοίκους». 

* Ο Γιάννης Φραντζεσκάκης είναι συ-
γκοινωνιολόγος - οµότιµος καθηγη-
τής ΕΜΠ και πρόεδρος Επιστηµονι-
κής Επιτροπής του Ecocity

Ζητείται µελέτη 
και σωστή 
εφαρµογή 

 z  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ*

 s

ΠΟΛΗ ∆ΙΚΤΥΟ (ΧΛΜ.)

Βριλήσσια 2,5 
Εκάλη 2,5
Κηφισιά 5
Μελίσσια 2,5
Χαλάνδρι 3,5 
Νέα Ερυθραία 5,5 
Θεσσαλονίκη 12 
Λαµία 5 
Βόλος 8 
Ναύπακτος 5,5
Ρόδος 8 
Κόρινθος 2 
Κως 12

Πού υπάρχουν

Ποδηλατόδροµοι που κατα-
λήγουν σε... µπάζα, που έχουν 
µετατραπεί σε πάρκινγκ αυτο-
κινήτων ή χώρους φιλοξενίας 
κάδων απορριµµάτων και κο-
ντέινερ υλικών οικοδοµής εί-
ναι η θλιβερή εικόνα στην Ελ-
λάδα του 2010. Τα εκατοµ-
µύρια ευρώ που δαπανήθη-
καν για µια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής φαίνεται πως δεν κα-
τάφεραν να επιτελέσουν τον 
σκοπό τους...

H
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Χαμένοι στην... αδειοδότηση 
Παράθυρο σε παρανομίες από το δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό καθεστώς για τις βιομηχανικές περιοχές

Στον δημοΣιο περιβαλλοντικό διάλο-
γο συχητείται έντονα η οριοθέτηση νέων 
βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ) αλλά και 
ο τρόπος αδειοδότησης των βιομηχανι-
ών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι 
σοβαρά: Πώς οριοθετείται μια ΒΙΠΕ, πώς 
αδειοδοτείται μια εταιρεία και πώς ελέγχε-
ται όταν λειτουργεί; 

Για να έχει μια χώρα βιομηχανική παρα-
γωγή και άρα ανάπτυξη και θέσεις απα-
σχόλησης, χρειάζεται ΒΙΠΕ. Ο τρόπος 
ορισμού των βιομηχανικών περιοχών, 
όμως, παραμένει μάλλον ασαφής, χωρίς 
συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο για τις 
περιοχές που μπορεί να γίνουν βιομηχα-
νικές. Στη Ριτσώνα υπάρχει ένας αρχικός 
σχεδιασμός για μια εν δυνάμει ΒΙΠΕ. Εχει 
ήδη συσταθεί η ΒΙΠΕ Ριτσώνας Α.Ε. (ΦΕΚ 
12999/5.11.2009) και στο Δ.Σ. της εν λό-
γω Α.Ε. ανήκει και ο νυν νομάρχης Ευβοί-
ας Θανάσης μπουραντάς. 

Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε αιρετός νο-
μάρχης έχει δικαίωμα σύστασης μιας τέ-
τοιας Α.Ε., αλλά σήμερα που σχεδιάζεται 
η συνένωση δήμων με τον «Καλλικράτη» 
και με δεδομένη την έλλειψη Εθνικού Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Κτηματολογίου, 
είναι μάλλον ανέφικτη η δημιουργία ΒΙΠΕ 
μέσω των σχετικών Α.Ε., χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινω-
νίες και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα τυ-
χόν προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης 
που μπορεί να προκαλέσει αν δεν υπάρ-
χουν οι σχετικές υποδομές για παροχή πό-
ρων (π.χ. νερού και ενέργειας) και διαχεί-
ρισης των αποβλήτων (τοξικών ή μη). Συ-
νεπώς, η δημιουργία ΒΙΠΕ χωρίς χωροτα-
ξικό σχεδιασμό είναι ανέφικτη. 

Επένδυση στα τυφλά;
Αν κάποιος έχει βρει οικόπεδο και σκέφτε-
ται να κάνει μια επένδυση (π.χ. βιομηχα-
νία παραγωγής τροφίμων ή κουφωμάτων 
αλουμινίου), δυστυχώς δεν μπορεί να το 
αγοράσει άμεσα! Αφού για να μπορέσει 
να κτίσει ένα εργοστάσιο στην έκταση που 
έχει επιλέξει, πρέπει να ερωτηθεί πρώτα η 
Περιφέρεια σχετικά με τη ζώνη στην οποία 
ανήκει αυτή η έκταση, η οποία και ορίζει 
αν επιτρέπεται να κατασκευασθεί η βιομη-
χανία που έχει ο επίδοξος επενδυτής κατά 

νου. Συνεπώς, ακόμη και η απλή αγορά της 
γης δεν μπορεί να γίνει εύκολα και άμεσα,  
διότι η κατάταξη της γης σε ζώνες βιομη-
χανικής δραστηριότητας και ανάλογης πε-
ριβαλλοντικής όχλησης δεν είναι δημόσια 
προσβάσιμη, εφόσον δεν υπάρχει Κτη-
ματολόγιο. 

Αν βρεθεί ένα οικόπεδο εντός ζώνης  
ΒΙΠΕ, τότε τα πράγματα είναι πιο απλά: Πρέ-
πει να υποβληθεί μια Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία, αφού 
ελεγχθεί από μια σειρά υπηρεσιών (όπως 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Νομαρ-
χιακό Συμβούλιο, το Δασαρχείο), εγκρί-
νεται από την Περιφέρεια και εκδίδονται 
περιβαλλοντικοί όροι υπό μορφή Από-
φασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 
(ΑΕΠΟ) με υπογραφή περιφερειάρχη (ο 
οποίος θα είναι αιρετός, σύμφωνα με τη 
νέα διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικρά-
της») και στη συνέχεια εκδίδεται η άδεια 
ανοικοδόμησης της βιομηχανίας. Ο απαι-
τούμενος χρόνος μέχρι αυτό το σημείο εί-
ναι περίπου οκτώ μήνες. Αρχίζει η κατα-
σκευή και σε λίγους μήνες υπάρχει μια πα-
ραγωγική μονάδα. 

z  TΟΥ ΓιΑννη ΖΑμΠΕτΑΚη* 
izabet@chem.uoa.gr

Τι ισΧύΕι σΤην Εύρώπη  
Στην Ευρώπη οι σχετικές διαδικασίες είναι πιο απλές: Στη Μεγάλη Βρετανία οι όροι αδει-
οδότησης είναι ξεκάθαροι και δημόσια προσβάσιμοι στον ιστότοπο της υπηρεσίας για το Πε-
ριβάλλον (www.environment-agency.gov.uk/), ενώ οι διάφορες βιομηχανικές δραστηριότη-
τες κατατάσσονται ευκρινώς ανάλογα με το αντικείμενο (σε δραστηριότητες, π.χ., σχετικές με 
ενέργεια, μέταλλα, υλικά, χημικά ή διαχείριση αποβλήτων). Μετά την παραπάνω σύγκριση Ελ-
λάδας και Μεγάλης Βρετανίας, είναι μάλλον σκόπιμο να τονισθεί ότι με το σχέδιο «Καλλικρά-
της» που σχεδιάζεται θα ήταν χρήσιμο -από άποψη διαφάνειας αλλά και ενδεχόμενης περι-
βαλλοντικής όχλησης- να διαχωρισθούν οι διαδικασίες της αδειοδότησης και της επιβολής 
προστίμων από τη σφαίρα επιρροής των αιρετών δημόσιων λειτουργών. Οι εν λόγω διαδικα-
σίες πρέπει να απλοποιηθούν και να γίνουν δημόσια γνωστές, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία. Το ζητούμενο είναι το νέο νομοσχέδιο «Καλλικράτης» 
να προβλέπει τέτοια στοιχεία, ώστε να μη ζήσουμε ως χώρα και άλλους... Ασωπούς.

οι διαφορΕΣ μΕ την Ελλαδα

ασάφεια
Ο τρόπος ορισμού 
των βιομηχανι-
κών περιοχών πα-
ραμένει μάλλον 
ασαφής, χωρίς να 
υπάρχει συγκεκρι-
μένο χωροταξικό 
σχέδιο για τις πε-
ριοχές που πλη-
ρούν τις προϋπο-
θέσεις

H

μΕτΑ την ΕνΑρξη των λειτουργιών μιας μονάδας, οι περιβαλλοντι-
κές επιθεωρήσεις (τόσο για την τήρηση της ΑΕΠΟ αλλά και την ενδεχό-
μενη ρύπανση) γίνονται είτε από τη νομαρχία είτε από την Ειδική Υπη-
ρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ. Σε περίπτω-
ση εισήγησης προστίμων από τους επιθεωρητές, το πρόστιμο εκδίδε-
ται από τον (αιρετό) νομάρχη και ή εισπράττεται άμεσα αν το αποδε-
χθεί η εταιρεία-ρυπαντής ή η τύχη του αποφασίζεται από τα δικαστή-
ρια. Δυστυχώς, όμως, σήμερα δεν υπάρχει επιστημονικά και πρακτικά 
ξεκάθαρος αλγόριθμος υπολογισμού του προστίμου και έτσι η εισήγη-
ση για το κάθε πρόστιμο μπορεί να «μπλέξει» στα διάφορα γραφειο-
κρατικά κανάλια και τις σφαίρες επιρροής αιρετών και μη αιρετών δη-
μόσιων λειτουργών. 

Από συστάσεως της ΕΥΕΠ (1.1.2004) μέχρι το τέλος του 2009, στην 
περιοχή του Ασωπού έχουν γίνει περίπου 180 επιθεωρήσεις και οι επιθε-
ωρητές έχουν εισηγηθεί περίπου 114 πρόστιμα, εκ των οποίων μόνο τα 
6 (!) έχουν εισπραχθεί. Τα υπόλοιπα μάλλον έχουν «χαθεί» στα γρανάζια 
της Δικαιοσύνης και της γραφειοκρατίας. Εκτός από την τύχη των 108 

ανείσπρακτων προ-
στίμων, δυστυχώς 
είναι άγνωστο και 
το πιο σημαντικό: 
Οι εταιρείες που 
έχουν βρεθεί ρυπαί-
νουσες στην πρώτη 
επιθεώρηση, έχουν 
συμμορφωθεί ως 
προς τις παραβά-

σεις που έχουν διαπιστώσει οι επιθεωρητές της ΕΥΕΠ και, στην περί-
πτωση επανελέγχων και νέων προστίμων, για ποιες παραβάσεις επι-
βάλλεται το νέο πρόστιμο; Εχει συμμορφωθεί η προς έλεγχο εταιρεία 
με τις παραβάσεις; 

Τέτοιο αρχείο επιθεωρήσεων - μη συμμορφώσεων με την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία και διορθωτικών ενεργειών από την πλευρά των ελεγ-
χόμενων εταιρειών μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν τηρείται. 

Συνεπώς, είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς αν μια εταιρεία που ρύ-
παινε δεν ρυπαίνει πια ή αν συνεχίζει να ρυπαίνει. Αυτό είναι το μάλ-
λον δαιδαλώδες καθεστώς αδειοδότησης και περιβαλλοντικών επιθεω-
ρήσεων στην Ελλάδα. 

*Ο Γιάννης Ζαμπετάκης είναι επίκουρος καθηγητής Χημείας Τροφίμων 
και lead auditor (HACCP, ISO), τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόστιμα μόνο στα χαρτιά

Είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς 
αν μια εταιρεία που ρύπαινε έχει στα-
ματήσει να ρυπαίνει ή αν εξακολου-
θεί να καταστρέφει το περιβάλλον

F

επιθεωρήσεις έγιναν σε 
επιχειρήσεις του Ασωπού. Επειτα 
από εισηγήσεις για 114 πρόστιμα, 
έχουν εισπραχθεί μόνο 6!
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Το νερο γίνεται κατακόκκινο, καθώς τα 
σφαγιασμένα κήτη ξεβράζονται στην ακτή 
των νήσων Φερόες της Δανίας. Το σκηνικό 
είναι τουλάχιστον αποκρουστικό, αποτε-
λεί ωστόσο σημαντικό μέρος της μακρο-
χρόνιας παράδοσης του τοπικού πληθυ-
σμού και εφόσον το συγκεκριμένο είδος, 
οι φάλαινες-πιλότοι, δεν απειλούνται με 
εξαφάνιση, εκατοντάδες εξακολουθούν 
να θανατώνονται κάθε χρόνο. 

Σήμερα, όμως, φαίνεται πως ό,τι δεν 
πέτυχαν εδώ και δεκαετίες οι οικολογικές 
οργανώσεις θα το πετύχει ο βιασμός του 
περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Το κρέ-
ας των φαλαινών είναι πλέον μολυσμένο 
με υδράργυρο και επικίνδυνο για τη δη-
μόσια υγεία…

Δηλητήριο...
Καθυστέρηση στον χρόνο αντίδρασης του 
εγκεφάλου, δυσκολίες στη γλώσσα και την 
έκφραση, επιπλοκές στη μνήμη, νοητική 
υστέρηση αποδίδονται στην κατανάλω-
ση κρέατος φάλαινας. Δεχόμενοι τη σφο-
δρή κριτική των οργανώσεων εδώ και δε-
καετίες, οι κάτοικοι των νησιών Φερόες δι-
αρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για να υπερα-
σπιστούν το κυνήγι των φαλαινών. Κανείς 
τους δεν θα περίμενε πως αυτή η τόσο ση-
μαντική για την παράδοση και την οικο-
νομία τους πρακτική θα έθετε σε κίνδυνο 
την υγεία του τοπικού πληθυσμού. 

Ερευνες ετών έδειξαν πως εκατοντάδες 
παιδιά στο νησιωτικό σύμπλεγμα του βό-
ρειου Ατλαντικού παρουσιάζουν νευρο-
λογικά συμπτώματα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
ερευνών, η ρύπανση του περιβάλλοντος 
έχει μεταδοθεί και στα γιγαντιαία θαλάσ-
σια θηλαστικά που είναι πλέον μολυσμέ-

να με ψευδάργυρο, αλλά και με τις επικίν-
δυνες ουσίες PCB και DDT…

Ελεγχόμενο κυνήγι
Oι εικόνες από το κυνήγι των φαλαινών 
στα Φερόες έκαναν για πρώτη φορά τον 
γύρο του κόσμου τη δεκαετία του 1980, 
προκαλώντας σοκ σε μια περίοδο που η 
προστασία του κήτους βρισκόταν στην 
ατζέντα των διεθνών περιβαλλοντικών ορ-
γανώσεων. Οι φάλαινες-πιλότοι οδηγού-
νται στους στενούς κόλπους και τις παρα-
λίες του νησιωτικού συμπλέγματος και στη 
συνέχεια πλήττονται με γάντζους κατά μή-
κος της σπονδυλικής τους στήλης, βρίσκο-
ντας τον θάνατο από αιμορραγία. Το θέ-
αμα που προκύπτει είναι ανατριχιαστικό, 
όμως οι κάτοικοι των νησιών που διοικη-
τικά ανήκουν στη Δανία εγείρουν βάσιμα 
επιχειρήματα ενάντια στις εκκλήσεις που 
δέχονται για να σταματήσουν αυτή την αι-
ματηρή παράδοση. 

Ο πληθυσμός της φάλαινας-πιλότου αγ-
γίζει το ένα εκατομμύριο, ενώ κάθε χρόνο 
στα Φερόες σφαγιάζονται λιγότερες από 
950, αριθμός δηλαδή που δεν δύναται να 
προκαλέσει πρόβλημα στο είδος. Επιπλέον, 
το κρέας της φάλαινας αποτελεί εδώ και αι-
ώνες μέρος της διατροφής των 50.000 κα-

τοίκων του νησιωτικού συμπλέγματος, οι 
οποίοι δηλώνουν ότι η αντικατάσταση αυ-
τής της διατροφικής συνήθειας με κρέας 
εισαγωγής είναι περισσότερο ζημιογόνα 
για το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, η πα-
γκόσμια υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέα-
στες τις ίδιες τις φάλαινες. «Η βιομηχανι-
κή ρύπανση περνά στο νερό και κατακά-
θεται στον βυθό των ωκεανών. Βρισκόμε-
νες στην κορυφή της διατροφικής πυρα-
μίδας και ταξιδεύοντας σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη των ωκεανών, οι φάλαινες κατα-
λήγουν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθ-

μό», δηλώνει ο Παλ Βέιχε, επικεφαλής της 
υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των Φερόες 
και υπεύθυνος για τις έρευνες που διεξά-
γονται εδώ και 20 χρόνια. Ο Βέιχε εξετάζει 
ομάδες παιδιών που γεννήθηκαν τη δεκα-
ετία του 1980 και των οποίων οι μητέρες 
κατανάλωναν κρέας φάλαινας κατά τη δι-

z  TΟΥ ΑλεξΑνδρου ΚονΤη 
a.kontis@realnews.gr 
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Η θανατωσΗ φαλαινών για την κατανά-
λωση του κρέατός τους και άλλους εμπορι-
κούς λόγους έχει απαγορευτεί από το 1986. 
Ωστόσο, αρκετές χώρες με μεγάλη παρά-
δοση στη φαλαινοθηρία βρίσκουν συχνά 
πολλά «παραθυράκια» στην ισχύουσα νο-
μοθεσία, συνεχίζοντας το κυνήγι των θα-
λάσσιων θηλαστικών. Για παράδειγμα, η Ια-

πωνία, η χώρα που έχει προκαλέσει το πα-
γκόσμιο κοινό αίσθημα με τους μεγάλους 
αριθμούς φαλαινών που θανατώνει κάθε 
χρόνο (πάνω από 1.000), προφασίζεται επι-
στημονικούς λόγους, ενώ στα νησιά Φερό-
ες επιτρέπεται το κυνήγι της, αφού η φάλαι-
να-πιλότος έχει ταξινομηθεί ως είδος δελ-
φινιού.  

τις ςκοτωνουν για... Επιςτημονικους λογους

Τα «παραθυρακΙα» σΤο κυνήΓΙ Τήσ ΦαλαΙνασ

άρκεια της εγκυμοσύνης. Οι μικρότερες ή 
μεγαλύτερες νευροπαραλυτικές επιπλοκές 
ήταν εμφανείς. Τα πάνω από 1.000 παιδιά 
που εξετάστηκαν, τόσο στα 7 όσο και στα 
14 τους χρόνια, παρουσιάζουν νοητική κα-
θυστέρηση διάφορων μορφών, ενώ και οι 
μητέρες τους έχουν ανησυχητικά επίπεδα 
PCB στον οργανισμό τους. 

ο υδράργυρος
Οπως ήταν φυσικό, η αποκάλυψη έχει 
κλονίσει την κοινωνία των Φερόες. Ο Βέ-
ιχε ετοιμάζεται για νέες έρευνες στα παι-
διά που πλέον έχουν συμπληρώσει το 21ο 

έτος της ηλικίας τους, ώστε να διαγνώσει 
τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. 

Ωστόσο, η προηγούμενη εμπειρία που 
υπάρχει από την κατανάλωση κρέατος μο-
λυσμένου με υδράργυρο δεν αφήνει πολ-
λά περιθώρια για αισιοδοξία. Στην Ιαπω-
νία, ο υδράργυρος που έριχναν οι βιομη-
χανίες στη θάλασσα το διάστημα 1932-
1968 πέρασε στην τροφική αλυσίδα μέ-
σω των ψαριών, προκαλώντας προβλή-
ματα παράλυσης σε χιλιάδες άτομα και 
τη γέννηση παιδιών με δυσπλασία. Η πε-
ρίπτωση των νησιών Φερόες όμως είναι 
διαφορετική.  Η ευρύτερη θαλάσσια πε-
ριοχή από τη Σκοτία μέχρι και την Ισλαν-
δία, όπου βρίσκεται το νησιωτικό σύμπλεγ-
μα, είναι μία από τις πιο καθαρές στον κό-
σμο. Οι κάτοικοι πληρώνουν με το σημα-
ντικό τίμημα της υγείας τους το «φαινό-
μενο του ντόμινο» που προκαλεί ξεκάθα-
ρα πλέον η παγκόσμια υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 

ςτα νησιά Φερόες σφαγιάζονται ετησίως περίπου 950 
φάλαινες, το αίμα των οποίων βάφει κόκκινη τη θάλασσα 

υγεία  
Καθυστέρηση στον 
χρόνο αντίδρασης 
του εγκεφάλου, 
δυσκολίες στη 
γλώσσα και την έκ-
φραση, επιπλοκές 
στη μνήμη, νοητική 
υστέρηση είναι κά-
ποιοι από τους κιν-
δύνους που προ-
κύπτουν από την 
κατανάλωση κρέα-
τος φάλαινας  

Οι φάλαινες οδηγούνται σε στενούς κόλπους και 
στη συνέχεια πλήττονται με γάντζους στη σπονδυ-
λική στήλη, πεθαίνοντας έτσι από αιμορραγία

F

Το μολυσμένο με υδράργυρο κρέας τους προκαλεί σοβαρές βλάβες στους Δανούς

η... εκδίκηση της φάλαινας 
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«∆ΕΝ ΕΧΩ ακούσει ποτέ τον όρο κλι-
µατική αλλαγή, ξέρω όµως πως από 
τον Νείλο εξαρτάται η ζωή µας», λέει 
ο κάτοικος ενός χωριού στην Ουγκά-
ντα στον κινηµατογραφιστή Aντριου 
Τζόνστοουν. Μπορεί ο ίδιος να αγνο-
εί τον όρο, όµως γνωρίζει καλά τις ε-
πιπτώσεις του, όπως και οι υπόλοιποι 
κάτοικοι της περιοχής. Η κλιµατική αλ-
λαγή, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, 
ενδέχεται να αλλάξει τη ζωή του 20% 
των κατοίκων της αφρικανικής ηπεί-
ρου. Μία από τις χώρες που θα πλη-
γούν άµεσα είναι η Ουγκάντα επει-
δή η επιβίωση των ντόπιων βασίζεται 
στον πλούτο του ποταµού. 

Με το νερό του Νείλου εξυπηρε-
τούνται όλες οι βασικές ανάγκες των 
πληθυσµών που ζουν στις όχθες του 
και όχι µόνο. Από το καθηµερινό µα-
γείρεµα και πλύσιµο µέχρι το χτίσιµο 
των σπιτιών. Ο περιβαλλοντολόγος 
Φρανκ Μουραµούζι τονίζει πως αν 
τα ψάρια -που είναι η βασική τροφή 
των κατοίκων- εξαφανιστούν από το 
ποτάµι, οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων 
θα καταστραφούν. «Ενα µέρος από 
τα ψάρια που πιάνουµε τα ξεραίνου-
µε και τα αποθηκεύουµε για να έχου-
µε τροφή όλο τον χρόνο και τα υπό-
λοιπα τα πουλάµε. Η επιβίωσή µας 
εξαρτάται από τα ψάρια του ποτα-
µού», λέει ένας κάτοικος του χωριού 
Πάκγουατς. 

Στην ανατολική Ουγκάντα, στα σύ-
νορα µε την Κένυα, βρίσκεται το ό-
ρος Ελγκον µε υψόµετρο που ξεπερνά 
τα 2.000 µέτρα. Η καλλιέργεια καφέ 
είναι βασική πηγή εισοδήµατος για 
τους ντόπιους, οι οποίοι τα τελευταία 
χρόνια βλέπουν την παραγωγή τους 
να καταστρέφεται. 

Ανησυχητικά δεδοµένα
Στην Αιθιοπία οι επιστήµονες παρα-
κολουθούν τη συµπεριφορά του οι-
κοσυστήµατος πολλά χρόνια. Ο δρ 
Χένρι Λαµπ συµµετέχει σε ένα από 
τα προγράµµατα παρακολούθησης 
της λίµνης Τάνα, από όπου πηγάζει 
ο Μπλε Νείλος. «Τα δείγµατα που 
συλλέξαµε από βάθος 14 µέτρων έ-
δειξαν πως η λίµνη πριν από 16.000 
χρόνια είχε στεγνώσει και µαζί της εί-
χε ξεραθεί και το ποτάµι», αναφέρει 
ο δρ Λαµπ. 

Το φαινόµενο µπορεί να εξηγηθεί 
µόνο σε συνδυασµό µε τις αλλαγές 
που συνέβαιναν εκείνη την περίοδο 
στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, όταν 
µια τεράστια έκταση πάγου κατέρρευ-
σε. Αλλωστε, στοιχεία και από τις λί-
µνες Βικτόρια και Αλµπερτ, απ’ όπου 
πηγάζει ο Λευκός Νείλος, δείχνουν 
πως και αυτές ξεράθηκαν πριν από 
16.000 χρόνια και παρέµειναν έτσι 
για περισσότερα από 1.300 χρόνια, 
µε αποτέλεσµα, φυσικά, να µείνει χω-

 z  ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑ∆Η
a.simitsiadi@realnews.gr

ρίς νερό και ο Νείλος. «Το ίδιο µπορεί 
να συµβεί και τώρα αν το στρώµα πά-
γου στη Γροιλανδία λιώσει λόγω της 
αύξησης της θερµοκρασίας. 

Σε περίπτωση που το σενάριο γίνει 
πραγµατικότητα, η Αφρική θα πληγεί 
ανεπανόρθωτα», εξηγεί ο ερευνητής. 
Η λίµνη Βικτόρια είναι ο µεγαλύτερος 
προµηθευτής νερού της αφρικανικής 
ηπείρου, καθώς από εκεί πηγάζει ο 
Λευκός Νείλος και η έκτασή της αγγί-
ζει τα 70.000 τετ. χιλιόµετρα, όση δη-
λαδή και η έκταση της Ιρλανδίας. Τα 
τελευταία τρία χρόνια η στάθµη της 
λίµνης έχει µειωθεί κατά 2 µέτρα, ε-
νώ το 2009 µειωνόταν κατά 13 χιλιο-
στά κάθε µέρα µέχρι την περίοδο των 
βροχών. Παράλληλα, η έκτασή της έ-
χει συρρικνωθεί κατά 60 µέτρα. 

Το ∆έλτα
«Ξέρουµε πως το κοµµάτι όπου βρί-
σκεται το ∆έλτα του Νείλου επηρεάζε-

ται σε µεγάλο βαθµό καθώς το κλίµα 
στη Μεσόγειο αλλάζει, µε κύρια χα-
ρακτηριστικά τα ζεστά και ξηρά κα-
λοκαίρια. Στις επόµενες δεκαετίες θα 
ζήσουµε µεγάλες αλλαγές στην περι-
οχή», αναφέρει ο δρ Κάρλο Μπουο-
ντέµπο από τη βρετανική Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία.

Κατά τα 2006 και 2007 το ύψος του 
νερού ήταν πολύ χαµηλό και η µείω-
ση της στάθµης συνεχίστηκε και τις 
επόµενες χρονιές. Σύµφωνα µε πρό-
σφατα στοιχεία, κατά το 2009 τα α-
ποθέµατα νερού ήταν τα χαµηλότε-
ρα που έχουν καταγραφεί τα τελευ-

Μπορεί να στερέψει ο Νείλος;
Αδειάζουν οι λίµνες απ’ όπου πηγάζει ο µεγαλύτερος ποταµός του πλανήτη

ταία 100 χρόνια. Παράλληλα, οι πε-
ριοχές απ’ όπου διέρχεται το ποτά-
µι γνωρίζουν τις µεγαλύτερες περιό-
δους ξηρασίας, φαινόµενο που απο-
δίδεται στην κλιµατική αλλαγή. Για να 
καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες ο-
δηγούνται σε υπεράντληση των απο-
θεµάτων του. Οµως, η κλιµατική αλ-

λαγή δεν είναι η µόνη που επηρεά-
ζει τον Νείλο. Η κατασκευή φραγµά-
των που εµποδίζουν την εισροή νε-
ρού και η ρύπανση επιβαρύνουν το 
οικοσύστηµα, µε αποτέλεσµα βασι-
κά είδη τροφής, όπως το ψάρι τιλά-
πια, να χάνονται. 

µείωση
Τα τελευταία τρία 
χρόνια, η στάθµη 
της λίµνης Βικτόρια, 
απ' όπου πηγάζει 
ο Λευκός Νείλος, 
έχει µειωθεί κατά 2 
µέτρα, ενώ το 2009 
µειωνόταν κατά 13 
χιλιοστά κάθε µέρα

2009
Πέρυσι, τα αποθέµατα 
νερού ήταν τα 
χαµηλότερα τα 
τελευταία 100 χρόνια

 s

Ο Νείλος ανέκαθεν αποτελούσε το «µήλον της Εριδος» για τα κράτη απ’ ό-
που διέρχεται. Καθώς η ανησυχία για τη µείωση των παγκόσµιων αποθε-
µάτων νερού αυξάνεται, οι χώρες στη λεκάνη του Νείλου µάχονται για να 
αυξήσουν τα δικαιώµατα εκµετάλλευσής του. Ενδεικτικά, η Αίγυπτος καλύ-
πτει το 95% των αναγκών της για άρδευση από τον Νείλο και βλέπει αρνη-
τικά το σενάριο για µείωση των δικαιωµάτων της. Επίσης, το Σουδάν και η 
Ουγκάντα εκµεταλλεύονται το νερό για τις καλλιέργειές τους σε πολύ µι-
κρό ποσοστό. 

Μια άδικη για τις υπόλοιπες χώρες συµφωνία, που υπογράφηκε το 1959 
µεταξύ Αιγύπτου και Σουδάν, επέτρεπε στην Αίγυπτο να αντλεί 55,5 δισ. κυ-
βικά νερού κάθε χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί στο 87% της συνολικής ετήσι-
ας ροής του Νείλου. Στο Σουδάν παραχωρήθηκε το δικαίωµα άντλησης 18,5 
δισ. κυβικών νερού ετησίως, το υπόλοιπο 13%. Τώρα στο παιχνίδι των διεκ-
δικήσεων έχει µπει και η Αιθιοπία µεταξύ ακόµη 7 χωρών, καθώς έχει ελάχι-
στα δικαιώµατα χρήσης, αν και από τη γη της πηγάζει ο Μπλε Νείλος.

Με νύχια και με δόντια

Η Αίγυπτος καλύπτει το 95% των ανα-
γκών άρδευσής της από τον Νείλο

Οι επιστήµονες φοβούνται ότι, όπως και 
πριν από 16.000 χρόνια, θα στεγνώσει η 
λίµνη Τάνα και θα ξεραθεί ο Μπλε Νείλος

H

«Η επιβίωσή µας εξαρτάται από τα ψάρια 
του ποταµού», λέει ένας κάτοικος του χω-
ριού Πάκγουατς, στις όχθες του Νείλου

F
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Πράσινη ενέργεια στο Κιλκίς
Την ολοκλήρωση ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου 
ισχύος 1 MW στην περιοχή του Κιλκίς ανακοίνωσε πρό-
σφατα η BP Solar. Το νέο πάρκο αποτελεί ένα από τα με-
γαλύτερα έργα που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Με 
τη λειτουργία του θα αντισταθμίσει περίπου 1.400 τό-
νους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση, 
αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.500 στρέμματα δάσους.

Το πάρκο ανήκει στη Sunergy Α.Ε., μία από τις πρώτες 
εταιρείες που λειτούργησαν φωτοβολταϊκά πάρκα μεγά-

λης ισχύος στην Ελλάδα και αποτελεί το τρίτο έργο της συ-
νεργασίας της με την BP Solar στην περιοχή. Η συνεργα-
σία των δύο εταιρειών παλαιότερα αφορά σε έργα ισχύ-
ος 150 και 200 KWp, τα οποία λειτουργούν με επιτυχία 
από το 2008.

5.724 φωτοβολταϊκά πλαίσια
Το πάρκο έχει εγκατασταθεί σε περιοχή ελεύθερου αγρο-
τεμαχίου στη Μεγάλη Στέρνα του Κιλκίς. Για την κατα-
σκευή του χρησιμοποιήθηκαν 5.724 φωτοβολταϊκά πλαί-
σια της BP Solar τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου 
τύπου Mono 4, εξαιρετικής μηχανικής αντοχής.

Η εγκατάστασή τους έχει γίνει με χρήση πλαισίων 
αλουμινίου, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ειδικούς 
πασσάλους που έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος ελαχι-
στοποιώντας τη χρήση σκυροδέματος. Οι αντιστροφείς 
(inverters) που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την 
εταιρεία Refusol.

Οπως επισημαίνει ο Δάρειος Δημητρίου, διευθυντής 
Εμπορικών Πωλήσεων της BP Solar: «Είμαστε χαρούμε-
νοι που η εταιρεία Sunergy Α.Ε., εκτιμώντας την εμπει-
ρία της συνεργασίας της με τη BP Solar, μας εμπιστεύθη-
κε και για το νέο έργο στην περιοχή της Μεγάλης Στέρνας, 
το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα προηγούμε-
να. Η υλοποίηση του έργου έγινε από την ίδια τη Sunergy 
τηρώντας πλήρως τα χρονοδιαγράμματα χωρίς το παρα-
μικρό πρόβλημα. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η εύ-
κολη τοποθέτηση των πλαισίων στις βάσεις και οι σύνδε-
σμοι ηλεκτρικών συνδέσεων, διευκόλυναν σημαντικά το 
έργο της εγκατάστασης και συνέβαλαν στη μείωση του 
απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίησή του».

Νέα επιτροπή στο Ecocity
Νέα Επιστημονική Επιτροπή εξέλεξε ο εθελοντικός οργα-
νισμός Ecocity για την περίοδο 2010. Πρόεδρος είναι ο κ. 
Γιάννης Φραντζεσκάκης, ομ. καθηγητής ΕΜΠ της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών & Συγκοι-
νωνιακής Υποδομής και μέλη ο κ. Γιάννης Κουμαντάκης, 
ομ. καθηγητής ΕΜΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων 

- Μεταλλουργών, Τομέας Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γε-
ωλογίας, ο κ. Θάνος Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ της Σχολής 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, η κ. Αννα Κα-
ρακατσάνη, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
ο κ. Κωστής Γκάρτζος, αρχιτέκτων πολεοδόμος.
^  INFO: www.ecocity.gr/
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ΣΕΜΙΝΑρΙΟ ανακύκλωσης για 
κάθε ενδιαφερόμενο διοργα-
νώνει η Εταιρεία Περιβαλλο-
ντικών Μελετών (ΕΠΕΜ) που 
εξειδικεύεται στην παροχή 
μελετητικών και συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών στον τομέα 
του περιβάλλοντος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Πετυχημένες καμπάνιες ανα-
κύκλωσης: από τη θεωρία στην 
πράξη» διεξάγεται σε συνεργα-
σία με το περιοδικό «Water & 
Waste», ενώ οι εκπαιδευτές εί-
ναι επιστήμονες που ασχολού-
νται πολλά χρόνια με τον συγκε-
κριμένο τομέα.

Απευθύνεται σε όλους όσοι 
ασχολούνται με την προετοιμα-
σία, την υλοποίηση και την πα-
ρακολούθηση προγραμμάτων 
ανακύκλωσης με διαλογή στην 
πηγή, δηλαδή σε στελέχη Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Φορέων Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων, υπουργείων και 
εταιρειών ανακύκλωσης, σε με-
λετητές που εκπονούν σχετικά 
προγράμματα, σε δημοσιογρά-

φους και επικοινωνιολόγους που 
καλύπτουν ανάλογα θέματα και 
σε φοιτητές περιβάλλοντος και 
σχολών επικοινωνίας.

Στόχοι του 
σεμιναρίου
^ Να αναδείξει τον ιδιαίτερο 

ρόλο και το ειδικό βάρος της 
καμπάνιας ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης.

 ̂Να προετοιμάσει τους εκπαι-
δευόμενους για να μπορούν να 
συνεισφέρουν στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση πετυχημέ-

νων εκστρατειών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης που θα 
αυξάνουν τη συμμετοχή και την 
εκτροπή υλικών από το ρεύμα 
των αποβλήτων.
^ Να παρουσιάσει σύγχρονα 
εργαλεία και πετυχημένες προ-
σεγγίσεις που διαμορφώνουν 

ένα πλαίσιο αναφοράς για μελ-
λοντικές καμπάνιες αλλά και 
ένα πλαίσιο αξιολόγησης υφι-
στάμενων δράσεων.

Οι εκπαιδευτές
^Αντώνης Μαυρόπουλος 

- χημικός μηχα-
νικός, πρόεδρος 
της Επιστημονι-
κής Επιτροπής της 
Διεθνούς Ενωσης 
Στερεών Αποβλή-
των (ISWA)
^Ανδρέας Κου-

σκούρης - μηχανολόγος μη-
χανικός, αντιπρόεδρος ΠΑ-
ΣΕΠΠΕ.

 ̂Ιωάννης ραζής - γενικός διευ-
θυντής της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης & Ανακύκλωσης
^ Σπυριδούλα Μαλτέζου - χη-
μικός μηχανικός, PhD

Μέθοδοι
Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι 
διαδραστική και εγγυάται βιω-
ματική συμμετοχή των εκπαι-
δευόμενων στο πρόγραμμα. Οι 
εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν 
από την αρχή σε ομάδες και θα 
εργαστούν από κοινού πάνω σε 
συγκεκριμένα projects, τα οποία 
θα παρουσιαστούν στο τέλος 
του σεμιναρίου. Μετά την πα-
ρουσίαση των projects θα ακο-
λουθήσει γραπτή εξέταση. Η δι-
άρκεια του προγράμματος εί-
ναι δύο ημέρες, με 6 διδακτι-
κές ώρες ανά ημέρα.
^ ΠΟΤΕ: 25-26 Φεβρουαρί-
ου 2010 
^ ΠΟΥ: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 
Αθήνα
^ INFO: κ. A. Ανθούλη, e-mail: 
anthouli@epem.gr, τηλ. 210 
8627598, εσ. 263

ΣΕΙρΑ ΠρΟΒΟλώΝ βραβευμένων ξέ-
νων και ελληνικών ντοκιμαντέρ ξεκίνησε 
από τον Ιανουάριο το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Aθηνών. Κάθε Τετάρτη το CineDoc προ-

σφέρει μια διαφορετική ματιά στον κό-
σμο, ενθαρρύνοντας το κοινό να συμ-
μετάσχει πιο δυναμικά στα φλέγοντα ζη-
τήματα της επικαιρότητας.

Στον πρώτο θεματικό κύ-
κλο προβάλλονται ταινίες με 
θέμα την Οικολογία και το 
Περιβάλλον. Για τις 10 Φε-
βρουαρίου έχει προγραμ-
ματιστεί το «Carbon Free» 
του Νικόλα Κούτσικα. Η 
ταινία εξερευνά το φαινό-
μενο της αύξησης των εκ-
πομπών διοξειδίου του άν-
θρακα. Χρησιμοποιώντας 
CGI και animation, το ντο-

κιμαντέρ θα πληροφορήσει τον κόσμο 
για την επερχόμενη οικολογική κατα-
στροφή, τα αίτια και τους τρόπους αντι-
μετώπισής της.

Ακολουθεί το «Τρίγωνο της Φωτιάς» 
του Νίκου Νταγιάντα (24 Φεβρουαρίου), 
ένα ντοκιμαντέρ του WWF Ελλάς για τα 
αίτια των φονικών πυρκαγιών του 2007 
στην Πελοπόννησο. Ανθρωποι που βρέ-
θηκαν στο μέτωπο των πυρκαγιών, επι-
στήμονες και ειδικοί κάνουν τον απολο-
γισμό των καταστροφών.
^ ΠΟΤΕ: Εως 24 Φεβρουαρίου 2010
^ ΠΟΥ: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σί-
να 31, Αθήνα
^ INFO: www.ifa.gr

Μάθημα ανακύκλωσης
Διαδραστικό σεμινάριο για κάθε ενδιαφερόμενο από ειδικευμένους 
εκπαιδευτές στις 25 και 26 Φεβρουαρίου στην Αθήνα

Σινεμά για το περιβάλλον

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

Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την  
υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμ-
μάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή

F
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j ΧΙΟΝΙ
Η παγωνιά στην Ευρώπη μπορεί να 
έχει προκαλέσει πολλά προβλήμα-
τα, αλλά χαρίζει και όμορφες εικό-
νες όπως της κοπέλας ανάμεσα σε 
χιονάνθρωπους στη Μόσχα.

r ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ
Εκατοντάδες τουρίστες περιμένουν να 
διασωθούν από την πλημμύρα στον 
ποταμό Βιλκανότα στην πόλη Μά-
τσου Πίτσου στο Περού. Δεν υπήρ-
ξαν θύματα.

n ΔΙΨΑ
Μουλάρια αναζητούν νερό στην 
επαρχία Γιουνάν της Κίνας. Πάνω από 
50 εκατ. άτομα βρίσκονται αντιμέτω-
πα με τη χειρότερη ξηρασία των τε-
λευταίων ετών.

 r ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη οικολογικών οργανώσεων υψώ-
νουν πανό για τη σωτηρία της λί-
μνης Κουμουνδούρου στην Ελευσί-
να με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Υγροτόπων.

 r ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
Υπογράφηκε στις Πρέσπες, από τους 
υπουργούς Περιβάλλοντος της Ελλά-
δας, της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ και την 
Κομισιόν, η συμφωνία για την ίδρυ-
ση του Πάρκου Πρεσπών.

n ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
Παγωμένη η Ρουμανία και έξω από το 
Βουκουρέστι μαζεύουν ξύλα για να ζε-
σταθούν. Χωρίς φορτηγά, χωρίς πετρέ-
λαιο, χωρίς πολλούς ρύπους. Τελικά μή-
πως η... φτώχεια είναι οικολογική;ΠΑΓΩΣΕ

Προβλήματα στο 
υδροηλεκτρικό ερ-
γοστάσιο Sayano-
Shushenskaya στη 
Σιβηρία. Ενα τερά-
στιο κομμάτι πά-
γου έχει σταματή-
σει την παραγω-
γή ρεύματος, κα-
θώς έχει μπλοκάρει 
τις εξόδους νερού 
του φράγματος. Το 
υδροηλεκτρικό ερ-
γοστάσιο έχει ουσι-
αστικά σταματήσει 
τη λειτουργία του 
από τον περασμέ-
νο Αύγουστο, όταν 
μια πλημμύρα προ-
κάλεσε βλάβη στις 
τουρμπίνες και τον 
θάνατο πάνω από 
70 ανθρώπων.
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