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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ύψους 7 δισ. ευρώ απειλούν τη χώρα 
μας, λόγω της πλημμελούς εφαρμογής της κοινοτι-
κής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα πρόστιμα αυ-
τά, αν και δεν αναμένεται να επιβληθούν άμεσα, έ-
χουν αναγκάσει το υπουργείο Περιβάλλοντος να ε-
πιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να προσαρμοστεί η 
Ελλάδα στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Το ανώτατο ύ-
ψος των πιθανών προστίμων ξεπερνά κατά 1,2 δισ. 
ευρώ το αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος από ό-
λα τα μέτρα διάσωσης της οικονομίας για το 2010! 

Τα πρόστιμα αφορούν μέχρι στιγμής 5 οδηγίες 
που δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά. Σε κάποιες περι-
πτώσεις, μάλιστα, όπως για παράδειγμα στην εγκα-
τάσταση αποχετευτικού δικτύου - συστήματος επε-

ξεργασίας λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο, οι εκκρεμό-
τητες μετρούν ήδη πάνω από 10 χρόνια.

Το πιο αιχμηρό αγκάθι, ωστόσο, εξακολουθεί να 
είναι η διακοπή λειτουργίας και η αποκατάσταση ό-
λων των χωματερών. Το «μπαλάκι» κυκλοφορεί μετα-
ξύ Ελλάδας και Ε.Ε. επί 9 χρόνια, με αποτέλεσμα να 
εκκρεμούν πρόστιμα από 4 έως 7 δισ. ευρώ. Παρότι 
το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των χωματερών έ-
χει περιοριστεί στις 318 και η Κομισιόν διαβεβαιώνει 
ότι η επιβολή προστίμων δεν θα γίνει στο άμεσο μέλ-
λον, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μέχρι το τέλος 
του έτους το κοντέρ θα έχει μηδενιστεί προς όφελος 
του περιβάλλοντος - και της τσέπης μας... 

ρεπορτάζ στη σελ. 5  »

επιλογές+

Αθέατες 
χωματερές 
στον βυθό
Πλαστικό, χαρτί, γυαλί 
και μέταλλο μάζεψαν 
αυτοδύτες που συμμετείχαν 
στη δράση του Δικτύου 
Μεσόγειος SOS 
 » σελ. 4

Παίρνουν 
το πράσινο 
στα χέρια τους 
Πολίτες σε ρόλο Ράμπο 
αναλαμβάνουν δράση 
για να σώσουν από την 
«ανάπτυξη» τις ελεύθερες 
περιοχές των πόλεων
 » σελ. 6

ΕΝΕΡΓΕΙΑF

«ΣΠΡΙΝΤ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Στην τελική ευθεία η ριζική αναμόρφωση 
του συστήματος αδειοδοτήσεων με στόχο 
να απεμπλακούν δεκάδες επενδύσεις   
     » σελ. 8-9

ΣΑΛΑΜΙΝΑF

ΝΗΣΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ
Εκτός λειτουργίας είναι ακόμη το δίκτυο 
αποχέτευσης, ενώ οι αμμοβολές γεμίζουν 
με τοξικές ουσίες τον βυθό και τη στεριά  
              » σελ. 7

Η Κοµισιόν απειλεί µε «καµπάνες» για πληµµελή 
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας

δισ. ευρώ πρόστιμα
για το περιβάλλον

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι θυσίες του 2010 για την αποτροπή της χρεοκοπίας 
δεν αρκούν για να πληρωθούν τα πρόστιµα για τις 
περιβαλλοντικές παραβάσεις
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Η ΠΙΟ ΖΕΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2010

∆ιακύµανση της θερµοκρασίας
από το τέλος του 19ου αιώνα (οC)

H φετινή χρονιά θα είναι
η πιο ζεστή, λόγω
της κλιµατικής αλλαγής 
και της εµφάνισης του
φαινοµένου El Nino.
Οι ειδικοί προβλέπουν
άνοδο της θερµοκρασίας
στον Ειρηνικό Ωκεανό και
αύξηση της παγκόσµιας
µέσης θερµοκρασίας
περισσότερο από 

ρεκόρ που 
σηµειώθηκε το 1998

∆ιαφορά θερµοκρασίας

Περιθώριο λάθους

El Nino

14,52οC 

14,52οC 

ΣΤΟ ΖΟΦΕΡΟ πνεύμα των ημερών, «διέρρευσε» στις 
αρχές της περασμένης εβδομάδας η πληροφορία ότι 
το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοσχέδιο για 
τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Τα έσοδα από αυ-
τή τη ρύθμιση προορίζονται για τον πίθο του δημό-
σιου χρέους, κατ’ εντολή των ελεγκτών του ΔΝΤ. Κά-
τι αντίστοιχο εκτιμάται ότι θα συμβεί και με τα έσο-
δα από τους ημιυπαίθριους ή όποιο άλλο περιβαλ-
λοντικό ζήτημα. Θεωρητικά, μια ρύθμιση για τα αυ-
θαίρετα θα έπρεπε να σκοντάψει στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, εφόσον αντιβαίνει τον νόμο Τρίτση, που 
μέχρι τώρα κανείς δεν διανοήθηκε να αγγίξει. Στην 
πράξη, κάποιος τρόπος θα βρεθεί για να παρακαμ-
φθεί αυτή η «τεχνική λεπτομέρεια».

Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ κρίση είναι πλέον βέβαιο ότι 
θα επιβαρύνει και το περιβάλλον. Η αρχή της αντα-
ποδοτικότητας, με την οποία υποτίθεται ότι τα έσοδα 
από παραβάσεις και παρανομίες σχετικές με το πε-
ριβάλλον θα κάλυπταν δράσεις για την αναβάθμισή 
του, προφανώς εγκαταλείπεται. Οποιος ενδιαφέρεται 
για την οικολογία και την προστασία της φύσης καλά 
θα κάνει να μην τρέφει αυταπάτες. Δεν θα υπάρχουν 
πόροι γι’ αυτό τον σκοπό, συνεπώς δεν θα υπάρξει 
και αποτελεσματικότητα. Οσα χρήματα εξοικονομού-
νται θα προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλι-
ση του κέρδους των τραπεζών που έχουν στα χέρια 
τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου! 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ κινήσεις για τη θεραπεία 
της ασθένειας. Δηλαδή -για παράδειγμα- δεν έχει δε-
σμευτεί κανείς για την κατάργηση του νόμου περί ευ-
θύνης υπουργών. Οχι την αντικατάστασή του με ένα 
άλλο -εξίσου βολικό για τα «λαμόγια»- σύστημα συ-
γκάλυψης, αλλά την πλήρη λογοδοσία, όπως ισχύει 
και για τους κοινούς θνητούς. 

Δεν προβλέπονται αναπτυξιακά αντίβαρα στη συ-
νταγή ύφεσης, ώστε να δικαιολογείται η ελπίδα ότι 
οι θυσίες για την αποτροπή της χρεοκοπίας του Δη-
μοσίου θα καταλήξουν κάποια στιγμή σε βελτίωση 
της κατάστασης. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες όχι μόνο υποχρεούνται να πλη-
ρώσουν την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά δεκαε-
τιών, αλλά θα πρέπει να το κάνουν σε ένα περιβάλλον 
ακόμη πιο υποβαθμισμένο. Διότι σε αυτό το «πρό-
γραμμα διάσωσης» φαίνεται ότι δεν χωρά τίποτε άλ-
λο από την εξυπηρέτηση του χρέους. 

Το πλέον αποκαρδιωτικό στον εφιάλτη που ζει πλέ-
ον ο Ελληνας είναι η παντελής έλλειψη φωτός στο βά-
θος του τούνελ: Η προοπτική για τα επόμενα χρόνια 
περιλαμβάνει μόνο θυσίες χωρίς ελπίδες. Οσα έχουν 
εξαγγελθεί αφορούν μόνο τη μείωση του εισοδήματος 
των πολλών (με την εξαίρεση των λίγων «δικών τους», 
όπως οι πολυάριθμοι υπάλληλοι της Βουλής).

Θα τρίζουν τα κόκαλα 
(και) του Τρίτση

 s ΑΠΟΨΗ

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

Ξεριζώστε τα λουλούδια 
και φυτέψτε λαχανικά. 
Είναι εξίσου πράσινα και 
ασφαλώς πιο θρεπτικά!

άµυνα

34%
δεσμεύτηκε το 
Εργατικό Κόμμα της 
Βρετανίας ότι θα 
μειώσει τις εκπομπές 
ρύπων έως το 2020 
και 80% έως το 
2050, σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990

1.133
τετρ. χλμ. καταλαμβάνει το 
μεγαλύτερο αποθηκευτικό 
σύστημα ενέργειας στον 
κόσμο. Βρίσκεται στη 
Βιρτζίνια των ΗΠΑ, δίπλα σε 
ένα υδροηλεκτρικό φράγμα 
και μπορεί να αποθηκεύσει 
30 γιγαβατώρες

της παγκόσµιας παραγωγής 
ηλεκτρισµού το 2009 προήλθε 
από πυρηνική ενέργεια

15% 

1852 «εφευρέθηκε» η όξινη βροχή, 
αλλά οι επιστήµονες µελετούν το φαινό-
µενο µόλις από τη δεκαετία του ’60

115,56 µέτρα ύψος έχει η αειθαλής 
σεκόια, το ψηλότερο δέντρο στον κόσµο, που 
βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο της Καλιφόρνια 

28% 
αυξήθηκαν οι εκπομπές 
ρύπων από τις ευρωπαϊκές 
μεταφορές στο διάστημα 
1990-2007, με εξαίρεση την 
αεροπλοΐα και τη ναυτιλία 

4
είναι τα κορυφαία σημεία 
ορειβασίας στην Ελλάδα: η 
Κάλυμνος, τα Μετέωρα, η 
Ακροναυπλία και η Βαράσοβα 
στην Αιτωλοακαρνανία 

31.500 
διαφορετικά είδη ψαριών 
έχει καταγραφεί ότι ζουν 
στον πλανήτη, αλλά μεγάλες 
εκτάσεις ωκεανών δεν έχουν 
ακόμη ερευνηθεί

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
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στη απόσταση το 1,5 μίλι. Η διαφορά 
αυτή (μισό μίλι) είναι ποιοτική, καθώς 
η εν λόγω περιοχή αποτελεί μέρος της 
παράκτιας ζώνης που στηρίζει παρά-
κτια ενδιαιτήματα ιδιαίτερης σημασί-
ας για την αναγέννηση των ιχθυαπο-
θεμάτων. Λόγω του τρόπου λειτουργί-
ας του εργαλείου, αν η μηχανότρατα 
βρεθεί πάνω από περιοχές όπου υπάρ-
χουν λιβάδια Ποσειδωνίας ή τραγάνες 
(ύφαλοι ασβεστολιθικών ροδοφυκών), 
παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά 
της. Οι καταστροφές αυτές κρίνονται 

μη αναστρέψιμες, δεδομένου ότι αυ-
τά τα ιδιαίτερα παραγωγικά ενδιαιτή-
ματα χαρακτηρίζονται από πολύ αρ-
γό ρυθμό ανάπτυξης και απαιτούνται 
από 520 έως 7.660 έτη για τον σχημα-
τισμό τους. Σε περίπτωση καταστρο-
φής της Ποσειδωνίας (ευδοκιμεί σε 
βάθη 30- 40 μέτρων), η οποία αποτε-
λεί καταφύγιο και περιοχή αναπαρα-
γωγής των ψαριών και τροφοδοτεί με 
οξυγόνο το νερό, οι επιπτώσεις είναι 
ανυπολόγιστες. 

Οσον αφορά τα γρι-γρι, ισχύουν 
συγκεκριμένοι περιορισμοί για τη λει-
τουργία τους, ένας εκ των οποίων ορί-
ζει πως το βάθος που μπορεί να αλι-
εύει το γρι-γρι εξαρτάται από το ύψος 
του διχτυού. «Με το συγκεκριμένο ερ-
γαλείο δημιουργείται πρόβλημα όταν, 
για παράδειγμα, το δίχτυ του γρι-γρι 
έχει ύψος που φτάνει τα 100 μέτρα 
και τα σκάφος ψαρεύει στα 30 μέτρα 
βάθος. Με το που κλείσει το κάτω μέ-
ρος του διχτυού, “μαζεύει” ό,τι βρί-
σκεται γύρω του. Το φαινόμενο αυ-

τό δεν είναι καθόλου σπάνιο», εξηγεί 
ο Δ. Ζάννες. 

Στη θαλάσσια αλιεία απασχολούνται 
31.000 άτομα, η πλειοψηφία των οποί-
ων εντοπίζεται στην παράκτια αλιεία. Ο 
στόλος της χώρας, που είναι ο μεγαλύ-
τερος στην Ε.Ε., μετρά περίπου 17.000 
σκάφη παράκτιας αλιείας, περίπου 350 
γρι γρι και 400 μηχανότρατες. Οπως 
διευκρινίζει ο Δ. Ζάννες, υπεύθυνη σε 
πολλές περιπτώσεις είναι η κακή χρή-
ση των εργαλείων, όπως για παράδειγ-
μα συμβαίνει με τον κιούρτο, ένα εργα-
λείο για την αλίευση αστακών. «Η λει-
τουργία του εργαλείου είναι εξαιρετική. 
Ομως, από τη στιγμή που δεν υπάρ-
χει κανένας έλεγχος, μπορεί κάποιος να 
έχει στο σκάφος του 250 κιούρτους, με 
αποτέλεσμα απ’ όπου περνάει να “ξυ-
ρίζει” τα πάντα», εξηγεί ο ίδιος. 

Δυναμίτης
Πλήγμα για το θαλάσσιο περιβάλλον 
δεν αποτελεί μόνο η παράνομη και 
καταστρεπτική χρήση των διάφορων 
αλιευτικών εργαλείων. Η αλιεία με δυ-
ναμίτη αλλά και με βόμβες βυθού έχει 
σε όλες τις περιπτώσεις καταστροφικές 
συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

«Η καταστροφή που προκαλείται είναι 
ανυπολόγιστη, καθώς δισεκατομμύ-
ρια μικροοργανισμών απαραίτητων 
για την ισορροπία του οικοσυστήμα-
τος καταστρέφονται, ενώ μαζί με τον 
μεγάλο αριθμό ψαριών που πεθαίνει, 
σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουν τον 
θάνατο και θηλαστικά», τονίζει η Ανα-
στασία Μήλιου, υδροβιολόγος, συ-
ντονίστρια επιστημονικής έρευνας και 
δράσεων προστασίας του Ινστιτούτου 
Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλα-
γος» και πρέσβειρα της Ελλάδας στην 
Ε.Ε. για την προώθηση της Αειφόρου 
Θαλάσσιας Πολιτικής. 

Προβληματική αποδεικνύεται και η 
λειτουργία του δορυφορικού συστή-
ματος παρακολούθησης αλιευτικών 
σκαφών, καθώς, όπως υποστηρίζει η 
Αν. Μήλιου, το σύστημα «βλέπει» τα 
σκάφη κάθε δύο ώρες και εντοπίζει 
την πορεία τους. Σε περίπτωση που 
κάποιος γνωρίζει πότε το σύστημα 
παρακολουθεί, μπορεί άνετα να ψα-
ρεύει όπου θέλει. Από την πλευρά του, 
ο Δ. Ζάννες προσθέτει πως ναι μεν το 
σύστημα υπολειτουργεί, αλλά εξίσου 
ανεπαρκείς αποδεικνύονται και οι λι-
μενικές αρχές. 

Η κΑκΗ χρΗσΗ των διάφορων αλι-
ευτικών εργαλείων, η ελλιπής χαρτο-
γράφηση των προστατευόμενων πε-
ριοχών, οι παράνομες μέθοδοι αλίευ-
σης, η υπεραλίευση αλλά και ο ανε-
παρκής έλεγχος από την πλευρά των 
αρχών είναι η εικόνα που παρουσιά-
ζει σε μεγάλο ποσοστό ο χάρτης της 
αλιείας στην Ελλάδα. 

«Πρέπει να καταλάβουμε πως οφεί-
λουμε να εργαστούμε βάσει συγκε-
κριμένων και αυστηρών κανόνων, όχι 
μόνο για να προστατέψουμε την πη-
γή που μας τρέφει, αλλά για να κλη-
ροδοτήσουμε μια ζωντανή θάλασσα 
στα παιδιά μας», τονίζει ο Δημήτρης 
Ζάννες, πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Παράκτιων Αλιέων Νοτίου Αιγαί-
ου. Ομως, μέχρι σήμερα, οι κανό-
νες αυτοί σε πολλές περιπτώσεις κα-
ταστρατηγούνται και τα αλιευτικά ερ-
γαλεία σαρώνουν στο πέρασμά τους 
τις θάλασσες. 

Mηχανότρατες
Οι μηχανότρατες, που είναι σταθε-
ρά συρόμενα εργαλεία, αυτή τη στιγ-
μή ψαρεύουν σε απόσταση 1 μιλί-
ου από την ακτή. Οπως αναφέρουν 
οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Θα-
λάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», 
η υπουργική απόφαση που επιτρέπει 
αυτήν την απόσταση παρεκκλίνει από 
το ΕΚ 1967/2006 που ορίζει ως ελάχι-

Η απληστία σκοτώνει τη φύση
Παράνομες μέθοδοι αλιείας και ανυπαρξία ελέγχων καταστρέφουν και το θαλάσσιο περιβάλλον

Μηχανότρατα

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Βιντζότρατα

ΑΒΛΑΒΕΣ KATAΣΤΡΟΦΙΚΟ

Β α θ µ ο λ ο γ ί α

Η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο
µε τη µορφή σάκου τράτας. 
Το δίχτυ της είναι µεγαλύτερο από αυτό 
της µηχανότρατας και σύρεται µε βίντσι, 
πολλές φορές πάνω από τα λιβάδια 
της Ποσειδωνίας. 
Το καΐκι ρίχνει άγκυρα ή δένεται 
από τη στεριά και στη συνέχεια τραβάει 
προς το µέρος του την τράτα

Aνήκει στην κατηγορία των 
δυναµικών εργαλείων και θεωρείται 
το πιο αποδοτικό συρόµενο αλιευτικό µέσο
Το µηχανοκίνητο σκάφος σύρει ένα µεγάλο 
δίχτυ, την τράτα, που έχει τη µορφή κωνικού 
σάκου. Τα ψάρια µαζεύονται στο ακραίο 
  µέρος του διχτυού. 
      Η τράτα σύρεται από δύο 
         συρµατόσχοινα δεµένα σε δύο πλάκες, 
               που ακουµπούν στον πυθµένα 
                     και κρατούν το δίχτυ ανοιχτό 
                              όταν το σκάφος κινείται

Γρι-γρι

Τα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ανήκουν στην κατηγορία των δυναµικών 
εργαλείων. Πρόκειται για µεγάλα δίχτυα σε σχήµα ορθογώνιου, 
των οποίων το κάτω µέρος κλείνει. Στο πάνω µέρος έχει φελλούς και 
στο κάτω βαρίδια. ∆ιακρίνονται σε γρι-γρι νύχτας και γρι-γρι ηµέρας

∆ορυφορικό 
σύστηµα 
εντοπισµού 

Επίγειος 
σταθµός 

∆ορυφόρος 
επικοινωνιών 

∆ορυφόρος 
ναυσιπλοΐας 
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των οποίων το κάτω µέρος κλείνει. Στο πάνω µέροςτ
στο κάτω βαρίδια. ∆ιακρίνονται σε γρι-γρι νύχτας κσ
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Εθνικό Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας 
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H
Βιντζότρατες μεχρι 31 μαΐόυ 

απαγορευση απο την ε.ε.

Το Τέλος της βιντζότρατας φέρνει στις 31 Μα-
ΐου η πλήρης εφαρμογή του μεσογειακού κανο-
νισμού αλιείας της ε.ε., γεγονός που έχει δημι-
ουργήσει αναστάτωση στους κατόχους των 430 
σκαφών. οπως υποστηρίζει ο γραμματέας της 
εθνικής ενωσης πλοιοκτητών - επαγγελματι-
ών αλιέων «η Μεσόγειος», γιώργος Φατούρος, 
η ζημιά που προκαλεί το αλιευτικό εργαλείο, συ-
γκρινόμενη με τα υπόλοιπα, είναι η μικρότερη 
δυνατή. ο ίδιος εξηγεί πως, σύμφωνα με έκθε-

ση του ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων ερευνών 
(εΛΚεΘε), η βιντζότρατα έχει τα λιγότερα απορ-
ριπτόμενα αλιεύματα και οι επιπτώσεις στα λιβά-
δια ποσειδωνίας είναι ελάχιστες. στον αντίπο-
δα βρίσκονται η συνομοσπονδία αλιέων ελλά-
δας αλλά και πολλές μη κυβερνητικές περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις που δηλώνουν πως η βι-
ντζότρατα είναι ένας από τους κύριους υπεύθυ-
νους για την καταστροφή του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος. 

31.000
άτομα απασχολούνται 
στη θαλάσσια αλιεία, 
η πλειοψηφία των 
οποίων εντοπίζεται 
στην παράκτια

17.000
σκάφη αριθμεί ο 
αλιευτικός στόλος 
της Ελλάδας και είναι 
ο μεγαλύτερος στην 
Ε.Ε.

350
γρι-γρι και 400 
μηχανότρατες 
ψαρεύουν 
καθημερινά στις 
ελληνικές θάλασσες

s

Το ψάρεμα με δυναμίτη αλλά και με βόμ-
βες βυθού έχει καταστροφικές συνέπειες για 
το θαλάσσιο περιβάλλον

F
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Αθέατες χωματερές στους βυθούς
Βουνά από κάθε λογής απορρίμματα υψώνονται κάτω από την επιφάνεια των ελληνικών θαλασσών 

z  TΗς ΑνΑστΑσίΑσ σίμίτσίΑδη  
a.simitsiadi@realnews.gr

τΑ κΑθε λογησ σκουπίδίΑ που «στο-
λίζουν» πολλές ακτές της Ελλάδας, δυστυ-
χώς, είναι μια συνηθισμένη εικόνα. 

Μία νέα διάσταση στο πρόβλημα έδω-
σε, όμως, η συνεργασία του Δίκτυου Με-
σόγειος SOS με το Εργαστήριο Θαλάσσι-
ας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφί-
ας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΘΑΓΕ-
ΦΩ), κατά την περσινή εκστρατεία εθε-
λοντικών καθαρισμών των ακτών, του βυ-
θού και άλλων φυσικών περιοχών. Χρησι-
μοποιώντας κατευθυνόμενο υποβρύχιο 
όχημα (ROV), καταγράφηκαν οι «αθέα-
τες χωματερές», δηλαδή τα συσσωρευ-
μένα σκουπίδια που βρίσκονται στον 
θαλάσσιο βυθό, και οι εικόνες προκα-
λούν τρόμο. 

Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, 
ομάδες αυτοδυτών συμμετείχαν εθελο-
ντικά στην αποκομιδή των «υποθαλάσ-
σιων σκουπιδιών», βοηθώντας το έργο 
της οργάνωσης. 

Υποθαλάσσιες χωματερές 
Η πιο εκτεταμένη περιοχή όπου υλοποιή-
θηκαν δειγματοληπτικές καταδύσεις του 
ROV στο πλαίσιο της εκστρατείας ήταν η 
ευρύτερη περιοχή της ςκάλας Ωρωπού 
και συγκεκριμένα: α) στο αλιευτικό κα-
ταφύγιο, β) ανοιχτά της παραλίας Βα-
ρικού και γ) στις εκβολές του Ασωπού 
ποταμού. 

Οπως παρατηρήθηκε, ο αριθμός των 
απορριμμάτων αυξανόταν πλησιάζοντας 
προς το αλιευτικό καταφύγιο, 
ενώ η μεγαλύτερη πυκνό-
τητα σκουπιδιών εντο-
πίστηκε στο εσωτερι-
κό του. 

Το αλιευτικό κατα-
φύγιο Ωρωπού είναι 
ένα πολυσύχναστο 
λιμανάκι, που φιλο-
ξενεί όχι μόνο αλιευ-
τικά σκάφη, αλλά και 
σκάφη για αναψυχή και 
αθλητισμό. Παράλληλα, πο-
λύ κοντά βρίσκονται ένας πολυσύ-
χναστος δρόμος, καταστήματα εστία-
σης και κατοικίες. 

Η μεγάλη επισκεψιμότητα της περιοχής 
(κυρίως κατά τους θερινούς μήνες), αλ-
λά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες φά-
νηκε πως επιβάρυναν τον βυθό του κα-
ταφύγιου με απορρίμματα. 

Οι κύριες πηγές στο αλιευτικό καταφύ-
γιο, σύμφωνα με το είδος των απορριμ-
μάτων που συλλέχθηκαν, ήταν: α) από 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
αναψυχή (κουτάκια και μπουκάλια ανα-
ψυκτικών - ποτών) και β) από αλιευτικές 
δραστηριότητες και άλλες σχετικές με τη 
ναυσιπλοΐα. 

Εξω από το αλιευτικό καταφύγιο, ανοι-
χτά της ακτής Βαρικού και προς τις εκβο-
λές του Ασωπού, τα απορρίμματα που 
βρέθηκαν στον πυθμένα προέρχονταν 
από διαφορετικές πηγές προέλευσης, δη-
λώνοντας μία επιπλέον πηγή ρύπανσης 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕ...

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Σε 22 παραλίες 

έγινε καταγραφή 
των σκουπιδιών.

Πλαστικό, χαρτί και
γυαλί βροµίζουν 

τις ακτές

Realnews

εθελοντές συµµετείχαν 
στον καθαρισµό 
των ακτών το 2009
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που βρίσκεται στο χερσαίο κομμά-
τι της παράκτιας ζώνης, εκτός 

των προαναφερόμενων: την 
παράνομη απόρριψη οικι-
ακών σκουπιδιών που εί-
χε δημιουργήσει σκου-
πιδότοπο παρακείμενο 
στην ακτογραμμή.

Κυρίαρχος 
το πλαστικό 

ςτην εκστρατεία Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο 2009 σημειώθηκε ρε-

κόρ συμμετοχής, με περισσότερους από 
17.500 εθελοντές από 256 φορείς (σχο-
λεία, συλλόγους, δήμους, ΜΚΟ, επιχει-
ρήσεις κ.ά.), οι οποίοι καθάρισαν 279 

φυσικές περιοχές (ακτές, βυθούς, όχθες 
ποταμών/λιμνών, πάρκα, άλση κ.ά.) σε 
όλη την Ελλάδα. 

Από τις 279 περιοχές, σε 28 παραλίες 
οι εθελοντές, πέρα από τον καθαρισμό, 
εμπλούτισαν τη δράση τους, κάνοντας κα-
ταγραφή των απορριμμάτων που συνέ-
λεξαν με τη βοήθεια ενός κατάλληλα δια-
μορφωμένου ερωτηματολογίου, του φύλ-
λου καταγραφής απορριμμάτων. 

Παράλληλα ταξινόμησαν τα απορρίμ-
ματα που συνέλεξαν σύμφωνα με το υλι-
κό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, 
ενώ σε 22 από τις 28 παραλίες έγινε μία 
επιπλέον ταξινόμηση των απορριμμάτων, 
βάσει της χρήσης που είχαν προτού γί-
νουν σκουπίδια. 

βυθός 
Κουτάκια 
αναψυκτικών 
και είδη 
ναυσιπλοΐας ήταν 
τα βασικά «είδη» 
απορριμμάτων 
που εντοπίστηκαν 
κυρίως από το 
κατευθυνόμενο 
υποβρύχιο όχημα 
(ROV)

ακτές
Τα περισσότερα 
σκουπίδια που 
βρέθηκαν ήταν 
πλαστικά, ενώ τα 
χάρτινα, τα γυάλι-
να και τα μεταλλι-
κά απορρίμματα 
φάνηκε πως είχαν 
σημαντική παρου-
σία στις ελληνικές 
ακτές που μελετή-
θηκαν

279
περιοχές καθάρισαν 
οι εθελοντές της εκ-

στρατείας Καθα-
ρίστε τη Μεσό-

γειο 2009 

H
με τη στηριξη τησ real news

Υπό την αιγιδα τόΥ όηΕ

η ΕκστρατΕια «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2010» τελεί υπό την αιγίδα 
του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον - Μεσο-
γειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP MAP) και πραγματοποιείται με την ευ-
γενική χορηγία του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί-
ησης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας AMSTEL ECO. Χορηγοί επικοινωνί-
ας είναι η ΕΡΤ Α.Ε., το ραδιόφωνο Real FM καθώς και η εφημερίδα 
Real news με το Real planet, που θα καλύπτει με δημοσιεύματά του 
την προσπάθεια αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της. Υπο-
στηρικτές της εκστρατείας για τη μεταφορά και παροχή του υλικού εί-
ναι η ΤΝΤ και η Alaska Γίγας.

Η καταγραφή των απορριμμάτων εί-
ναι μια πρακτική η οποία εφαρμόζεται τα 
τελευταία χρόνια διεθνώς από περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ και οργανι-
σμούς που συντονίζουν καμπάνιες εθε-
λοντικών καθαρισμών παραλιών. 

ςτόχος της είναι η περιβαλλοντική ευ-
αισθητοποίηση - αφύπνιση των πολιτών 
όλων των ηλικιών, με τη συμμετοχή τους 
στη συλλογή επιστημονικών δεδομένων 
που αφορούν το ρυπαντικό φορτίο και τις 
πηγές ρύπανσης των ακτών, ενώ τα δεδο-
μένα που παράγονται μπορούν να αποτε-
λέσουν βάση ώστε να αναπτυχθούν δια-
χειριστικά σχέδια για τον περιορισμό των 
απορριμμάτων στις πηγές τους. 

η διαλογή
Τα περισσότερα σκουπίδια που βρέθηκαν, 
σύμφωνα με τις καταγραφές των εθελο-
ντών, ήταν πλαστικά, ενώ τα χάρτινα, τα 
γυάλινα και τα μεταλλικά απορρίμματα φά-
νηκε πως είχαν σημαντική παρουσία στις 
ελληνικές ακτές που μελετήθηκαν. ςυγκε-
κριμένα, το 37% των σκουπιδιών που κα-
ταγράφηκε ήταν πλαστικό, το 12% χαρτί, 
το 9% γυαλί και το 7% μέταλλο. 

Οσον αφορά την αρχική τους χρήση, 
τα περισσότερα απορρίμματα ήταν συ-
σκευασίες αναψυκτικών και ποτών, ακο-
λουθούμενα από απορρίμματα τα οποία 
οι εθελοντές δεν τα κατέταξαν σε κάποια 
συγκεκριμένη κατηγορία και από απορ-
ρίμματα που ήταν πρώην συσκευασί-
ες τροφίμων.



5Realnews
www.realnews.gr
planet@realnews.gr realplanet

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2010

ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ έχει επιδοθεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να απο-
φευχθούν αστρονομικά πρόστιμα από τη 
μη ορθή εφαρμογή της κοινοτικής περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και για να 
επιτευχθούν οι προθεσμίες που έχει θέσει 
η Κομισιόν για την ενσωμάτωση των κοι-
νοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο. 

«Ακριβά» μου σκουπίδια
Οκτώ ευρωπαϊκές οδηγίες δεν έχουν ακό-
μα ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο, πα-
ρόλο που έχει λήξει η προθεσμία για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ 5 που 
έχουν ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια 
δεν εφαρμόζονται σωστά, με αποτέλε-
σμα να επαπειλείται η επιβολή τσουχτε-
ρού χρηματικού προστίμου. 

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων και ειδικότερα η διακοπή λειτουρ-
γίας και η αποκατάσταση όλων των χώ-
ρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμά-
των (ΧΑΔΑ) είναι, όπως αναμενόταν, το 
πιο ακανθώδες και επίφοβο. 

Η υπόθεση αυτή μετρά ήδη 9 χρόνια: 
Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2001 (με την 
αποστολή επιστολής όχλησης) και η πρώ-
τη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρί-
ου της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκδόθηκε στις 
6 Οκτωβρίου του 2005, οπότε και εστά-
λη προειδοποιητική επιστολή προς τη Δι-
εύθυνση Περιφερειακού Σχεδιασμού, με 
κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Περι-
βάλλοντος. 

Μπορεί βέβαια το τελευταίο διάστημα 
να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, 
όμως σε ολόκληρη την επικράτεια παρα-
μένουν ενεργοί τουλάχιστον 318 ΧΑΔΑ, 
με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 
2009 να «τρέχουν» παχυλά πρόστιμα, 
τα οποία -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή-
σεις του ΥΠΕΚΑ- κυμαίνονται από 4 έως 
7 δισ. ευρώ, δηλαδή: περίπου 34.000 ευ-
ρώ ανά χωματερή την ημέρα συν 1 έως 2 
εκατ. ευρώ κατ’ αποκοπή μέχρι το τέλος 
του 2010 (πρόκειται για το μέγιστο δυνα-
τό πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σε 
κράτος-μέλος). 

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος υποστη-
ρίζουν ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι 
34.000 αφορούν το σύνολο των χωματε-
ρών, οπότε το κόστος μειώνεται αισθητά, 
ή την καθεμία ξεχωριστά. 

Αντιθέτως, ο Γιώργος Κρεμλής, διευ-
θυντικό στέλεχος στη Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, διευκρινίζει ότι «το πρόστιμο θα με-
τρηθεί κατά περίπτωση, με βάση τις επι-
πτώσεις που έχει ο τάδε ή ο δείνα ΧΑΔΑ 
στο περιβάλλον και θα ισχύσει αναδρο-
μικά από 1/1/2009». 

Η οδηγία για τα πουλιά
Η δεύτερη μεγάλη ανοιχτή υπόθεση 
αφορά την προστασία της άγριας ορνι-
θοπανίδας. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, οι παραβάσεις 
της κοινοτικής νομοθεσίας εστιάζονται σε 
τρεις άξονες: 1) στην παράλειψη της χώ-
ρας μας να ορίσει επαρκείς ζώνες ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) για τα είδη που καλύ-
πτονται από την οδηγία για τα άγρια πτη-
νά (79/409/ΕΟΚ), 2) στη μη πλήρη ή/και 
ορθή ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της 
συγκεκριμένης οδηγίας και 3) στη μη θέ-
σπιση οριζόντιων μέτρων που να διασφα-
λίζουν τη βιώσιμη διαχείριση και αποτε-
λεσματική προστασία των ΖΕΠ. Παρ’ όλα 
αυτά, τελευταία -εδώ τουλάχιστον- υπήρ-

ξε κάποια πρόοδος: το ΥΠΕΚΑ απέστειλε 
πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 66 
νέες περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στο 
δίκτυο Natura 2000, αυξάνοντας τη συ-
νολική έκταση του δικτύου των ΖΕΠ κατά 
76% και τις περιοχές σε 204. Ο διευθυ-
ντής της Ορνιθολογικής Εταιρείας Ξενο-
φών Κάππας, αν και θεωρεί θετική την 
απόφαση του ΥΠΕΚΑ, τονίζει ότι δεν θα 
φέρει αξιοσημείωτη αλλαγή όσο «παρα-
μένει σε εκκρεμότητα η συμμόρφωση της 
χώρας, σε σχέση με τη δεύτερη καταδίκη 
της από το ΔΕΚ, που σχετίζεται με τα ελ-

λιπή μέτρα προστασίας των 
περιοχών ΖΕΠ».

Κλειδί η εφαρμογή
«Τo σημαντικό δεν είναι τόσο οι εν-
σωματώσεις όσο η κάλυψη των εκκρε-
μοτήτων που έχουμε με ανοιχτές υποθέ-
σεις είτε με την Κομισιόν είτε με καταδί-
κες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης (ΔΕΚ)», εξηγεί η Θεοδότα Νάντσου, 
συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
του WWF Ελλάς. 

«Ολο το παιχνίδι παίζεται στο θέμα της 

«Καμπάνα»  
7 δισ. ευρώ για 
το περιβάλλον
Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση 
για να καλυφθούν οι εκκρεμότητες 
της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. 

H
Η υπόθεσΗ ΚόυρόυπΗτόυ

η πρωτη καταδικη

η Ελλαδα ήταν η πρώτη χώρα στην οποία επιβλήθηκε χρηματική 
ποινή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για περιβαλλοντική παράβαση. 
«Ενοχη» δεν ήταν άλλη από την παράνομη χωματερή που λειτουρ-
γούσε από το 1988 στις εκβολές του χειμάρρου Κουρουπητός, στα 
Χανιά. Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει στην Κο-
μισιόν πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης 
της εκτέλεσης των απαραίτητων μέτρων, με αποτέλεσμα η χώρα μας 
να πληρώσει συνολικά 4,72 εκατ. ευρώ!

s

όδηγίες που δεν 
εφαρμόστηκαν 
σωστά

1 Εγκατάσταση αποχετευτικού 
δικτύου - συστήματος 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
στο Θριάσιο (91/271/ΕΟΚ και 
98/15/ΕΟΚ)

2Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
Αγριων Πτηνών (79/409/

ΕΟΚ)

3Νομική προστασία Ζώνης 
Ειδικής Προστασίας 

Αγριων Πτηνών (79/409/ΕΟΚ 
και 92/43/ΕΟΚ)

4Διαχείριση αστικών 
λυμάτων σε 24 οικισμούς 

(91/271/ΕΟΚ)

5Απόβλητα - Ανεξέλεγκτες 
χωματερές (75/442/ΕΟΚ, 

91/156/ΕΟΚ και 99/31/ΕΟΚ)

εφαρμογής. Ειδικά τώρα με την οικονομι-
κή κρίση, το ζητούμενο είναι να μη χαθεί 
το ενδιαφέρον του κόσμου και της πολι-
τείας για το περιβάλλον», καταλήγει η Θ. 
Νάντσου.

σοβαρές επιπτώσεις
Ο Γ. Κρεμλής υποστηρίζει ότι η αδυναμία 
της Ελλάδας να εφαρμόσει ή ακόμη και να 
ενσωματώσει τις κοινοτικές περιβαλλοντι-
κές οδηγίες ενδέχεται να έχει σοβαρές επι-
πτώσεις στην οικονομία: «Αφενός λόγω της 
επικείμενης επιβολής προστίμων -δηλαδή 
της υποχρέωσης να επιστρέψουμε στην 
Ε.Ε. κονδύλια, πράγμα εξαιρετικά επώδυ-

νο υπό τις παρούσες συν-
θήκες- και αφετέρου λό-

γω του ότι θα προκύ-
ψουν εμπλοκές με 
τη χρηματοδότη-
ση απαραίτητων 
έργων υποδομής, 
πχ. για τη διαχεί-
ριση των αποβλή-

των, τους βιολογι-
κούς καθαρισμούς 

κ.λπ.». 
Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι 

αυτή την περίοδο καταβάλλονται «φιλότι-
μες προσπάθειες» από το υπουργείο, αλ-
λά εκτιμά ότι οι ρυθμοί είναι πολύ αργοί. 
«Πρέπει να γίνει αγώνας δρόμου», λέει 
χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας όμως 
ότι προς το παρόν δεν υπάρχει περίπτω-
ση επιβολής προστίμων, καθώς δεν έχου-
με φτάσει ακόμα στην προσφυγή στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο. «Βέβαια -προσθέτει- 
αν δεν υπάρξει πρόοδος, θα οδηγηθού-
με εκεί αναγκαστικά». 

Μέτρα πρόληψης
Για την αποφυγή αυτής της δυσάρεστης 
εξέλιξης η αντιπροεδρία της κυβέρνησης 
έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ενός συ-
στήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
των μη ενσωματωμένων οδηγιών και των 
παραβάσεων. Στόχος είναι στο μέλλον να 
προλαμβάνονται ανάλογες δυσάρεστες 
καταστάσεις. Το σύστημα αυτό αφορά, 
φυσικά, όλα τα υπουργεία και όχι μόνο 
το Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής. 

z  TΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ 
a.chaini@realnews.gr

οκτώ 
ευρωπαϊκές οδη-
γίες που αφορούν 
το περιβάλλον δεν 
έχουν ακόμη εν-
σωματωθεί στο 
Ελληνικό Δίκαιο, 
παρόλο που έχει 
λήξει η προθεσμία

34.000
ευρώ ημερησί-
ως κινδυνεύει να 
πληρώσει η Ελλά-
δα για κάθε ενερ-
γή ανεξέλεγκτη 
χωματερή

9
χρόνια εκκρεμεί το 
θέμα της διακοπής 

λειτουργίας και  
αποκατάστασης 

των ΧΑΔΑ
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ναι τι θα κάνουμε για το αυτοκίνητο, αλλά 
τι πόλεις θέλουμε. Αν θέλουμε πόλεις για 
τους ανθρώπους θα πρέπει να τις σχεδι-
άζουμε με τρόπο που να περιλαμβάνουν 
δίκτυα πρασίνου, πεζοδρόμων, μαζικών 
μεταφορών, ποδηλατοδρόμων».

Παραδείγματα 
Τα τελευταία χρόνια, οι «συλλογικότητες 
των πολιτών», είτε είναι υπάρχοντες σύλ-
λογοι που «υιοθέτησαν» το πρόβλημα 
μιας περιοχής, είτε είναι επιτροπές αγώ-
να που δημιουργήθηκαν ad hoc, έχουν 
σημειώσει αρκετές επιτυχίες. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι το πάρκο στη 
συμβολή των οδών Κύπρου και Πατη-
σίων, έναν πολύ μικρό χώρο όπου ο δή-
μος Αθηναίων σκόπευε να μετατρέψει σε 
υπόγειο γκαράζ. Οι κάτοικοι δεν πρόλα-
βαν να αποτρέψουν την κοπή των αιωνό-
βιων πεύκων, αλλά κατάφεραν να σταμα-
τήσουν τις μπουλντόζες και να ξαναφυτέ-

ψουν δέντρα. Σήμερα έχει ανα-
σταλεί η άδεια του έργου 

και αναμένεται η εκδί-
καση της υπόθεσης 

για την ακύρωση 
της άδειας.

 Αλλες περιπτώ-
σεις όπου οι κατά 
τόπους «ομάδες 
αντίστασης» έδρα-

σαν αποτελεσματι-
κά είναι: η αποτροπή 

της δόμησης στη Μαρίνα 
της Ζέας μετά την ιδιωτικοποίη-

σή της, η διάσωση του Κτήματος Δρακο-
πούλου από την οικοδόμηση από τον Ερυ-
θρό Σταυρό, η μετατροπή σε χώρο πρασί-
νου του εγκαταλελειμμένου πάρκινγκ στη 
συμβολή των οδών Τρικούπη και Ναβα-
ρίνου, η σωτηρία του πρώην 401 Στρατι-
ωτικού Νοσοκομείου στον Λυκαβηττό, η 
διάσωση των οκτώ προσφυγικών της λε-
ωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία του 
Πάρκου ΚΑΠΑΨ (Κέντρο Αποκατάστα-
σης Πολιτικών Αναπήρων Ψυχικού) στους 
Αμπελόκηπους και του Πάρκου Λαγουμι-
τζή στον Νέο Κόσμο.

Πιέσεις στους δημάρχους
Η μεγαλύτερη επιτυχία του κινήματος των 
πολιτών για το πράσινο είναι ότι «υποχρέ-
ωσε» τους πολιτικούς να δουν την αξιοποί-
ηση των ελεύθερων χώρων πιο σοβαρά. 
«Στις προ-προηγούμενες δημοτικές εκλο-
γές η κουβέντα για τους ελεύθερους χώ-
ρους ήρθε στο προσκήνιο. 

Στις προηγούμενες εκλογές υπήρχαν 
θέσεις και δεσμεύσεις για το πράσινο και 
τους ελεύθερους χώρους σε όλα τα προ-
γράμματα υποψήφιων δημάρχων, όλων 
των πολιτικών χώρων. Ηταν εντυπωσιακό 
πώς μιλούσαν όλοι γι' αυτό ως πρώτη προ-
τεραιότητα», λέει ο Ηλ. Γιαννίρης.

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στα χέρια τους παίρ-
νουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισ-
σότεροι αγανακτισμένοι κάτοικοι της Ατ-
τικής, προκειμένου να περιφρουρήσουν 
τους χώρους πρασίνου και τους τελευταί-
ους αδόμητους χώρους, πριν γίνουν «τσι-
μέντο» στο όνομα της αξιοποίησης και της 
ανάπλασης. 

Στην Αττική υπάρχουν περισσότερες από 
70 ενεργές ομάδες, που έχουν ως στόχο 
να προφυλάξουν ή να μετατρέψουν σε 
χώρους πρασίνου 143 σημεία, σύμφω-
να με το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώ-
ρων. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα μεγά-
λα (εξαγγελθέντα) μητροπολιτικά πάρκα 
-όπως του Γουδή, το Ελληνικό και ο Ελαιώ-
νας-,  τα ολυμπιακά ακίνητα, αλλά και η... 
παιδική χαρά της γειτονιάς.

«Οι πολίτες αναγκάζονται να πάρουν 
το ζήτημα στα χέρια τους, καθώς αντι-
λαμβάνονται ότι δεν υπάρχει πολιτική για 
το πράσινο σε μία πόλη που ασφυκτιά», 
αναφέρει ο Ηλίας Γιαννίρης, επικεφαλής 
του Παρατηρητηρίου.

«Κανείς από τους αρμόδιους φορείς 
δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ότι για κά-
θε οικοδομή που χτίζεται χάνονται 2-3 δέ-

ντρα από το πεζοδρόμιο και δεν αποκαθί-
στανται παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις», 
καταλήγει. Περίπου άλλα 3.000 δέντρα 
καταστρέφονται κάθε χρόνο από κακο-
παρκαρισμένα αυτοκίνητα και δεν αντι-
καθίστανται ποτέ. Ορισμένα 
πάλι καταστρέφονται, κα-
θώς «εμποδίζουν» τους 
καταστηματάρχες.

Εγκληματίες 
Πολλές φορές έχουν 
συμβεί και ακραία 
περιστατικά, 
όπως στην 
οδό Διοχά-
ρους, πί-

όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες 
πόλεις. «Αυτή τη στιγμή προωθείται η κα-
τασκευή γκαράζ σε όλες τις πλατείες του 
δήμου Ζωγράφου, όπως και στο Ηράκλειο 
από τον ΗΣΑΠ. Το ίδιο συμβαίνει και σε 
τρεις κεντρικές πλατείες στην Πάτρα», εξη-
γεί ο Ηλ. Γιαννίρης. «Ομως το θέμα δεν εί-

z  TΗΣ ΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΡΑΓΚΑ
l.papadranga@realnews.gr

Η επιτυχία του κινή-
µατος είναι ότι «υπο-
χρέωσε» τους πολιτι-
κούς να δουν την αξιο-
ποίηση των ελεύθερων 
χώρων πιο σοβαρά

F

70
ενεργές οµάδες δρα-

στηριοποιούνται 
αυτή τη στιγµή 

στην Αττική

σω από το νοσο-
κομείο Συγγρού, 

όπου οι κάτοικοι 
ανακάλυψαν ότι μικρά 

μπιτονάκια που έσταζαν 
δηλητήριο είχαν τοποθετηθεί 

στις ρίζες των δέντρων, προκει-
μένου να «καθαριστεί» το τοπίο, εν 

όψει της κατασκευής υπόγειου γκαράζ. 
«Κάθε χρόνο χάνονται χιλιάδες δέντρα 
από τέτοιου είδους αιτίες», λέει ο Ηλ. 
Γιαννίρης. «Η κεντρική πολιτική φαί-
νεται πως είναι τελικά η εγκατάλειψη 
των δημόσιων χώρων, με κακή φύ-
λαξη, ελλιπή φωτισμό, σκουπίδια 
και εγκληματικότητα, ώστε στη συ-
νέχεια να ανοίγει ο δρόμος για την 

“αξιοποίηση” από ιδιώτες, με γκα-
ράζ, τσιμέντα και τραπεζοκαθίσματα», 
καταγγέλλει. 

Ο μεγαλύτερος εχθρός των χώρων 
πρασίνου αποδεικνύεται το αυτοκί-

νητο. Η κατασκευή υπόγειων γκα-
ράζ κάτω από πάρκα και πλατεί-
ες είναι συνηθισμένο φαινόμενο  

H
ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ βρίσκεται το Δίκτυο Κινήσεων Θεσσα-
λονίκης, το οποίο τον Ιούνιο θα κλείσει δύο χρόνια από τη δη-
μιουργία του (thesskinisis.wordpress.com). Τα τελευταία χρό-
νια έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι ομάδες νέων, όπως οι 
Guerilla Gardeners, που επιδίδονται σε νυχτερινούς καθαρι-
σμούς και φυτεύσεις, δυναμικές ομάδες ποδηλατών που διεκ-
δικούν χώρο και σεβασμό ακόμη και με γυμνές ποδηλατοδρο-
μίες, ή οι Kids in Action που διεκδικούν τον δημόσιο χώρο δι-
οργανώνοντας κάθε Κυριακή ανοιχτές εκδηλώσεις σε πάρκα 
της πόλης.

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΙ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Παρατηρητή-
ριο Ελεύθερων 
Χώρων αποτελεί 
το «διαδικτυακό 
όργανο» της Συ-
ντονιστικής Επι-
τροπής Ελεύθε-
ρων Χώρων Αθή-
νας. Στην ιστοσε-
λίδα του (www.
asda.gr/elxoroi) 
υπάρχουν πληρο-
φορίες για τους 
ελεύθερους χώ-
ρους της Αττικής 
και όχι μόνο

Πολίτες 
σε ρόλο Ράμπο
Παίρνουν... τον νόµο στα χέρια τους 
προκειµένου να περιφρουρήσουν 
τους χώρους πρασίνου
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συμφωνία των φορέων για τη συνέ-
χιση των εργασιών αμμοβολής στην 
περιοχή, με την προϋπόθεση όμως 
ότι θα τηρούνται απαρεγκλίτως οι 
διατάξεις της αρχαιολογικής και πε-
ριβαλλοντικής νομοθεσίας.

«Δεν έχουμε 
αρμοδιότητες»
Ο νομάρχης Πειραιά Γ. Μίχας δήλωσε 
ότι «πρέπει να συνυπάρξουν οι θέσεις 
εργασίας στην περιοχή με την πολι-
τιστική κληρονομιά και την προστα-
σία του περιβάλλοντος», ενώ δικαιο-
λογήθηκε ότι «δεν έχουμε αρμοδιό-
τητα να αποφασίσουμε μόνοι μας αν 
θα γίνονται αμμοβολές ή όχι».

Η οριστική επίλυση του θέματος 
θα αντιμετωπισθεί από επιτροπή 
που συγκροτείται για τον σκοπό αυ-
τό και το όλο θέμα θα εξεταστεί και 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο (ΚΑΣ).

Η... τραγωδία της Σαλαμίνας 
Αστικά λύµατα, σκουπίδια και τοξικά υπολείµµατα αµµοβολών πνίγουν το νησί του Θεµιστοκλή

z  TOΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ
g.mittis@realnews.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ έγκλημα διαρκεί-
ας συντελείται στη Σαλαμίνα, με την 
ανοχή της πολιτείας. Η βιομηχανική 
δραστηριότητα και η έλλειψη υπο-
δομών καταστρέφουν το περιβάλ-
λον και υποβαθμίζουν την ποιότητα 
ζωής. Τα λύματα 65.000 ανθρώπων 
καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θά-
λασσα. Λόφοι σκουπιδιών αποτελούν 
εστίες μόλυνσης και οι κάδοι ανακύ-
κλωσης γεμίζουν με απορρίμματα. 
Η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία 
των κατοίκων προέρχεται όμως από 
τις αμμοβολές σε πλοία, καθώς χρη-
σιμοποιημένα τοξικά υλικά χύνονται 
στη θαλάσσια περιοχή της Κυνόσου-
ρας, λίγα μέτρα μακριά από κατοικη-
μένες περιοχές, ή σχηματίζουν λό-
φους στην ξηρά.

Αποχέτευση
Μόνο το 10% των κατοί-
κων του νησιού έχει 
πρόσβαση σε ολο-
κληρωμένο σύστη-
μα αποχέτευσης. 
Το αποχετευτικό 
δίκτυο έπρεπε να 
έχει ολοκληρωθεί 
από το 2009, αλ-
λά καθυστέρησε λό-
γω διαφωνιών της ΕΥ-
ΔΑΠ και των δημοτικών 
αρχών. Ετσι, το δίκτυο έχει κατα-
σκευαστεί αλλά δεν λειτουργεί, ανα-
γκάζοντας τους περισσότερους από 
τους 75.000 κατοίκους του νησιού να 
χρησιμοποιούν βόθρους, που πολύ 
συχνά αδειάζουν στη θάλασσα ή εί-
ναι μόνιμα συνδεδεμένοι με παρά-
νομους αγωγούς. 

«Είναι κοινό μυστικό πως οι βόθροι 
στη Σαλαμίνα χύνονται στη θάλασ-
σα. Μάλιστα, πολλές φορές αναγκα-
ζόμαστε να περπατάμε πάνω σε λύ-
ματα τα οποία χύνονται στους δρό-
μους. Η δυσοσμία στην περιοχή εί-
ναι αποπνικτική», καταγγέλλει στην 
«R» η Κατερίνα Μπακαούκα, κάτοι-
κος της Σαλαμίνας και εκδότρια της 
τοπικής εφημερίδας «Πολίτης με δι-
καιώματα».

Σκουπίδια
Η περιοχή της Κυνόσουρας -που είναι 
και αρχαιολογικός χώρος- έχει καθα-
ριστεί πρόσφατα, αλλά κάτοικοι ανα-
φέρουν πως δεν φυλάσσεται επαρκώς 
και φοβούνται ότι η ρύπανση θα επα-
νέλθει. Ανάμεσα στα διάσπαρτα αστι-
κά απορρίμματα και μπάζα γίνονται 
εκτεταμένες απορρίψεις υλικών αμ-
μοβολής που περιέχουν τοξικά βα-
ρέα μέταλλα. Εκτεταμένη ρύπανση 
εντοπίζεται και στον δρόμο προς τον 
αρχαιολογικό χώρο με πολλά αδρα-
νή υλικά, ακόμα και σπασμένα κομ-
μάτια αμιάντου. 

Το οικοσύστημα αλλά και την υγεία 

των κατοίκων της 
περιοχής επιβαρύ-
νουν επικίνδυνα οι 
αμμοβολές που γί-

νονται στον θαλάσ-
σιο χώρο και στην αρ-

χαιολογική ζώνη της Κυ-
νόσουρας, οι οποίες είχαν 

απαγορευθεί από την Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία. Σε σύσκεψη που έγινε 
στα τέλη του 2009, με τη συμμετοχή 
του νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα, 
του διευθύνοντος συμβούλου του Ορ-
γανισμού Λιμένος Πειραιώς Γιώργου 
Ανωμερίτη και της γενικής γραμμα-
τέως του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού Λίνας Μενδώνη, εξετάστη-
κε η διακοπή των εργασιών αμμοβο-
λής στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της 
χερσονήσου της Κυνόσουρας, που 
ανήκει στον ΟΛΠ. Σύμφωνα με δελ-
τίο Τύπου της Νομαρχίας, κατά τη δι-
άρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε η 

H
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σαλαμίνας Σπύρος Σοφράς παραδέχθη-
κε ότι το έργο της αποχέτευσης έχει καθυστερήσει, ωστόσο 
ανέφερε πως έχει μπει στην τελική ευθεία. Οσο για τους κά-
δους ανακύκλωσης, τόνισε πως «οι πολίτες πρέπει να μά-
θουν να τους ξεχωρίζουν και σε αυτό θα συμβάλει και ο δή-
μος με εκστρατεία ενημέρωσης». 

Ο δήμαρχος Αμπελακίων Μάριος Τραυλός, στον οποίο 
ανήκει διοικητικά η Κυνόσουρα, ανέφερε ότι η περιοχή εί-
ναι πλέον καθαρή, ενώ αμφισβητεί όσα λέγονται για πλημ-
μελή φύλαξη του χώρου. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΟΛΠ 
είναι υπεύθυνος για την απορρύπανση της περιοχής από τα 
αδρανή υλικά, ενώ δήλωσε αναρμοδιότητα για τυχόν υπό-
λοιπα αμμοβολών που απορρίπτονται στον χώρο.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

«ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ»

«ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ των αμμοβολών περιλαμβάνουν οξείδια 
του αρχικού υλικού που αφαιρέθηκε, με τα πιο βασικά να 
είναι τοξικές ουσίες όπως αρσενικό κ.ά. Ο ευρωπαϊκός κατά-
λογος αποβλήτων χαρακτηρίζει επικίνδυνα τα προϊόντα των 
αμμοβολών», εξηγεί στην «R» ο χημικός περιβάλλοντος της 
εταιρείας Envirochem Hellas Μιχάλης Κοντουδιός. 

Σε έρευνα της Greenpeace (Αύγουστος 2000) είχε εντο-
πίσει εκτεταμένη ρύπανση από ΤΒΤ (τριβουτυλοκασσίτε-
ρο), μια άκρως τοξική, καρκινογόνο ουσία που προκαλεί 
τερατογενέσεις και η οποία χρησιμοποιείται σε υφαλοχρώ-
ματα πλοίων. Στην Κυνόσουρα οι τιμές αυτού του επικίνδυ-
νου υλικού άγγιζαν τα 89.600 μg/kg, όταν -ως τοξική ου-
σία- θα έπρεπε να απουσιάζει παντελώς. 

«Αυτές οι τιμές οφείλο-
νται αποκλειστικά στις ερ-
γασίες αμμοβολών που 
πραγματοποιούνται στον 
θαλάσσιο χώρο της Κυ-
νόσουρας», επισημαί-
νει ο διευθυντής του ελ-
ληνικού γραφείου της 
Greenpeace Νίκος Χαρα-
λαμπίδης. «Από τη στιγμή 
που οι αμμοβολές επιτρέ-

πονται κανονικά μέχρι και σήμερα, πολύ φοβάμαι ότι είναι 
δύσκολο να ανατραπούν τα νούμερα που είχε αναδείξει η 
έρευνα του 2000. Το μόνο θετικό είναι ότι, βάσει των νέων 
οδηγιών, έχουν αντικατασταθεί τα τοξικά υφαλοχρώματα 
των πλοίων με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. Τα παλαιά πλοία, 
ωστόσο, είναι ακόμη βαμμένα με τα ίδια επικίνδυνα χρώμα-
τα», καταλήγει. Η χημικός μηχανικός, υπεύθυνη για θέματα 
αστικών απορριμμάτων των Οικολόγων Πρασίνων, Μαρία 
Βιτωράκη, επισημαίνει: «Ο τριβουτυλοκασσίτερος μπορεί 
να συσσωρευθεί στους ιστούς και να περάσει στην τροφι-
κή αλυσίδα, προκαλώντας μεταλλάξεις και καρκίνο. Για την 
επεξεργασία του χρειάζεται εξειδικευμένος αδειοδοτημέ-
νος χώρος», καταλήγει η ίδια.

Kαρκινογόνες ουσίες 
από τις αμμοβολές

Λόφοι σκουπιδιών στην ξηρά και τοξικά απόβλητα στη θάλασσα συνθέτουν 
τον εφιαλτικό τόπο διαβίωσης για τους 75.000 κατοίκους του νησιού

Μόνο το 10% των κατοί-
κων του νησιού έχει 
πρόσβαση σε ολο-

λά καθυστέρησε λό-
γω διαφωνιών της ΕΥ-
ΔΑΠ και των δημοτικών 

νονται στον θαλάσ-
σιο χώρο και στην αρ-

χαιολογική ζώνη της Κυ-
νόσουρας, οι οποίες είχαν 

Λόφοι σκουπιδιών στην ξηρά και τοξικά απόβλητα στη θάλασσα συνθέτουν 
τον εφιαλτικό τόπο διαβίωσης για τους 75.000 κατοίκους του νησιού

Μόνο το 10% των κατοί-
κων του νησιού έχει 

γω διαφωνιών της ΕΥ- χαιολογική ζώνη της Κυ-

Λόφοι σκουπιδιών στην ξηρά και τοξικά απόβλητα στη θάλασσα συνθέτουν 
τον εφιαλτικό τόπο διαβίωσης για τους 75.000 κατοίκους του νησιού

10%
των κατοίκων του νη-

σιού έχει πρόσβα-
ση σε ολοκληρω-

µένο σύστηµα 
αποχέτευσης
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Θυελλώδεις άνεμοι για τα αιολικά πάρκα
Την ανατροπή της δαιδαλώδους διαδικασίας αδειοδότησης θέλει να επιτύχει το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 

ΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ κατάσταση που 
επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με τη 
διαδικασία αδειοδότησης των αιολι-
κών πάρκων αποσκοπεί να ανατρέ-
ψει το νέο νομοσχέδιο του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος για τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, που κατατέθη-
κε στη Βουλή πριν από δύο εβδομά-
δες και αναμένεται να ψηφιστεί στο 
άμεσο μέλλον. 

Μέχρι σήμερα, για να αδειοδοτηθεί 
ένα αιολικό έργο πρέπει να εγκριθεί 
από 41 υπηρεσίες, ενώ ο αντίστοιχος 
μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μό-
λις 18,6 εμπλεκόμενες αρχές. Η χώ-
ρα μας έχει, επίσης, τον τρίτο μεγα-
λύτερο χρόνο αδειοδότησης των έρ-
γων ανάμεσα σε 22 ευρωπαϊκά κρά-
τη, αφού για να εγκριθεί η κατασκευή 
ενός αιολικού πάρκου χρειάζονται κα-
τά μέσο όρο 50,09 μήνες. 

Το νομοσχέδιο προσδοκά να μει-
ώσει τον χρόνο από 50 σε 12 μήνες 
και να επιταχύνει την έκδοση αδειών 
με παράλληλες διαδικασίες.   
 
Τι γίνεται στην Ευρώπη
Οι πιο «γρήγορες» χώρες και συνε-
πώς κατάλληλες για ανάπτυξη των 
επενδύσεων, σύμφωνα με πρόσφα-
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
Αιολικής Ενέργειας (EWEA), είναι η 
Ιταλία, το Βέλγιο και η Βρετανία, ενώ 
«συνοδοιπόροι» της Ελλάδας στην 
καθυστέρηση είναι η Ισπανία και η 
Πορτογαλία. 

Ωστόσο, η Ισπανία διαθέτει μια 
εξαιρετικά αναπτυσσόμενη αγορά, 
ενώ η Ελλάδα παραμένει ουραγός 
στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, 

παρουσιάζοντας μάλιστα μειωμένο 
ρυθμό ανάπτυξης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 
εγκαταστάθηκαν έργα συνολικής 
ισχύος 125 μεγαβάτ, το 2008 114 με-
γαβάτ και το 2009 εγκαταστάθηκαν 
μόλις 100 μεγαβάτ. 

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, το 2009 
επενδύθηκαν 13 δισ. ευρώ για την 
κατασκευή αιολικών πάρκων με συ-
νολική ισχύ 10.163 μεγαβάτ. 

Η χώρα με τη μεγαλύτερη ανά-
πτυξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 
η Ισπανία (24%) και ακολουθούν η 
Γερμανία με 19%, η Ιταλία και η Γαλ-
λία με 11% και τέλος το Ηνωμένο Βα-
σίλειο με 10%. 

Αδεια σε... 6 ή 7 χρόνια
Το νέο νομοσχέδιο αποσκοπεί να δώ-
σει ώθηση στον τομέα των αιολικών 

πάρκων, βάζοντας φρένο στις χρο-
νοβόρες διαδικασίες. Ο μέσος χρό-
νος που απαιτείται για την αδειοδό-
τηση ενός έργου μειώνεται από 50 
σε 12 μήνες, ενώ οι διαδικασίες πλέ-
ον γίνονται παράλληλα και δεν απαι-
τείται, π.χ., ένα έγγραφο για να εκ-
δοθεί το επόμενο.

 «Οι 50 μήνες που αναφέρει η έκ-
θεση είναι λίγος χρόνος. Υπάρχουν 
έργα που κάνουν 6-7 χρόνια να πά-
ρουν άδεια. Η μείωση του χρόνου εί-
ναι σημαντική, αν και θα μπορούσε 
να λιγότερο από 12 μήνες», υποστη-
ρίζει ο πρόεδρος της ελληνικής Επι-
στημονικής Ενωσης Αιολικής Ενέργει-
ας, Γιάννης Τσιπουρίδης. 

«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων αρ-
χών δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί 
τα έργα πρέπει να δανειοδοτούνται. 
Το θέμα είναι να μην υπάρχουν κα-

θυστερήσεις στην έκδοση των αδει-
ών», συνεχίζει. 

«Τα στοιχεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η EWEA, δυστυχώς, είναι 
απολύτως ακριβή όσον αφορά τον 
αριθμό των αρμοδίων και τον χρό-
νο που απαιτείται για τη δημιουργία 
μιας επένδυσης στην αιολική ενέρ-
γεια. Το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ 
φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτά τα 
δύο σημεία σε έναν βαθμό. Δυστυ-
χώς, όμως, μέχρι σήμερα, ο κλάδος 
της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα 
πρέπει να αντιπαλέψει και άλλα ση-
μαντικά προβλήματα - πέραν της δι-
αδικασίας αδειοδότησης, που μπο-
ρεί να φτάσει έως και τα επτά χρό-
νια για να ολοκληρωθεί», σημειώ-
νει ο γενικός διευθυντής της Vestas 
Hellas για Ελλάδα και Κύπρο Γιάννος 
Μιχόπουλος. 

Εμπόδια στην ανάπτυξη 
Τα πιο σημαντικά «αγκάθια» για την 
ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στην 
Ελλάδα είναι: α) η έλλειψη υποδομών 
και συνδεσιμότητας με το δίκτυο ηλε-
κτροδότησης σε περιοχές με άριστες 

ανεμολογικές συνθήκες και β) η μέ-
χρι τώρα ασαφής και ασταθής στά-
ση της ελληνικής κοινής γνώμης απέ-
ναντι στην αιολική ενέργεια.

«Η συνδεσιμότητα είναι ελλιπέστα-
τη, με αποτέλεσμα μια αιολική επέν-
δυση να μην μπορεί να προσφέρει 
αυτό για το οποίο ακριβώς έχει γί-

39% 
όλων των νέων 
εγκαταστάσεων 
σε ανανεώσιµες 
πηγές στην Ελλάδα 
ήταν έργα αιολικής 
ενέργειας το 2009

2.459
µεγαβάτ αιολικής 
ενέργειας 
εγκατέστησε το 2009 
η Ισπανία και 1.917 
µεγαβάτ η Γερµανία 

 sΤο 2007 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα έρ-
γα συνολικής ισχύος 125 µεγαβάτ, το 2008 
114 µεγαβάτ και το 2009 µόλις 100 µεγαβάτ

F

z  TΗΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ
e.laska@realnews.gr

H
ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ρυθμίσεις της κυβέρνησης 
για τις ανανεώσιμες πηγές και ειδικά για τα αιολι-
κά έχουν δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

«Ακρως προβληματικές είναι οι διατάξεις που 
επιτρέπουν την εγκατάσταση αιολικών πάρκων 
μέσα σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά 
πάρκα και προστατευόμενους φυσικούς σχημα-
τισμούς, με σχεδόν ανύπαρκτες διαδικασίες πε-
ριβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης», επι-
σημαίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ορνιθο-
λογική Εταιρεία. «Το σχέδιο νόμου δεν λαμβάνει 
υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επι-

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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μή που για να επι-
τευχθούν οι στόχοι 
του 2020 πρέπει να 
εγκαθιστούμε περισσό-
τερα από 1.000 MW ανά 
έτος, δηλαδή την τρέχουσα συ-
νολική ισχύ της αγοράς μας μέχρι σή-
μερα», επισημαίνει ο ίδιος. 

Θυελλώδεις άνεμοι για τα αιολικά πάρκα
Την ανατροπή της δαιδαλώδους διαδικασίας αδειοδότησης θέλει να επιτύχει το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 

νει», λέει ο Γ. Μιχόπουλος. Επιπλέ-
ον, η έλλειψη ενός σαφούς χωροτα-
ξικού σχεδιασμού που να λαμβάνει 
υπ’ όψιν του το περιβάλλον εμποδίζει 
τις επενδύσεις, δημιουργώντας τρι-
βές ανάμεσα στους πολίτες, τις εται-
ρείες και το υπουργείο. 

«Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγ-

ΧΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ* ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ

Φινλανδία 08,25 33,75 

Αυστρία 10,00 30,00 

Ρουμανία 15,26 13,10 

Ιταλία 18,06 15,57 

Βέλγιο 20,33 14,36 

Βουλγαρία 23,00 21,72 

Εσθονία 24,35 25,91 

Βρετανία 26,87 15,21 

Ουγγαρία 27,46 32,29 

Γαλλία 29,58 36,28 

Λιθουανία 30,00 20,00 

Γερμανία 30,12 26,57 

Τσεχία 31,56 22,67 

Δανία 31,81 05,15 

Ιρλανδία 33,49 14,51 

Λετονία 36,00 13,00 

Ολλανδία 38,85 06,27 

Σουηδία 42,91 24,15 

Πολωνία 43,09 20,35 

ΕΛΛΑΔΑ 50,09 41,01 

Ισπανία 57,74 09,81 

Πορτογαλία 58,03 14,19 

12
µήνες θα χρειάζονται 

για την έκδοση 
άδειας µετά την 
ψήφιση του νο-

µοσχεδίου

Στον «αέρα» 
τα υπεράκτια 

H διαδικασία στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την ανάπτυξη υπεράκτιων αι-
ολικών πάρκων περνούν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, 
αφού αυτό θα ελέγχει τη χωροθέτηση, τις απαραίτητες με-
λέτες και την έκδοση των αδειών εγκατάστασης, ενώ στη 
συνέχεια θα προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς για 
την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους από ιδιώτες. 

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στον νόμο για τις ΑΠΕ, 
χωρίς να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στάση που 

δηλώνει ξεκάθαρα τη θέση του 
υπουργείου για τα υπεράκτια αι-
ολικά. Το βασικό επιχείρημα είναι 
ότι η μηδενική εμπειρία της χώ-
ρας στα θαλάσσια πάρκα απαι-
τεί προσοχή για λόγους εθνικής 
ασφάλειας αλλά και ασφάλειας 
των θαλάσσιων μεταφορών, των 
χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, 
για διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αλιείας κ.ά. 

Το μοντέλο αυτό, αν και έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία στη Με-

γάλη Βρετανία, βρίσκει αντίθετους τους επενδυτές και κυρί-
ως εκείνους που είχαν ήδη καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας επενδυτικά σχέδια για υπεράκτια αιολικά πάρκα.
Οι επιχειρηματίες καταγγέλλουν ότι τα σχέδια αξίας σχε-
δόν 7 δισ. που έχουν κατατεθεί μένουν «στον αέρα» και 
εκφράζουν τον κίνδυνο για καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
των offshore πάρκων, λόγω ολιγωρίας του Δημοσίου. 

Τα υπεράκτια πάρκα γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2009, εγκαταστάθηκαν 582 
μεγαβάτ, σημειώνοντας αύξηση κατά 56% σε σχέση με το 
2008, ενώ το κόστος των επενδύσεων ήταν 1,5 δισ. ευρώ. 
Στην Ελλάδα, η παραγόμενη ενέργεια από offshore αιολι-
κά θα πωλείται 105 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε αντίθεση 
με τα χερσαία αιολικά, όπου η παραγόμενη μεγαβατώρα 
θα τιμολογείται προς 88 ευρώ.

Τι θα γίνει με τις αιτήσεις 
Προτού αποφασιστεί το μοντέλο ανάπτυξης των υπερά-
κτιων πάρκων στην Ελλάδα, είχαν κατατεθεί στη Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας περίπου 10 επενδυτικά σχέδια. «Δεν 
έχει αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει με τα έργα που βρί-
σκονται ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης. Τα υπεράκτια 
πάρκα θέλουν προσοχή, γιατί στην Ελλάδα είναι δύσκολη 
η κατασκευή τους», επισημαίνει ο Γ. Τσιπουρίδης. 

Ανάμεσα στις αιτήσεις είναι το πάρκο της ισπανικής 
Iberdrola, ισχύος 1.800 MW, της ΓΕΚ Τέρνα στο Θρακικό 
Πέλαγος και στον Μαραθώνα, της City Electric (RFEnergy) 
για εγκατάσταση 500 μεγαβάτ στη Λέσβο και 300 στη 
Λήμνο κ.ά. 

Αλλες επενδύσεις αφορούν πάρκα σε θαλάσσιες περιο-
χές στην Αλεξανδρούπολη, στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια 
Νησιά, στην Κω κ.α. Συνολικά, οι επενδύσεις που έχουν 
κατατεθεί φτάνουν σε ισχύ τα 4.000 μεγαβάτ και το κό-
στος τους ξεπερνά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η µηδενική 
εµπειρία της χώ-
ρας στα θαλάσ-
σια πάρκα απαιτεί 
προσοχή για λό-
γους ασφαλείας

F

ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ρυθμίσεις της κυβέρνησης 
για τις ανανεώσιμες πηγές και ειδικά για τα αιολι-
κά έχουν δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

«Ακρως προβληματικές είναι οι διατάξεις που 
επιτρέπουν την εγκατάσταση αιολικών πάρκων 
μέσα σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά 
πάρκα και προστατευόμενους φυσικούς σχημα-
τισμούς, με σχεδόν ανύπαρκτες διαδικασίες πε-
ριβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης», επι-
σημαίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ορνιθο-
λογική Εταιρεία. «Το σχέδιο νόμου δεν λαμβάνει 
υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για τον ορισμό περιοχών αποκλεισμού 
και συγκεκριμένη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Αντίθετα, προχωρά σε χωροθε-
τικές ρυθμίσεις για τα αιολικά πάρκα σε όλη την 
Ελλάδα, χωρίς να έχει εκτιμήσει τις επιπτώσεις 
που θα έχει το “άνοιγμα” 1.600.000 στρεμμάτων 
φυσικών περιοχών», καταλήγει. 

«Μπορεί το νομοσχέδιο να μην είναι τέλειο, πε-
ριέχει όμως τα συστατικά που μπορούν να συμ-
βάλουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών, την προσέλκυση διεθνών 
επενδύσεων, τη δημιουργία χιλιάδων νέων «πρά-
σινων» θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των 

εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών», τονίζει -από 
την πλευρά του- ο συντονιστής εκστρατειών στο 
ελληνικό γραφείο της Greenpeace, Δημήτρης 
Ιμπραήμ.

Αλλωστε, πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Περιβάλλοντος δείχνει ότι ακό-
μα και εάν αποκλειστεί ολόκληρο το δίκτυο των 
Natura 2000 και των προστατευόμενων περιο-
χών της Ευρώπης από την ανάπτυξη των αιολι-
κών πάρκων, το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό θα 
επαρκεί για να καλύψει έως και επτά φορές τις 
ενεργειακές ανάγκες όλης της Ευρώπης το 2020 
και το 2030. 

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

* Σε μήνες
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Ο βραστήρας 
ξοδεύει λιγότερη ενέργεια 

αν βράσετε τα αβγά 
µε λιγότερο νερό

Για µαγείρεµα µακράς
διαρκείας ή µεγάλες ποσότητες 

η χύτρα ταχύτητος
εξοικονοµεί 70% χρόνο 

και 60% ενέργεια

Ο ηλεκτρικός 
φούρνος καίει 3 φορές 
περισσότερο ρεύµα από 

µια τοστιέρα 
ή ένα γκρίλ

Πρέπει πάντα µια 
συσκευή να είναι στην πρίζα; 

Οι πρίζες µε διακόπτη
αφοπλίζουν τους

µικρούς «δολοφόνους»
του κλίµατος

Το µαγείρεµα µε 
γκάζι είναι η καλύτερη
λύση µετά το πράσινο 
ρεύµα

Realnews

ΟΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ µας συνήθειες προκαλούν την 
έκλυση του 20% του διοξειδίου του άνθρακα». Το 
συµπέρασµα ανήκει στον Καρλ φον Κέρµπερ, καθη-
γητή Oικολογικής ∆ιατροφής στο Πολυτεχνείο του 
Μονάχου, ενός εκ των επιµελητών του πρώτου «κλι-
µατικού βιβλίου µαγειρικής» στον κόσµο. Σύµφωνα 

µε έρευνες, οι πιο απερίσκεπτοι καταναλωτές προκα-
λούν συνολικά την έκλυση έως 15 τόνων διοξειδίου 
κατά κεφαλήν ετησίως. Οι δύο τόνοι προκαλούνται 
µόνο από τη διατροφή. Κατά τους συγγραφείς του 
βιβλίου, είναι δυνατή η µείωση µέσα από 10 απλές 
συµβουλές για οικολογικό µαγείρεµα...

s

Στην κουζίνα... οικολογικώς
z  ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

a.polyhronakis@realnews.gr

∆έκα απλές συµβουλές για µαγείρεµα χωρίς βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον

ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ επεξεργασίας των τροφί-
μων συνεπάγεται μεγαλύτερη παραγω-
γή διοξειδίου. Φρούτα και λαχανικά κον-
σέρβας, λ.χ., εκλύουν 3 φορές περισσότε-
ρο CO2 από τα φρέσκα, σχεδόν όσο και 
τα κατεψυγμένα.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ τα υπολείμματα για 
κάποιο άλλο φαγητό. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι κανόνες οικολογι-
κής μαγειρικής συμπίπτουν με την 
υγιεινή διατροφή. Ενα σοβαρό μει-
ονέκτημα, βέβαια, παραμένει το κό-
στος των βιολογικών προϊόντων. Στο 
Βερολίνο, όμως, υπάρχει ήδη αλυσί-
δα σούπερ μάρκετ με βιολογικά προ-
ϊόντα σε λογικές τιμές. Πάντως, η τή-
ρηση -έστω μέρους- του δεκάλογου 
του «κλιματικού βιβλίου μαγειρικής» 
συνεισφέρει στη μείωση του ρυπο-
γόνου διοξειδίου κατά το καθημερι-
νό μαγείρεμα. 

Επεξεργασμένα

Μην πετάτε

ΕΠΟΧΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΡΕΥΜΑ
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ δίνεται έμφαση σε συντα-
γές με αυτές τις κατηγορίες υλικών, 
αφού η παραγωγή τους συνεπάγεται 
μόνο με 140-150 και 430 γρ. CO2 ανά 
κιλό, αντίστοιχα.

ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ στην «πρά-
σινη» ενέργεια προτείνεται το γκάζι. Φι-
λικό προς το κλίμα είναι και το μαγείρε-
μα σε χύτρα ταχύτητας, αφού καταναλώ-
νει 60% λιγότερη ενέργεια. Επίσης, επι-
σημαίνεται ότι αν το μάτι της ηλεκτρικής 
κουζίνας είναι μόλις 1-2 εκατοστά μεγα-
λύτερο από την κατσαρόλα, διαφεύγει το 
20% της ενέργειας.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ βασίζονται αποκλειστικά 
σε προϊόντα τοπικής παραγωγής, αφού 
η κατανάλωση, λ.χ., τοπικής ντομάτας, 
έστω συμβατικής καλλιέργειας, παρά-
γει μόλις 85 γρ. διοξειδίου του άνθρα-
κα ανά κιλό, ενώ η μεταφορά με φορ-
τηγό, λ.χ. από την Ισπανία, τα εκτοξεύει 
στα 600 γρ.  

Λιγότερο κρέας
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ «κλιματικοί δολοφόνοι» όταν 
μαγειρεύουμε είναι το κρέας -ιδίως το βοδι-
νό- και το βούτυρο. Από την παραγωγή ενός 
και μόνο κιλού εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
13.300 και 23.569 γραμμάρια διοξειδίου, αντί-
στοιχα! Τυριά πλούσια σε λιπαρά ευθύνονται 
επίσης για 8.500 γρ. και η κρέμα γάλακτος για 
7.430 γρ. διοξειδίου ανά κιλό. Τα κρεμώδη τυ-
ριά είναι σαφώς προτιμότερα περιβαλλοντο-
λογικά, αφού αναλογούν στο κιλό μόνο 1.930 
γρ. CO2.  Ενας απλός τρόπος για να μειωθεί, 
λ.χ., το διοξείδιο της μακαρονάδας μπολονέζ 
από 4,81 σε 2,24 κιλά, είναι να μαγειρευτεί με 
σόγια αντί με κιμά, ή απλώς να χρησιμοποιή-
σουμε έστω κιμά από χοιρινό που η παραγω-
γή του εκλύει «μόνο» 3.250 γρ. CO2 ανά κιλό. 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ
μαγειρεύουμε είναι το κρέας -ιδίως το βοδι-
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και μόνο κιλού εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
13.300 και 23.569 γραμμάρια διοξειδίου, αντί-
στοιχα! Τυριά πλούσια σε λιπαρά ευθύνονται 
επίσης για 8.500 γρ. και η κρέμα γάλακτος για 
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ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ 
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γή διοξειδίου. Φρούτα και λαχανικά κον-
σέρβας, λ.χ., εκλύουν 3 φορές περισσότε-
ρο CO
τα κατεψυγμένα.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ 
κάποιο άλλο φαγητό. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι κανόνες οικολογι-
κής μαγειρικής συμπίπτουν με την 
υγιεινή διατροφή. Ενα σοβαρό μει-
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ΔΕΝ είναι απαραίτητο να γίνουν όλοι 
χορτοφάγοι. Ο δεύτερος χρυσός κα-
νόνας προτρέπει να μαγειρεύουμε με 
βιολογικά κρέατα, αφού, λ.χ., η παρα-
γωγή ενός κιλού βιολογικού βοδινού 
μειώνει κατά 15% το εκλυόμενο διοξεί-
διο. Τα συστατικά ενός «συμβατικού» 
χάμπουργκερ επιβαρύνουν την ατμό-
σφαιρα με 3.298 γρ. CO2, ενώ ένα βι-
ολογικό με 2.874. 

Μία μερίδα πατάτες και λαχανικά από 
συμβατική καλλιέργεια με 150 γρ., ενώ 
από βιολογική με 124 γρ. CO2. Μία ψη-
τή χοιρινή μπριζόλα με βαυαρικό κνό-
ντελ την επιβαρύνει με 825 και 760 γρ. 
CO2, αντίστοιχα.

Βιολογικά προϊόντα

2

Μικροσυσκευές
ΒΓΑΛΤΕ τους «κρυφούς δο-
λοφόνους» του κλίματος, τις 
μικροσυσκευές της κουζίνας, 
από την πρίζα όταν δεν τις χρη-
σιμοποιείτε. Συνολικά, ευθύνο-
νται για το 20 % της ενέργειας 
που καταναλώνουμε όταν μα-
γειρεύουμε.

ΒΓΑΛΤΕ ΒΓΑΛΤΕ 
λοφόνους» του κλίματος, τις 
μικροσυσκευές της κουζίνας, 
από την πρίζα όταν δεν τις χρη-
σιμοποιείτε. Συνολικά, ευθύνο-
νται για το 20 % της ενέργειας 

9

Τοπικά προϊόντα

6 Μην πάτε για ψώνια µε το 
αυτοκίνητο. Προτιµήστε τα 
πόδια και το ποδήλατό σας

F

8 
Καλέστε φίλους, 
µαγειρέψτε για 
πολλούς. Ετσι, επι-
βαρύνεται λιγότε-
ρο η ατµόσφαιρα 
µε διοξείδιο.
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ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ για την οικολο-
γική αυτοκίνηση, έπειτα από απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προ-
χωρήσει σχετική στρατηγική με δύο 

Η Ε.Ε. βάζει στην... πρίζα τα Ι.Χ.
Μέσα σε δύο χρόνια, ηλεκτρικά οχήµατα θα κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές λεωφόρους

z  THΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ
a.chaini@realnews.gr

στόχους: αφενός τη βελτίωση της απο-
δοτικότητας των συμβατικών μηχανών 
-κάτι που θα καταστήσει την αυτοκίνη-
ση χαμηλού άνθρακα μια πραγματι-
κότητα για τους Ευρωπαίους κατανα-
λωτές- και αφετέρου τη θέσπιση προ-
τύπων για τα 
ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μπορούν 
να τροφοδοτηθούν σε οποιοδήποτε 
σημείο της Ε.Ε. Η στρατηγική εντάσ-
σεται στο γενικότερο πλαίσιο που έχει 
θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση για τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη μέχρι 2020. Με την 
απόφαση αυτή, η επιτροπή φιλοδοξεί 
να δώσει στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο 
στην καθαρή μετακίνηση. 

«Χωρίς τη θέσπιση ισχυρών 
προτύπων, θα ήταν δύσκο-
λο να αναπτύξουμε μια αγο-
ρά για τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα», εξηγεί ο επίτροπος 
αρμόδιος για τη Βιομηχα-

νία και την Επιχειρηματι-
κότητα Αντόνιο Ταγιά-
νι και προσθέτει: «Δεν 
πρόκειται για ένα αό-
ριστο σχέδιο. Βασίζε-
ται σε 40 πρακτικές κι-
νήσεις».

Χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

Κομισιόν, φέτος θα τεθούν τα πρότυ-
πα για την ασφάλεια των ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων, το 2011 για τις υποδο-
μές τροφοδοσίας τους, ενώ ο κίνδυνος 
ατυχημάτων, σε σχέση και με το γεγο-
νός ότι αυτά τα οχήματα είναι αθόρυ-
βα, θα αναθεωρηθεί το 2012.

Εμφαση στα ηλεκτρικά
Παρόλο που η επιτροπή δεν δείχνει 
να υποστηρίζει μια τεχνολογία έναντι 
κάποιας άλλης, αναγνωρίζει ότι μέχρι 
τώρα η Ευρώπη μειονεκτούσε στον το-
μέα της ηλεκτρικής μετακίνησης. 

Ωστόσο, κάποιες χώρες-μέλη, όπως 

η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορ-
τογαλία και η Δανία, δηλώνουν σχεδόν 
έτοιμες για τη μαζική παραγωγή ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων (συμπεριλαμβα-
νομένων και των υβριδικών). 

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία 
Renault, μάλιστα, ένωσε πρόσφατα 
τις δυνάμεις της με την καλιφορνέζικη 
Better Place, έτσι ώστε μέχρι το 2011 
να έχει βγάλει ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
-μαζί με τις ανάλογες υποδομές για 
τη φόρτισή τους- στους δρόμους της 
Δανίας αλλά και του Ισραήλ. 

H
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ότι μέχρι το 2020, τα συμβατικά οχήματα 
θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά, ενώ τα ηλεκτρι-
κά θα αναπτύσσονται ραγδαία. Μέχρι το 2030, ο παγκόσμι-
ος στόλος των αυτοκινήτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 
800 εκατ. σε 1,6 δισ. οχήματα, αριθμός που έως το 2050 θα 
ανέλθει στα 2,5 δισ. Ταυτόχρονα, οι ενεργειακοί πόροι θα 
λιγοστέψουν και θα ακριβύνουν. Γι’ αυτό και η Κομισιόν θε-
ωρεί απαραίτητη τη στροφή προς την πράσινη τεχνολογία, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η αυτοκίνηση.
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OI ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Κ ό λ π ο ς
τ ο υ  Μ ε ξ ι κ ο ύ

Α Λ Α Μ Π Α Μ Α

Ν. Ορλεάνη

Η κηλίδα προβλέπεται
να κινηθεί ανατολικά

Βάθος
0,3 µέτρα 
κάτω από 
την επιφάνεια 
εµποδίζει 
τη διαφυγή

∆ιαλυτικό Σπρέι
Αεροπλάνα ψεκάζουν 20 τόνους 
διαλυτικού την ώρα

Το πετρέλαιο
αποστραγγίζεται

σε ειδική δεξαµενή

Μ Ι Σ Ι Σ Ι Π Η Σ

Λ Ο Υ Ι Ζ Ι Α Ν Α

80 χλµ.

Βενετία

ΜΕΘΟ∆ΟΙ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

1991
Το Ιράκ, στον πρώτο πόλεµο 
του Κόλπoυ, απελευθερώνει

τόνους πετρελαίου ώστε να εµποδίσει 
την επέµβαση των ΗΠΑ

1.500.000
Στον κόλπο του Καµπέτσε στο Μεξικό
διαρρέουν

τόνοι χύνονται στη θάλασσα

Ελληνικό τάνκερ συγκρούεται
µε πλοίο έξω από το Τρινιντάντ και

1979 1979

480.000 287.000
τόνοι χύνονται στον Περσικό Κόλπο

1983
Mετά την πρόσκρουση ενός τάνκερ
σε πλατφόρµα εξόρυξης πετρελαίου

260.000

1989
Η καταστροφή του πετρελαιοφόρου 
Exxon Valdez σε ύφαλο της Αλάσκα
οδηγεί στη διαρροή

41.800
τόνων πετρελαίουτόνοι πετρελαίου

Αφρός
Παρέχει 
άνωση

Ατσάλινη αλυσίδα
Προσθέτει βάρος και 
διευκολύνει τη µετακίνηση

Βιοδιασπώµενα 
απορρυπαντικά
∆ιαλύουν το πετρέλαιο 
σε σταγονίδια τα οποία 
βυθίζονται, µε ρίσκο 
ρύπανσης του βυθού

Ελεγχόµενη καύση
Το πετρέλαιο αναφλέγεται 
στην επιφάνεια του νερού

Αναρροφητήρας
Το πετρέλαιο συλλέγεται

από απορροφητική ταινία
Αλουµινένιοι 
σύνδεσµοι

Φράγµα
Επικολληµένο 
υλικό PVC

Πλωτά φράγµατα
Συνολικά 500 χλµ. 
ελέγχουν την κίνηση 
της πετρελαιοκηλίδας

Ακτοφυλακή
Κάνει επιτόπιους

ελέγχους και κατευθύνει
τις προσπάθειες
απορρύπανσης

0,45 µ.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Το γεωτρύπανο Deepwater Horizon
βυθίζεται απελευθερώνοντας

λίτρα
την ηµέρα

800.000

ΜηδαΜινές είναι οι πιθανότητες 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής 
ζημιάς που έχουν υποστεί οι ακτές 
και η θαλάσσια περιοχή στον Κόλ-
πο του Μεξικού, σύμφωνα με δηλώ-
σεις Ελλήνων επιστημόνων. Μετά το 
ατύχημα της 22ας Απριλίου, από την 
υποθαλάσσια πετρελαιοπηγή διαρ-
ρέουν περίπου 800 τόνοι πετρελαί-
ου καθημερινά. Το ακριβές μέγεθος 
της ζημιάς δεν έχει ακόμα προσδιο-
ριστεί, τα δεδομένα που υπάρχουν 
σήμερα όμως δείχνουν ότι η έκρηξη 
που σημειώθηκε στην πλατφόρμα 
Deepwater Horizon της ΒΡ θα μείνει 
στην ιστορία ως ένα από τα χειρότε-
ρα περιβαλλοντικά ατυχήματα όλων 
των εποχών.

Τιτάνιες προσπάθειες
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Κόλ-
πος του Μεξικού έχει γίνει το επίκε-
ντρο κολοσσιαίων και καινοτομικών 
προσπαθειών για τον περιορισμό της 

πετρελαιοκηλίδας. Ωστόσο, όπως δη-
λώνει στην «R» ο επίκουρος καθηγη-
τής του Τμήματος Θαλασσίων Επι-
στημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και ειδήμων σε θέματα της πετρελα-
ϊκής βιομηχανίας, αριστοτέλης αλε-
ξόπουλος, η ζημιά θα είναι αδύνατο 
να αποκατασταθεί. «Οι Αμερικανοί εί-
ναι πολύ σοβαροί σε θέματα απορ-

ρύπανσης, θα μπορούσαμε να πού-
με ότι βρίσκονται δεκαετίες μπροστά 
από την Ευρώπη. Ετσι, στην περίπτω-
ση του Deepwater Horizon βλέπου-
με να εφαρμόζονται για πρώτη φο-
ρά κάποιες νέες τεχνολογίες απορρύ-
πανσης. Εκτός από την τοποθέτηση 
φραγμάτων και τον “βομβαρδισμό” 
της κηλίδας, προχωρούν στη μέθοδο 

Νέκρωσε ο Κόλπος του Μεξικού
«Η ζημιά της πετρελαιοκηλίδας δεν αποκαθίσταται», δηλώνουν Ελληνες επιστήμονες στην «R»

H

«δεΝ εχουΜε Τα Μεσα»

η ελλαδα δεν θα τα καταφερνε

τι θα συνεβαινε αν είχαμε ένα αντίστοιχο ατύχημα στην 
Ελλάδα; «Η νομοθεσία των ΗΠΑ για τέτοια θέματα είναι σε 
καλύτερο επίπεδο από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, η οποία 
έχει αρκετά "παραθυράκια". Ουσιαστικά, η χώρα μας εί-
ναι απροστάτευτη απέναντι στις πετρελαιοκηλίδες», τονίζει 
ο Κ. Κατσιμπάρδης. Την ίδια άποψη έχει και ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. «Αν συνέβαινε κάτι αντίστοι-
χο στη χώρα μας, θα μιλούσαμε για τεράστια καταστρο-
φή. Δεν έχουμε ούτε την τεχνογνωσία ούτε τα μέσα για να 
αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα. Ο ελληνι-
κός τουρισμός θα νέκρωνε για τουλάχιστον μισό αιώνα», 
καταλήγει ο Αρ. Αλεξόπουλος.

βύθισης του πετρελαίου, τοποθετώ-
ντας ιχνοστοιχεία που αυξάνουν το 
ειδικό βάρος του, οδηγώντας το πε-
τρέλαιο στον βυθό», δηλώνει ο Αρ. 
Αλεξόπουλος. 

διάρκεια
Η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλ-
λουν οι αμερικανικές αρχές, όμως, δεν 
είναι αρκετή. «Υπάρχουν έρευνες που 
δείχνουν ότι η πετρελαϊκή ρύπανση 
στις θάλασσες ανιχνεύεται ακόμα και 
30 χρόνια μετά από ένα περιβαλλοντι-
κό ατύχημα. Η απορρύπανση σε πο-
σοστό 100% είναι αδύνατη», επιση-
μαίνει ο Αρ. Αλεξόπουλος. 

Οι δεινές περιβαλλοντικές συνέπει-
ες είναι ήδη εμφανείς στις νοτιοανα-
τολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Οι χιλιάδες 
αλιείς της περιοχής έχουν παύσει κάθε 
δραστηριότητα, ενώ οι περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις περιθάλπουν εκατο-
ντάδες θαλάσσια πτηνά την ημέρα. Σε 
περίπτωση μάλιστα που η κηλίδα κα-
λύψει και την ευρύτερη περιοχή όπου 
εκβάλλει ο Μισισιπής, το οικολογικό 
κόστος θα είναι ανυπολόγιστο, καθώς 
εκεί βρίσκεται το 40% όλων των υδρο-
βιότοπων των ΗΠΑ. 

Η ΒΡ έχει επωμιστεί αποκλειστι-
κά το κόστος της απορρύπανσης, το 
οποίο ενδέχεται να φτάσει ακόμα και 
τα 12,5 δισ. δολάρια. Σε αυτό το ποσό-
ρεκόρ περιλαμβάνονται και αποζημι-
ώσεις που ζητούν οι αλιείς της πολιτεί-
ας της Λουιζιάνα, οι οποίες ξεπερνούν 
τα 5 εκατ. δολάρια, για κάθε μέρα που 
περνά μέχρι να ολοκληρωθούν οι ερ-
γασίες απορρύπανσης! 

ο ρυπαίνων πληρώνει
«Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά 
που μια ιδιωτική εταιρεία καλείται να 
πληρώσει ένα τόσο μεγάλο ποσό για 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζη-
μιάς. Νομικά αυτό στέκει, καθώς σε 
τέτοιες περιπτώσεις ισχύει η αρχή “o 
ρυπαίνων πληρώνει”. Το Διεθνές Δί-
καιο όμως για τις πλατφόρμες είναι 
εξαιρετικά ασαφές και είναι σίγου-
ρο πως σημαντικό ρόλο έχουν παίξει 
οι πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση 
Ομπάμα ώστε η ΒΡ να επιβαρυνθεί 
με το σύνολο του κόστους», δηλώνει 
ο Κώστας Κατσιμπάρδης, ειδικός επι-
στήμονας Διεθνών Σπουδών στη Νο-
μική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης. 

z  TΟΥ αλέξανδρΟυ ΚΟντη 
a.kontis@realnews.gr
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πη Ευρώπη (Μαδρίτη, Αμ-
στερνταμ, Ρότερνταμ, 
Αρνεμ, Αμβέρσα, Αμ-
βούργο, Βαρκελώνη, 
Γενεύη), ενώ μέσα στο 
2010 προγραμματίζε-
ται να ανοίξουν ακόμη 
δύο, στη Νέα Υόρκη και 
στη Νίκαια της Γαλλίας. 
Στην Κίνα λειτουργούν επτά 
καταστήματα και ένα εργοστάσιο 
παραγωγής και συγχρόνως κέντρο διανο-
μής, στα περίχωρα των πόλεων Hangzhou 
και Suzhou. Το 31% της συνολικής πα-
ραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό, 
ενώ ανάμεσα στους πελάτες της 
εταιρείας είναι μεγάλα ξενοδο-
χεία, όπως: Ritz, Hilton, Sofitel, 
Grecotel, Chandris κ.ά.

Κοινωνική αρωγή
Η COCO-MAT συνεργάζεται με πολ-
λούς κοινωνικούς φορείς και ομάδες, 
όπως το κέντρο απεξάρτησης τοξι-

κομανών «ΝΟΣΤΟΣ», κέ-
ντρα ψυχικής υγείας, οι-
κολογικές οργανώσεις, 
αθλητικούς συλλόγους, 
εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα κ.ά. Παράλληλα, δι-
ατηρεί στενές σχέσεις 

με ιδρύματα και κέντρα 
του εξωτερικού, όπως το 

Eurochambres στις Βρυξέλ-
λες, το Cambridge University, την 

UNESCO κ.ά. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ που χρησιμοποιούνται 
είναι φυσικά υλικά όπως ο κοκοφοίνικας, 
το φυσικό καουτσούκ, το μαλλί και το βαμ-
βάκι -που προέρχονται από τη Θράκη-, τα 
θαλάσσια φύκια, η αλογότριχα, το λινό, το 
πούπουλο αλλά και ο ενεργός άνθρακας. Η 
διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπί-
ας είναι σημαντική για την COCO-MAT και 
γι’ αυτό στην παραγωγή των προϊόντων 
δεν χρησιμοποιούνται χημικά. Ολα τα υλι-
κά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και 
συλλέγονται κατά την παράδοση των προ-
ϊόντων στον πελάτη, με σκοπό την ανακύ-
κλωσή τους. Επιπλέον, οι μονάδες παραγω-
γής της COCO-MAT δεν ρυπαίνουν το περι-
βάλλον, ενώ ό,τι υλικό περισσεύει ξαναχρη-
σιμοποιείται (π.χ. κομμάτια υφασμάτων και 
υπολείμματα κοκοφοίνικα γίνονται παντό-
φλες κ.λπ.). Παράλληλα, η εταιρεία συμμε-
τέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια σχετικά 
με την οικολογία, παρέχει χορηγίες σε πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις και διοργανώνει 
δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ποταμών 
και παραλιών κ.ά. 

«Απλώνουμε τις ρίζες μας»
Σήμερα λειτουργούν 41 σημεία πώλησης 
COCO-MAT στην Ελλάδα, 2 στην Κύπρο 
(Λεμεσός, Λευκωσία) και 8 στην υπόλοι-

Ονειρα γλυκά σε
βιολογικά υλικά
Μία από τις πιο «πράσινες» ελληνικές εταιρείες, η COCO-MAT, 
παρέχει από το 1996 υψηλής ποιότητας προϊόντα ύπνου

z  THΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ
e.laska@realnews.gr

Το πρώτο τρένο 
με βιοκαύσιμα 

ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ταξίδι ξεκινά το πρώτο τρέ-
νο που θα χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα από προϊόντα 
βοοειδών, το οποίο κατασκεύασε η αμερικανική 
κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Amtrak. 

Για 12 μήνες η αμαξοστοιχία θα διανύει την από-
σταση -μήκους περίπου 300 χιλιομέτρων- από την 
Οκλαχόμα Σίτι έως το Φορ Γουόρθ του Τέξας, όπου 
θα γίνεται και η τροφοδοσία με τα απόβλητα από 
μονάδες εκτροφής βοοειδών. 

Το τρένο θα χρησιμοποιεί για καύσιμο ένα μίγ-
μα πετρελαίου σε ποσοστό 80% και 20% βιοκαύ-
σιμα, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα 
μειώσει κατά 10% τις εκπομπές μονοξειδίου του 
άνθρακα, κατά 15% τα αιωρούμενα σωματίδια 
και κατά 20% τις ενώσεις του θείου, σε σχέση με 
τα πετρελαιοκίνητα τρένα. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου του 
ενός έτους η Amtrak θα καταγράψει τις εκπομπές 
ρύπων και θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις του «υβρι-
δικού» καυσίμου στις μηχανές του τρένου. 

Η εταιρεία, προκειμένου να προωθήσει το νέο, 
«πράσινο» τρένο, προσφέρει έκπτωση 50% στα 
εισιτήρια έως το τέλος Μαΐου. 

Πράσινες επενδύσεις 
στη Βουλγαρία 

ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ συμφωνίες με στόχο την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προ-
χώρησε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, που απο-
φάσισε να επενδύσει στη «δύναμη του ανέμου», 
σχεδιάζοντας την απόκτηση 500 μεγαβάτ αιολικής 
ενέργειας έως το τέλος του 2010 και την αύξηση της 
ισχύος με επιπλέον 3.000 μεγαβάτ το 2020. 

Ετσι, ο γερμανικός κολοσσός Siemens θα ξεκι-
νήσει, το 2013, την κατασκευή αιολικών πάρκων 
αξίας 297,7 εκατομμυρίων δολαρίων και συνολι-
κής ισχύος 140 μεγαβάτ στις ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας. 

Την ίδια στιγμή, η βουλγαρική εταιρεία Volkswind 
Bulgaria συμφώνησε με την ινδική Suzlon Energy, 
που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευ-
ής ανεμογεννητριών, για να συνεργαστούν σε διά-
φορα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας, με την αγο-
ρά 56 ανεμογεννητριών το 2010.

Ενέργεια από... ούρα
Η ΕΞΕΛΙΞΗ της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην 
αξιοποίηση διάφορων εναλλακτικών πηγών για 
την παραγωγή ενέργειας, όπως η νέα μπαταρία 
MetalCell που δημιούργησε μια κορεατική εται-
ρεία, η οποία λειτουργεί με... ούρα. Η φορητή 
συσκευή χρησιμοποιεί τεχνογνωσία δύο χιλιά-
δων χρόνων και επαρκεί για να φορτίσει ένα λά-

πτοπ επί τέσσερις ώρες. Αρχικά, 
η μπαταρία -που λει-

τουργεί και με νερό 
από τη θάλασσα- 
είχε σχεδιαστεί για 

στρατιωτικούς σκο-
πούς, ώστε να παρά-
γει ενέργεια σε περι-
οχές όπου δεν υπήρ-
χε ρεύμα. Στο εσω-
τερικό της συσκευ-
ής υπάρχουν πλάκες 
από μαγνήσιο οι οποί-

ες, όταν αντιδρούν με νά-
τριο, παράγουν ηλεκτρισμό.

H
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ λειτουργίας της, η εταιρεία έχει κερδίσει σημα-
ντικά βραβεία και κορυφαίες διακρίσεις σε θέματα ποιότητας, δια-
χείρισης προσωπικού, προστασίας του περιβάλλοντος, μεθόδων πα-
ραγωγής και συμβολής της σε κοινωνικά θέματα. Η COCO-MAT έχει 
λάβει, μεταξύ άλλων, το Πρώτο Βραβείο από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης για τις πρωτοποριακές μεθόδους παραγωγής και τα φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα, το βραβείο HENRY FORD για το οικολογικό 
ενδιαφέρον της, το βραβείο Οικολογίας από το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το διεθνές βραβείο «Environment and 
Peace» στην Κωνσταντινούπολη, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης το 2009 κ.ά. Πρόσφατα, απέσπασε το βραβείο 
Ανθρώπινο Δυναμικό - Ισες Ευκαιρίες, για την προσπάθεια να προ-
σφέρει ίσες ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία ή πρόσφυγες, που απο-
τελούν το 10% και το 45% των εργαζομένων της εταιρείας, που αριθ-
μούν 218 άτομα. 

Η COCO-MAT ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα, ενώ το 1992 μεταφέρ-
θηκε στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης, σε εργοστάσιο συνολικής 
έκτασης 123.000 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 25.000 τ.μ.

41
σηµεία πώλησης λει-
τουργούν στην Ελ-
λάδα, 2 στην Κύ-
προ και 8 στην 

Ευρώπη
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4o Εθνικό Συνέδριο για τις ΑΠΕ
«Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 
προς Ενα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα 
Δράσης» είναι ο τίτλος του 4ου εθνικού συνεδρίου που 
διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Διατμηματικής Μο-
νάδας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) του Ε-
θνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Φέτος επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του Εθνικού 

Προγράμματος Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας που προβλέπεται από τη σχετική ευρωπαϊκή οδη-
γία, η οποία ορίζει ότι, μέχρι το 2020, το 20% της συνο-
λικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε. πρέπει να προέρ-
χεται από ανανεώσιμες πηγές. Ιδιαίτερα η χώρα μας, ε-
πισημαίνουν οι διοργανωτές, είναι σε μία εξαιρετικά κρί-
σιμη στιγμή για την επίτευξη του στόχου που της αναλο-
γεί, δηλαδή την κάλυψη του 18% έως το έτος 2020 από 
ΑΠΕ επί της συνολικής ενεργειακής της κατανάλωσης.

^ ΠΟΤΕ: 10-12 Μαΐου 2010 
^ ΠΟΥ: Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Βασ. Σοφί-
ας και Κόκκαλη 
^ INFO: http://renes2010.conferences.gr, τηλ.: 210 
7723272 

Γιορτή ανακύκλωσης  
από τη Rolco και τα planet 

Μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης πραγματοποίησε το Σάβ-
βατο 24 Απριλίου στο κατάστημα Carrefour Αλίμου η 
σειρά απορρυπαντικών planet, σε συνεργασία με την 
εταιρεία TEXAN του Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταπο-

δοτικής Ανακύκλωσης και τον δήμο Αλίμου. Οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σειρά δραστη-
ριοτήτων, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαι-
ρία να ανακυκλώσουν άδειες συσκευασίες στο Ολοκλη-
ρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης planet και 
να συμμετάσχουν σε κλήρωση πλούσιων δώρων. 

Στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης οι κατανα-
λωτές μπορούν να ανακυκλώνουν σε 24ωρη βάση πλα-
στικές, γυάλινες και αλουμινένιες συσκευασίες, αλλά και 
μικρές ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινη-
τά τηλέφωνα, μπαταρίες, καθώς και άλλες συσκευασίες, 
συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση των απορριμμάτων, 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιωσι-
μότητα του πλανήτη σε μακροπρόθεσμη βάση.

^ INFO: www.myplanet.com.gr, Αννη Καραγκιουλέ, 
τηλ.: 210 5201770

s

ΣΕ ΜΙΑ ΜΑγΙΚΗ περιήγηση στα μυστικά 
του πλανήτη μας, με αφορμή το Παγκόσμιο 
Ετος Βιοποικιλότητας, προσκαλεί μικρούς 
και μεγάλους το Ιδρυμα Ευγενίδου. 

Η διαδραστική έκθεση «Η επιστήμη... 
και το περιβάλλον» επιδιώκει να συμβάλει 
στην εκπαίδευση των επισκεπτών της και 
ιδιαίτερα των νέων, όσον αφορά το επιστη-
μονικό και τεχνολογικό πεδίο, με σύγχρονο 
και πρωτότυπο τρόπο. 

Παράλληλα, όμως, έχει ως στόχο να κι-
νητοποιήσει τον κόσμο ώστε να ανακαλύ-
ψει ότι οι τεχνολογίες αιχμής, οι επιστήμες 
και τα επιτεύγματά τους μπορεί να γίνουν 
προσιτές σε όλους, να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης και να προσφέρουν μια ιδανική 
ευκαιρία ψυχαγωγικής διεξόδου. Φιλοδο-
ξεί, δηλαδή, να αποτελέσει μια εναλλακτική 
προσέγγιση στην εκμάθηση των επιστημο-
νικών νόμων και αρχών, συμπληρωματικά 
με τις μεθόδους και τις πρακτικές του σχο-
λικού συστήματος, ειδικά για το απαιτητι-
κό σε ερεθίσματα νεανικό κοινό. 

Η έκθεση καταλαμβάνει τρεις ορόφους 
και περιλαμβάνει 65 μόνιμα διαδραστικά 

εκθέματα, που καλύπτουν τους χώρους της 
φυσικής, της χημείας, των υλικών, των τη-
λεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών και της βιοτεχνολογίας. 

Επαφή
Πατώντας κουμπιά, μετρώ-
ντας δείγματα, χρησιμο-
ποιώντας διακόπτες και 
μοχλούς, συνδυάζο-
ντας εικόνες και ήχους, 
ο επισκέπτης μπορεί να 
διαδρά με το εκθεσια-
κό περιβάλλον, παρατη-
ρώντας τα αποτελέσμα-
τα των ενεργειών του και 
αντιδρώντας σ' αυτά. 

Μέσα από τα εκθέματα μαθαί-
νει τι είναι οι περιβόητες οπτικές ίνες και 
οι οθόνες υγρών κρυστάλλων, αλλά και 
τα υλικά με μνήμη, παίζει εικονικά κρου-
στά, εξετάζει πόσο καλή είναι η ακοή του 
ή αν τα γυαλιά ηλίου του τον προστατεύ-
ουν από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες και 
άλλα πολλά και θαυμαστά. 

Κάθε Σάββατο και Κυριακή του Μαΐου, οι 
επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε πειράματα (13:30) σχετικά 
με τη θερμότητα στα υγρά, το λιώσιμο των 

πάγων, τις ιδιότητες του νερού, τη φω-
τοσύνθεση και τις επιπτώσεις του 

πετρελαίου στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα. Επίσης, 

το πρόγραμμα (16:30 
έως 17:30) περιλαμβά-
νει και διάφορες εκπαι-
δευτικές δραστηριό-
τητες (για παιδιά άνω 
των 8 ετών) που αφο-

ρούν, μεταξύ άλλων, την 
αιολική ενέργεια, την ανα-

κύκλωση και την κατασκευή 
ανεμόμετρου. 

^ ΠΟΤΕ: Κάθε Σάββατο και Κυριακή του 
Μαΐου
^ ΠΟΥ: Ιδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 
387, Παλαιό Φάληρο
^ INFO: http://www.eugenfound.edu.
gr/, τηλ.: 210 9469684

Επιστήμη και περιβάλλον

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

Εκθεση με πειράματα και δραστηριότητες στο Ιδρυμα Ευγενίδου

γΙΑ ΠΕρΙΠΟυ 4 ΜΗνΕΣ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» πάει... θάλασσα. Με αφορμή το Διεθνές Ετος 
Βιοποικιλότητας, συνεργάζεται με το ΜΕDASSET (Μεσογειακός 
Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) και καλω-
σορίζει τους επισκέπτες του αεροδρομίου με την εντυπωσιακή 
φωτογραφική έκθεση «Ταξιδεύοντας με τις Θαλάσσιες Χελώνες 
στη Μεσόγειο», μια περιήγηση στη συναρπαστική υποθαλάσ-
σια βιοποικιλότητα της Μεσογείου.

Συμμετέχουν ο ωκεανολόγος και υποβρύχιος φωτογράφος γιάν-
νης Ισσαρης, ο οποίος μυεί τους επισκέπτες στον πλούσιο βυθό 
και τους «κατοίκους» του, καθώς και γνωστοί φωτογράφοι από 

όλον τον κόσμο, όπως οι David Schrichte, Kurt Amsler, Nuno 
S, Franco Banfi και Angel M. Fitor.

Η έκθεση, που φιλοξενείται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πλη-
ροφόρησης (είσοδος 3, επίπεδο αναχωρήσεων, στον ημιώροφο) 
είναι προσβάσιμη για όλους τους επιβάτες και τους επισκέπτες 
του αεροδρομίου και παραμένει ανοικτή όλο το 24ωρο.

^ ΠΟΤΕ: 3 Μαΐου έως 29 Αυγούστου 2010
^ ΠΟΥ: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
^ INFO: www.aia.gr, τηλ.: 210 3537227 και www.medasset.gr, 
τηλ.: 210 3613572

Ταξιδεύοντας με τις θαλάσσιες χελώνες 

65
μόνιμα διαδραστι-
κά εκθέματα μπο-
ρούν να «επεξερ-

γαστούν» οι 
επισκέπτες
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j ανοιξη
Εισβολή από... άνθη, στη Στουτγκάρ-
δη της Γερμανίας. Τα δέντρα έχουν 
πλημμυρίσει την πόλη με ροζ και λευ-
κούς ανθούς, μετατρέποντάς την σε 
ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. 

r Γέννηση 
Μια θαλάσσια χελώνα εναποθέτει τα 
αβγά της στην άμμο, στην παραλία 
Κούτα του Μπαλί, η οποία αποτελεί 
χώρο αναπαραγωγής του είδους εδώ 
και χιλιάδες χρόνια.

n SOS Για τον Γοριλα
Οι 300 γορίλες που έχουν απο-
μείνει στο Κρος Ρίβερ της νοτιο-
ανατολικής Νιγηρίας πασχίζουν 
να επιβιώσουν, καθώς ο αριθ-
μός τους μειώνεται δραματικά. 

 r Ποδηλατοδρομιο 
Το πιο σύγχρονο ποδηλατοδρόμιο 
παρουσιάστηκε στην EXPO της Σα-
γκάης, σε μια προσπάθεια να προ-
ωθήσει την έννοια της βιώσιμης με-
τακίνησης.

 r αθηνα
Η Πρωτομαγιά ήταν ευχάριστη ακό-
μη και απέναντι από τη Βουλή. Η επό-
μενη μέρα, όμως, έκανε τα λουλού-
δια να χάσουν την αξία τους.

n σκαθαρια
Κάθε τέσσερα χρόνια, δισεκατομ-
μύρια σκαθάρια εμφανίζονται στα 
δάση της Γερμανίας. Ζουν μόνο 4-6 
εβδομάδες τρώγοντας φύλλα και με-
τά πεθαίνουν.

καταρρακτησ
Η Βραζιλία ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2016 και στόχος της είναι να καταφέρει να διοργανώσει 
την πιο «πράσινη» Ολυμπιάδα στην ιστορία. Ο ηλιακός 
καταρράκτης ύψους 105 μέτρων στις ακτές του Ατλαντικού 
θα τροφοδοτεί με ενέργεια την πρωτεύουσα της χώρας και το 
Ολυμπιακό Χωριό, με τη χρήση ενός υβριδικού συστήματος 
που θα αποθηκεύει νερό με ηλιακή ενέργεια την ημέρα και 
θα το μετατρέπει σε υδροηλεκτρική τη νύχτα.
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