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ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ ΕΡΗΜΟΣ ΤΟ 38% ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΑ ΖΩΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ... ΔΙΑΙΤΑ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ διατροφικές συνήθειες και 
προσαρμόζονται στην έλλειψη τροφής 
που φέρνει η κλιματική αλλαγή » σελ. 11

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ με εκτεταμένη ξηρασία από 
την ανθρώπινη δράση οκτώ περιοχές, μετα-
ξύ των οποίων και η Μεσόγειος  » σελ. 11

επιλογές+

Αυξάνεται 65% 
ο κίνδυνος 
για πυρκαγιές
Σε 50, από 30 σήμερα, θα 
φθάσουν οι ημέρες ανά 
έτος με ακραία απειλή για 
πυρκαγιές στα ελληνικά 
δάση, μέχρι το 2020     
 » σελ. 5

Πρόεδροι με 
«περγαμηνές» 
στα Πάρκα 
Ειδικοί επιστήμονες 
οι περισσότεροι νέοι 
πρόεδροι στους 
Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
Περιοχών 
 » σελ. 8-9
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ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ με τα περισσότερο απειλού-
μενα δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα περι-
λαμβάνονται τα άγνωστα παρόχθια δάση. Κύ-
ρια απειλή, οι εκχερσώσεις που εξαφανίζουν την 
πλούσια βλάστηση, αλλά και η απόθεση απορ-
ριμμάτων, η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και, 
σε κάποιες περιπτώσεις, η κατασκευή έργων ο-
δοποιίας και αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Από τα πιο σοβαρά προβλήματα αντιμετωπί-
ζει το παρόχθιο δάσος στο δέλτα του Πηνειού. 
Η βλάστηση έχει περιοριστεί στο ένα τρίτο της 
αρχικής της έκτασης, με αποτέλεσμα τα οικοσυ-
στήματα να συρρικνώνονται και να υποβαθμίζο-
νται συνεχώς. Αν και η παράνομη υλοτομία έχει 
περιοριστεί, η καταστροφή συνεχίζεται. 

Στην περιοχή του Ευρώτα, σε πολλά σημεία 
οι αγρότες έχουν επεκτείνει τα χωράφια τους 
μέχρι την κοίτη του ποταμού. Στα περισσότερα 
σημεία όπου υπάρχει έντονη γεωργία η φυσική 
παρόχθια βλάστηση έχει εκχερσωθεί.

Ο Σπερχειός αποτελεί ένα από τα παραδείγ-
ματα κακής διαχείρισης του περιβάλλοντος, κα-
θώς στα περισσότερα τμήματα της παρόχθιας 
ζώνης η βλάστηση έχει εξαφανιστεί τελείως ή 
έχει περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα κατά μή-
κος του ποταμού. Η επέκταση των καλλιεργει-
ών σε βάρος της φυσικής βλάστησης δεν εί-
ναι η μοναδική απειλή. Σκουπίδια, βιομηχανι-
κά απόβλητα, υπεράντληση των υπόγειων υ-
δάτων και αμμοληψίες επιβαρύνουν και υπο-

βαθμίζουν συνεχώς το ποτάμι και τη βλάστη-
ση. Στην Ελλάδα, κατά τον προηγούμενο αιώ-
να αποξηράνθηκε το 60%-70% των φυσικών υ-
γρότοπων, με αποτέλεσμα να χαθεί και αντίστοι-
χο ποσοστό των παρόχθιων δασών.

Μέχρι σήμερα, τα δάση αυτά δεν έχουν α-
ποτυπωθεί σε εθνικό επίπεδο, ενώ η σχετική βι-
βλιογραφία είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ω-
στόσο, αυτά τα δασικά οικοσυστήματα περι-
λαμβάνουν εξαιρετικά σπάνιους τύπους οικό-
τοπων, ενώ ο ρόλος τους στη ρύθμιση των υδά-
τινων πόρων είναι καταλυτικός καθώς εμποδί-
ζουν τη ρύπανση των νερών από νιτρικά, φω-
σφορικά και οργανικά υπολείμματα. 

ρεπορτάζ σελ. 3  »

Καταστρέφουν τη βλάστηση για επέκταση των αγροτικών καλλιεργειών

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ανταπόκριση στην πρω-
τοβουλία του Τομπίας Λέεναερτ για χορτο-
φαγία κάθε Πέμπτη στη Γάνδη » σελ. 12

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑF

«ΕΞΑΓΟΥΝ» ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΠΙΑ 
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ  
Ενδείξεις για εκτεταμένη παράνομη μεταφορά 
έχουν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος    » σελ. 6

ΒΙΟΑΕΡΙΟF

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κρίσιμος για εκατομμύρια τόνους αποβλήτων 
ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές » σελ. 4

Εξαφανίζουν τα δάση στα ποτάμια

ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ

των άλλοτε πλούσιων 
δασών στις όχθες ποταµών 
της Ελλάδας χάθηκε στη 
διάρκεια του 20ού αιώνα 

70%
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Στείλτε μας τις καταγγελίες, τις ανησυχίες και τις ιδέες 
σας για θέματα περιβάλλοντος στο  
planet@realnews.gr ή στη διεύθυνση  
Real News, Λ. Κηφισίας 215, Μαρούσι 15124.

Λάβετε θεσεισ

ΜέΣα Στο αναΜένοΜένο νομοσχέδιο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κρύβεται μια μεγά-
λη ευκαιρία να λυθεί ένα από τα πιο «βρόμικα» προ-
βλήματα της Ελλάδας: τα απόβλητα των κτηνοτροφι-
κών μονάδων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας γε-
ωργικών προϊόντων, αλλά και τα αστικά απόβλητα. 
Πάνω από 17 εκατ. τόνοι αποβλήτων κάθε χρόνο πα-
ράγονται μόνο από τις κτηνοτροφικές μονάδες στην 
Ελλάδα και το μεγαλύτερο ποσοστό τους καταλήγει 
ανεπεξέργαστο σε ποτάμια, λίμνες, στη θάλασσα ή 
στο υπέδαφος. Τα περισσότερα από αυτά ρυπαίνουν 
εξαιρετικά, υποβαθμίζουν το έδαφος και καταστρέ-
φουν τα νερά. Το ίδιο ισχύει και για τα αστικά από-
βλητα που θεωρητικά μόνον καθαρίζονται από μο-
νάδες βιολογικού καθαρισμού. 

Κι οΜωΣ, τα απόβλητα αυτά, όπως και τα οργανικά 
απορρίμματα που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και χωματε-
ρές, υπάρχει τρόπος όχι μόνο να μη ρυπαίνουν, αλλά 
και να αποφέρουν κέρδος, σε μορφή ενέργειας, μέ-
σω του βιοαερίου το οποίο μετατρέπεται εύκολα σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται 
τα απόβλητά της η μεγαλύτερη τυροκομική βιομηχα-
νία της Ελλάδας, στα Τρίκαλα. Το ίδιο σύστημα αξιο-
ποιείται και στους ΧΥΤΑ στα Λιόσια και τους Ταγαρά-
δες, όπου λειτουργούν μονάδες παραγωγής ενέργει-
ας από βιοαέριο. Κι εκεί εξαντλείται το θέμα... 

Γιατι, οΜωΣ, ενώ υπάρχει τρόπος να αξιοποιηθούν 
και να «καθαρίσουν» τα υποπροϊόντα που καταστρέ-
φουν το περιβάλλον, δεν αξιοποιείται ευρύτερα η τε-
χνολογία αυτή; Απλούστατα, επειδή στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις «δεν βγαίνουν» οι αριθμοί ώστε μια 
τέτοια επένδυση να είναι βιώσιμη. Και η βιωσιμότη-
τα εξαρτάται από την τιμή στην οποία θα είναι υπο-
χρεωμένη να αγοράζει η ΔΕΗ την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται από το βιοαέριο.

Στο νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας που πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες εβδομά-
δες στη Βουλή, θα καθοριστεί η τιμή αυτή. Στο σχέδιο 
που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση, η παραγωγή 
ενέργειας από βιοαέριο εντάσσεται σε μια κατηγορία, 
μαζί με τη βιομάζα, σε τιμή που «απαγορεύει» ακόμη 
και τη συζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις.

ΠληροφοριέΣ από παράγοντες του χώρου ανα-
φέρουν ότι στο νομοσχέδιο οι δύο αυτές πηγές θα 
διαχωριστούν και για το βιοαέριο θα καθοριστούν 
υψηλότερες τιμές απ’ ό,τι για τη βιομάζα. Αυτό, προ-
φανώς, είναι θετικό. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, είναι 
οι τιμές να επιτρέπουν να γίνουν οι σοβαρές επεν-
δύσεις για τις οποίες έχει εκδηλωθεί σαφές ενδιαφέ-
ρον. Αυτό θα καθορίσει αν οι εξαγγελίες περί «πρά-
σινης ανάπτυξης» θα εξελιχθούν σε αποτελεσματικά 
μέτρα ή αν θα μετατραπούν στο σύγχρονο «πιο σύ-
ντομο» ανέκδοτο.

«Πράσινη ανάπτυξη»,  
το πιο σύντομο ανέκδοτο;

s αΠοψη

z  ΓΡΑΦΕΙ Ο  
θοδωρηΣ ΚουβαΚαΣ 
t.kouvakas@realnews.gr

7%
της έκτασης της 
Γης καλλιεργείται 
στην Κίνα, 
από την οποία 
τρέφεται το 22% 
του παγκόσμιου 
πληθυσμού 

64
διαφορετικά είδη 
ερπετών απαντώνται 
στην έλλάδα, αφού 
αποτελεί τόπο 
συνάντησης για 
πολλά ευρωπαϊκά και 
ασιατικά είδη

χιλιόμετρα μήκος έχει το φαράγγι της 
Σαμαριάς στην Κρήτη και είναι το με-
γαλύτερο στην Ευρώπη

18

Ελβετία
Πάγωσαν οι κα-
ταρράκτες στο 
φαράγγι του 
Χέγκεντορφ, 
στην Ελβετία. 
Παρά το πολικό 
ψύχος στην πε-
ριοχή, ο τουρι-
σμός δεν στα-
ματά. Κάποια 
«προβλήματα» 
γίνονται... αξιο-
θέατα!  

50%  μείωση της χρήσης παραδοσι-
ακών καυσίμων έως το 2020 έθεσε ως 
στόχο η κυβέρνηση της Βρετανίας

400 εκατ. τόνοι επικίνδυνων αποβλή-
των παράγονται κάθε χρόνο στον κόσμο. 
Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 25.000

2.000
αβγά μπορεί να γεννήσει 
συνολικά μία μύγα στη διάρκεια 
της ζωής της. Κάθε φορά 
γεννάει μέχρι και 500 αβγά και 
η διαδικασία γίνεται σταδιακά, 
σε διάστημα τριών ή τεσσάρων 
ημερών 

1970 
ηταν η χρονιά που άρχισαν 
να λειτουργούν μεγάλες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
αφαλάτωσης στις ηΠα, τη 
ρωσία, το Μεξικό και τις 
παραθαλάσσιες χώρες της 
Μέσης ανατολής

20%
αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
οι πωλήσεις των βιολογικών 
προϊόντων στη βρετανία, 
ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν 
οι πωλήσεις σε συμβατικά 
λαχανικά 
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νια λόγω της μειωμένης ζήτησης για καυ-
σόξυλα και της καλύτερης φύλαξης, η συρ-
ρίκνωσή της όμως συνεχίζεται. Η παρόχθια 
βλάστηση στο δέλτα του Πηνειού έχει πε-
ριοριστεί στο 1/3 της αρχικής έκτασης, με 
αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα να συρρι-
κνώνονται και να υποβαθμίζονται συνεχώς. 
Σύμφωνα με την μελέτη του Γιώργου Ευ-

θυμίου, καθηγητή Εφαρμογών στο ΤΕΙ Λά-
ρισας, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν 
οδηγήσει στον κατακερματισμό των 
οικότοπων και στη μερική εξαφά-
νισή τους, ενώ η ορνιθοπανί-
δα έχει μειωθεί σημαντικά. 
Τέλος, η υλοτομία, η εντατι-
κή γεωργία αλλά και η κα-

τασκευή του οδικού δικτύου έχουν περιο-
ρίσει τους διαδρόμους επικοινωνίας μετα-

ξύ των οικότοπων, με αποτέλε-
σμα να μην αποτελούν ένα 

ενιαίο σύνολο. 

Τα έργα... 
σωτηρίας
«Υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι να ανησυχού-
με μετά από μια πο-

λύ μεγάλη πυρκαγιά, 
διότι συχνά προωθού-

νται δαπανηρά και κατα-
στροφικά έργα στο όνομα της 

“αντιπλημμυρικής προστασίας”», αναφέ-
ρει σε έκθεσή του ο γεωλόγος - βιολόγος 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ-
νών (ΕΛΚΕΘΕ) Σταμάτης Ζόγκαρης. 

Τέτοια καταστροφικά έργα μετατροπής 
των ποταμών σε κανάλια και ευθυγράμ-
μισής τους έγιναν μετά τις πυρκαγιές του 
2007 στον Αλφειό και τον Ευρώτα. Στην 
περίπτωση του Αλφειού, κοντά στο ύψος 
της Ολυμπίας, παρατηρήθηκαν πολλές 
αυθαίρετες επεμβάσεις και το ποτάμι με-
τατράπηκε σε «βιομηχανική ζώνη» για 
την τροφοδοσία τεχνικών έργων με άμ-
μο και χαλίκι. 

Οι ποτάμιες εκσκαφές για τον «καθαρι-
σμό» και η χαλικοληψία, όπως αναφέρει 
η έκθεση, προκαλούν ταπείνωση της κοί-
της, με αρνητικές επιπτώσεις στην παρό-
χθια ζώνη και τους υδροφόρους ορίζο-
ντες. Ειδικά τα έργα «καθαρισμού της κοί-
της» και τα έργα οδοποιίας μέσα στα κα-
μένα συχνά προκαλούν έντονη διάβρω-
ση και υποβάθμιση των εδαφών και των 
ευαίσθητων παρόχθιων ζωνών.

ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ, ξυλεύσεις, σκουπίδια, ανε-
ξέλεγκτη χαλικοληψία και σε κάποιες περι-
πτώσεις, όπως του Σπερχειού, διάθεση αστι-
κών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 
καταστρέφουν τα παρόχθια δάση στην Ελ-
λάδα. Αν και τα οικοσυστήματα αυτά είναι 
ελάχιστα μελετημένα και κατά κύριο λόγο 
απροστάτευτα, ο πλούτος και η σημαντική 
τους λειτουργία κινδυνεύουν άμεσα από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Ευρώτας 
Ως περισσότερο απειλούμενοι οικότοποι 
χαρακτηρίζονται τα παρόχθια δάση στην 
περιοχή του Ευρώτα, σύμφωνα με ειδική 
έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Life - Environment. Μικρά έργα 
(δρόμοι, αντιπλημμυρικά έργα, χαλικολη-
ψίες, εκχερσώσεις μικρής κλίμακας, τοπική 
υπερβόσκηση) που πραγματοποιούνται κά-
θε χρόνο αλλοιώνουν τις συστάδες δάσους, 
χωρίς όμως να τις εξαφανίζουν. 

Ωστόσο, αυτές οι πολλαπλές παρεμβά-
σεις λειτουργούν αθροιστικά, με αποτέλε-
σμα η έκταση πολλών παρόχθιων δασών 
να έχει μειωθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, η 
ξύλευση και οι εκχερσώσεις είναι μεγάλης 
κλίμακας, με καταστροφικές επιπτώσεις. 
Μάλιστα, σε πολλές περιοχές οι αγρότες 
έχουν επεκτείνει τα χωράφια τους μέχρι 
την κοίτη του ποταμού και στα περισσότε-
ρα σημεία όπου υπάρχει έντονη γεωργία 
η φυσική παρόχθια βλάστηση έχει εκχερ-
σωθεί. Στην έκθεση αναφοράς σημειώνεται 
ότι «η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, 
σε επίσημη απάντηση σχετικού ερωτήμα-
τος της Ομάδας Life - Environment, αναφέ-
ρει ότι δεν υπάρχουν δημόσια παρόχθια 
κτήματα κατά μήκος του Ευρώτα». Το γε-
γονός αυτό, σε συνδυασμό με την απου-
σία εθνικού κτηματολογίου στην περιοχή 
της Λακωνίας, έχει ως αποτέλεσμα να ευ-
νοούνται οι εκτεταμένες εκχερσώσεις και 
ξυλεύσεις πλατανοδάσους.

Σπερχειός
Τόσο τα νερά του ποταμού Σπερχειού 
όσο και το παρόχθιο δάσος αντιμετωπί-
ζουν εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήμα-
τα. Ενα από τα κυριότερα είναι η επέκτα-
ση των γεωργικών καλλιεργειών εις βάρος 
της φυσικής παρόχθιας βλάστησης. Στα 
περισσότερα τμήματα της παρόχθιας ζώ-
νης η βλάστηση έχει εξαφανιστεί τελείως 
ή έχει περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα κα-
τά μήκος του ποταμού. Συνέπεια της κατα-
στροφής είναι η μείωση της βιοποικιλότη-
τας των οικοσυστημάτων. Η συνεχώς αυ-
ξανόμενη εντατικοποίηση των καλλιεργει-
ών, η αλόγιστη άρδευση, η υπεράντληση 
των υπόγειων υδάτων, οι αμμοληψίες και 
η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων, 
αλλά και βιομηχανικών αποβλήτων συντε-
λούν στη συνεχή υποβάθμιση του ποτα-
μού και την καταστροφή του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. 

«Η παράνομη κοπή δέντρων έχει μειω-
θεί σε σχέση με το παρελθόν. Βέβαια, το 
πρόβλημα παραμένει και φυσικά δεν μπο-
ρούμε να συγκρίνουμε την τωρινή έκταση 
του παρόχθιου δάσους με προηγούμενες 
δεκαετίες. Οι “έξυπνοι” που θέλουν να αυ-
ξήσουν τα στρέμματά τους συνεχίζουν το 
έργο τους», δήλωσε το μέλος των Οικολό-
γων Πράσινων Στέφανος Σταμέλλος. 

Πηνειός 
Η παράνομη υλοτομία της παραποτάμιας 
βλάστησης έχει μειωθεί τα τελευταία χρό-

z  THΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑΔΗ 
a.simitsiadi@realnews.gr

Σήμα κινδύνου για 
τα παρόχθια δάση

H
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΑ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΔΑΣΗ στην Ελλάδα έχουν μελετηθεί ελάχιστα, αν και 
αποτελούν σημαντικούς δείκτες υγείας της παρόχθιας ζώνης. Ο ρό-
λος τους είναι καταλυτικός στη ρύθμιση των υδάτινων πόρων και τη 
διαχείριση των εδαφών. Προστατεύουν τις όχθες από τη διάβρωση 
και εμποδίζουν τη ρύπανση των νερών από νιτρικά, φωσφορικά και 
οργανικά υπολείμματα. Αν και μικρές σε έκταση, οι παρόχθιες ζώνες 
έχουν δυσανάλογα πλούσια βιοποικιλότητα, επειδή συγκεντρώνουν 
τόσο υδρόβια όσο και χερσαία είδη. 

Είναι οι φυσικοί διάδρομοι που ακολουθούν τα άγρια ζώα για να 
διασχίσουν τοπία αλλοιωμένα από τον άνθρωπο. Ετσι, επιτρέπουν σε 
πολλά είδη να αποικίσουν νέους τόπους ή να αντικαταστήσουν πλη-
θυσμούς που εξαφανίστηκαν. Η δομή τους αποτελεί ένα από τα βα-

σικά στοιχεία για την αξιο-
λόγηση της καλής οικολο-
γικής κατάστασης των πο-
ταμών. Στην Ελλάδα, κατά 
τον 20ό αιώνα αποξηράν-
θηκε το 60%-70% των φυ-
σικών υγρότοπων και χά-
θηκε αντίστοιχο ποσοστό 
παρόχθιων δασών. Σήμε-
ρα τα περισσότερα παρό-
χθια δάση είναι απροστά-
τευτα.

κοπή 
Η παράνοµη κοπή 
δέντρων έχει µει-
ωθεί σε σχέση µε 
το παρελθόν. Βέ-
βαια, το πρόβλη-
µα παραµένει και 
φυσικά δεν µπο-
ρούµε να συγκρί-
νουµε την τωρινή 
έκταση του παρό-
χθιου δάσους µε 
προηγούµενες δε-
καετίες

Πηνειός 
Η παρόχθια βλά-
στηση στο δέλτα 
του Πηνειού έχει 
περιοριστεί στο 
1/3 της αρχικής 
έκτασης, µε αποτέ-
λεσµα τα οικοσυ-
στήµατα να συρρι-
κνώνονται και να 
υποβαθµίζονται 
συνεχώς

Η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα και η έλλειψη προστασίας εξαφανίζουν 
συστήµατα πλούσια σε βιοποικιλότητα µε υδρόβια και χερσαία είδη

Σε πολλές περιοχές οι αγρότες έχουν 
επεκτείνει τα χωράφια τους µέχρι 
την κοίτη του ποταµού και η φυσική 
παρόχθια βλάστηση έχει εκχερσωθεί

H

70%
τουλάχιστον µειώθη-

καν τα παρόχθια 
δάση στην Ελλά-
δα κατά τον 20ό 

αιώνα 
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υπόλειµµα μπορεί να χρησι µοποιηθεί 
σαν οργανικό λίπασµα ή να μετατρα-
πεί σε υγρό και στερεό λίπασµα άρι-
στης ποιότητας και σε νερό άρδευσης. 
«Από το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί 

Καθαρή ενέργεια από βιοαέριο
Προέρχεται από επικίνδυνα απόβλητα, αλλά μετατρέπεται σε «οικολογικό» ηλεκτρισμό

Μοναδική ευκαιρία για την αξιοποί-
ηση του βιοαερίου στην ελλάδα -και 
για τη διαχείριση εκατομμυρίων τόνων 
οργανικών αποβλήτων που τώρα ρυ-
παίνουν ανεπεξέργαστα το περιβάλλον- 
είναι το νομοσχέδιο για τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας που ετοιμάζεται 
να καταθέσει το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος έως τα τέλη Μαρτίου.  

Λύματα και υπολείμματα 
Το βιοαέριο παράγεται με την αναερό-
βια χώνευση αγροτοβιοµηχανικών α-
ποβλήτων, όπως λύματα και υπολείμ-
ματα από χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, 
βουστάσια, τυροκοµεία, σφαγεία, ε-
λαιουργεία, αστικά λύματα και σκου-
πίδια. Αποτελείται κυρίως από μεθά-
νιο (55%-70%) και διοξείδιο του άν-
θρακα (30%-45%), ενώ περιέχει μι-
κρές ποσότητες από άζωτο, υδρογό-
νο, αµµωνία και υδρόθειο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχα-
νές εσωτερικής καύσης, καυστήρες αε-
ρίου ή αεριο στρόβιλους για την παρα-
γωγή «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας για τηλεθέρμανση. Το 

z  TΗΣ ΕΦήΣ ΛαΣκα 
e.laska@realnews.gr

80
ευρώ/μεγαβατώρα 
είναι τώρα η τιμή 
πώλησης ρεύματος 
από βιοαέριο 

1,25 
εκατ. τόνους 
πετρελαίου μπορούν 
να αντικαταστήσουν 
οι 17 εκατ. τόνοι 
οργανικών 
αποβλήτων που 
παράγονται κάθε 
χρόνο στην Ελλάδα

s

βιομεθάνιο, ένα καύσιµο μεταφορών 
που μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο 
του φυσικού αερίου», σημειώνει ο υ-
πεύθυνος Δέσμης εργων βιοαερίου στο 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργει-
ας (ΚΑΠε) Χρήστος Ζαφείρης.

Μηδενικές επενδύσεις
Οι υπάρχουσες μονάδες βιοαερίου 
στην ελλάδα έχουν συνολική εγκατε-
στημένη ισχύ περίπου 41 MW, ενώ εκ-
κρεμούν στη Ρυθμιστική Αρχή ενέρ-
γειας (ΡΑε) αιτήσεις για έγκριση επεν-
δύσεων ισχύος 11 ΜW. Σχεδόν σε όλα 
τα έργα η πρώτη ύλη είναι τα σκουπί-
δια των ΧΥΤΑ των Ταγαράδων ή των 
Λιοσίων, ενώ ελάχιστα είναι τα έργα 
για τη διαχείριση των αγροκτηνοτρο-
φικών αποβλήτων που φτάνουν τους 
17 εκατ. τόνους ετησίως. Τα απόβλη-
τα αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
«Η αναερόβια χώνευση με παραγω-
γή βιοαερίου είναι ιδανική μέθοδος 
διαχείρισης αγροκτηνοτροφικών α-
ποβλήτων, κυρίως τυρογάλακτος και 
κατσίγαρου», επισημαίνει ο χημικός 
Msc από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών Τάσος κακούρος. «Στην ελ-
λάδα υπάρχει και τεχνογνωσία αλλά 
και εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στον χώρο. Κίνητρα δεν υπάρ-
χουν», καταλήγει. 

«Το σημαντικότερο πρόβλημα στην 
προώθηση του βιοαερίου είναι η έλ-
λειψη αποδοτικότητας και ασφάλει-
ας της επένδυσης», τονίζει ο κ. Ζαφεί-
ρης. Αλλα σημαντικά εμπόδια για την 
ανάπτυξή του είναι η απροθυμία των 
αγροτών και κτηνοτρόφων να συνά-
ψουν μακροχρόνια συμβόλαια για την 
παράδοση των αποβλήτων τους και η 
έλλειψη αποδοχής από την πλευρά των 
πολιτών. Η γραφειοκρατία για την έκ-
δοση των απαιτούμενων αδειών, η ά-
γνοια των κυβερνήσεων και η ανεπαρ-
κής ενημέρωση των παραγωγών πε-
ριόρισαν τις επενδύσεις.  

«Θα μπορούσαν να κατασκευα-
στούν κεντρικές μονάδες συνδυασμέ-

νης χώνευσης που θα παράγουν βιοα-
έριο και μονάδες αναβάθμισης για βι-
ομεθάνιο που θα συντροφοδοτούν το 
δίκτυο του φυσικού αερίου. Τέτοιες ε-
πενδύσεις θα απέδιδαν σε περιοχές με 
υψηλό δυναμικό οργανικών αποβλή-
των, όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα 
και η βοιωτία», εξηγεί ο κ. Ζαφείρης. 
επιπλέον, το βιοαέριο μπορεί να πα-
ραχθεί σε κάθε ΧΥΤΑ που έχει τουλά-
χιστον 20.000 τόνους σκουπίδια ετη-
σίως, δηλαδή στις περισσότερες με-
γάλες πόλεις της ελλάδας.  

Απόβλητα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη τροφοδοτούν 
5.000 μονάδες παραγωγής βιοαερίου. Με αυτό είτε «εμπλουτίζονται» δίκτυα 
φυσικού αερίου είτε κινούνται τα 600.000 οχήματα που, ύστερα από μια 
πολύ απλή τεχνική μετατροπή, εξαιρούνται των όποιων περιορισμών ισχύουν 
για τα «κοινά» αυτοκίνητα

Η μονάδα βιοαερίου στους 
Ταγαράδες Θεσσαλονίκης 

παράγει ενέργεια ισχύος 5 ΜW

H

Ποιες είναι  
οι επιλογές  
της κυβέρνησης 

1 Να παραμείνει πιστή στο 
αρχικό σχέδιο, σύμφω-

να με το οποίο η παραγόμε-
νη από βιοαέριο μεγαβατώ-
ρα θα πωλείται περίπου 120 
ευρώ (για εγκαταστάσεις έως 
100 κιλοβάτ), τιμή που ωστό-
σο δεν διασφαλίζει τη βιωσι-
μότητα μιας επένδυσης.

2 Να θεσπίσει μια πιο «ρεα-
λιστική» τιμή (π.χ. 200 ευ-

ρώ ανά μεγαβατώρα) ή να δη-
μιουργήσει μια σειρά συμπλη-
ρωματικών κινήτρων (μείωση 
φορολογίας, χρέωση στους 
παραγωγούς των αποβλή-
των για τη διάθεσή τους κ.ά.), 
όπως συμβαίνει σε άλλες χώ-
ρες. «Εάν το υπουργείο δεν 
δώσει τουλάχιστον 250 ευρώ 
τιμή πώλησης του ρεύματος 
για κάθε μεγαβατώρα που 
παράγεται από οργανικά από-
βλητα, οι επενδύσεις δεν θα 
αναπτυχθούν», τονίζει ο πρό-
εδρος της εταιρείας Shipteco 
Γιάννης Γεωργιάδης.

πρωτοπορουΝ γΕρμαΝια και βρΕταΝια

H
Στην Ευρώπη λειτουργούν πάνω από 5.000 μονάδες βιοα-
ερίου, κυρίως στη γερμανία και τη βρετανία. Η αγορά του βιο-
μεθανίου αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο, καθώς πολ-
λά κράτη όπως η Σουηδία, η ολλανδία, η αυστρία και η Ελβε-
τία έχουν ξεκινήσει να τροφοδοτούν με βιομεθάνιο το δίκτυο 
του φυσικού αερίου. Στη γερμανία η κυβέρνηση έχει θέσει στό-
χο την αντικατάσταση 60 δισ. κιλοβατώρων φυσικού αέριου με 
βιοαέριο έως το 2020, δημιουργώντας 1.000 νέες επενδύσεις 
αξίας 10-12 δισ. ευρώ. ιδιαίτερα διαδεδομένο είναι το βιομεθά-
νιο ως καύσιμο για τα οχήματα, αφού στην Ευρώπη υπάρχουν 
περισσότερα από 2.000 πρατήρια που τροφοδοτούν με βιομε-
θάνιο 600.000 αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά. 

Τι γινΕΤΑι σΤΗν ΕυρώΠΗ 
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ΣΕ ΠΛΗΡΗ ανατροπή οδηγούν τον αντι-
πυρικό σχεδιασμό της Ελλάδας οι κλιμα-
τικές αλλαγές, καθώς από την επόμενη δε-
καετία οι ημέρες με υψηλότατο κίνδυνο εκ-
δήλωσης πυρκαγιών αναμένεται να αυξη-
θούν περισσότερο από 65%! Το ιδιαίτερα 
ανησυχητικό δεδομένο παρουσιάζεται σε 
έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών που εξασφάλισε και παρουσιάζει απο-
κλειστικά η «R». 

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι 
εκτιμήσεις για την αύξηση του αριθμού 
των πυρκαγιών που εκδηλώνονται κάθε 
χρόνο στην Ελλάδα τεκμηριώνονται με 
επιστημονικό τρόπο. Η έρευνα δείχνει ότι 
από το 2020 και έπειτα οι μέρες με εξαιρε-
τικά μεγάλο ρίσκο εμφάνισης πυρκαγιών 
πρόκειται να αυξηθούν στις 50 από τις πε-
ρίπου 30 σήμερα. 

Ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό προ-
καλούν τα όσα έδειξε η έρευνα για την Αττι-
κή. Την περίοδο 1961-1990, τα καλοκαίρια 
στον νομό της πρωτεύουσας χαρακτηρί-
ζονταν κατά μέσο όρο από ημέρες «χαμη-
λού και μεσαίου ρίσκου» για την εμφάνιση 
πυρκαγιών. Από την επόμενη δεκαετία κι 
έπειτα, ο κίνδυνος αναμένεται να είναι υψη-
λός καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού 
αλλά και του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει 
συνολικά 120 ημέρες μέγιστης «πύρινης» 
επικινδυνότητας για την Αττική! 

Από το 2007 στο... 2071
Οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση τον δείκτη 
FWI (Fire Weather Index) ο οποίος χρη-
σιμοποιείται για να καταγράφει την τά-
ση των πυρκαγιών στη Βόρειο Αμερική. 
«Πρόκειται στην ουσία για έναν συνδυα-
σμό δεδομένων που αφορούν τις χειμερι-
νές βροχοπτώσεις, τα επίπεδα υγρασίας, 
την ισχύ των ανέμων και τις μέγιστες θε-
ρινές θερμοκρασίες. Οι έρευνές μας έδει-
ξαν ότι ο δείκτης μπορεί να εφαρμοστεί 
και στον μεσογειακό χώρο», δηλώνει ο 
Χρήστος Γιαννακόπουλος, που μαζί με τη 
Δήμητρα Φούντα είναι οι ερευνητές του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου οι οποίοι συνέ-
ταξαν την έρευνα. 

 z  ΤOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr

Η πρόβλεψη για την τάση των πυρκα-
γιών στηρίζεται σε ήδη υπάρχοντα στοι-
χεία για τις μελλοντικές κλιματικές συνθή-
κες της Ελλάδας. Βάσει του ίδιου μοντέ-
λου, λοιπόν, οι επιστήμονες προβλέπουν 
περαιτέρω ένταση του πύρινου κλοιού στη 
χώρα μας από το 2071 και έπειτα, όταν η 
περίοδος υψηλής επικινδυνότητας πυρ-
καγιών αναμένεται να είναι έναν με δύο 
μήνες μεγαλύτερη σε σχέση με σήμερα. 
Ποια είναι, όμως, η τάση των πυρκαγιών 
για το άμεσο μέλλον; 

«Τα συγκεκριμένα κλιματικά μοντέλα εί-
ναι ακριβή μόνο όταν εφαρμόζονται σε πε-
ριόδους από 30 και πλέον ετών. Ετσι, δεν 
μπορούμε να εκτιμήσουμε απόλυτα τι θα 
γίνει, π.χ., φέτος το καλοκαίρι, είναι σαφές 
όμως ότι η τάση των πυρκαγιών είναι αυ-
ξητική», τονίζει ο κ. Γιαννακόπουλος, προ-

σθέτοντας πως απόδειξη της σημερινής 
αυξητικής τάσης αποτελεί το 2007. «Ηταν 
μια χρονιά με άνυδρο χειμώνα και θερμό 
καλοκαίρι, με αποτέλεσμα τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές. Ενώ λοιπόν σήμερα το 
2007 θεωρείται ακραία περίπτωση, στο 
μέλλον θα πρόκειται για μία συνηθισμέ-
νη χρονιά». 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πα-
ρουσιαστούν αναλυτικά στο συνέδριο 
«Κοπεγχάγη 2009: Το περιβάλλον στη δί-
νη μιας παγκόσμιας κρίσης», που διοργα-
νώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλο-
ντικών Ερευνών και Κατάρτισης στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, στις 25 και 26 Φε-
βρουαρίου. 

Από την επόµενη δεκαετία, ο κίνδυνος δασικής 
πυρκαγιάς θα είναι υψηλός όχι µόνο όλο το κα-
λοκαίρι αλλά και τον Σεπτέµβριο

F

Σηµαντική αύξηση των καταστροφικών πυρκαγιών αναµένεται 
στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής

120 «πύρινες» ημέρες 
για τα δάση της Αττικής

Σημαντικά αυξημένο θα είναι 
το κόστος της πρόληψης και 
κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών 
στην Ελλάδα, σε μόλις δέκα χρόνια

Aπό το 2021, η Ελλάδα θα έχει 20 περισσότερες 
ηµέρες µε υψηλό ρίσκο εµφάνισης πυρκαγιών. 
Η εκτίµηση γίνεται βάσει των µονάδων του δείκτη FWI. 
Από 0 -14 µονάδες, το ρίσκο πυρκαγιάς είναι χαµηλό, 
από 15 - 29 µεσαίο και υψηλό από τις 30 και πάνω. 

Ηµέρες µε υψηλό ρίσκο 
πυρκαγιών στην Ελλάδα

-4,07 0,74 5,54 10,35 15,16 19,96 24,77

18 20 22 24 26 28 30 32 34

42

40

38

36

34

32

Την περίοδο 2021-2050, όλες οι ηµέρες από 
τον Ιούνιο µέχρι και τον Σεπτέµβριο θα χαρακτηρίζονται 
µεσαίου και υψηλού ρίσκου, καθώς ο δείκτης δεν θα 
πέφτει κάτω από τις 20 µονάδες.   

Ηµέρες µε υψηλό 
ρίσκο πυρκαγιών στην Αττική
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Την περίοδο 2021-2050, περιοχές της νότιας Ελλάδας 
θα γνωρίσουν µείωση των βροχοπτώσεων σε ποσοστό 
που φτάνει µέχρι και το 20%, γεγονός που αυξάνει 
τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. 

Χειµερινές βροχοπτώσεις
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Αύξηση 1,8 µε 2,2ο C υπολογίζεται για τις µέγιστες 
θερµοκρασίες που θα σηµειώνονται από το 2021. 
Τα επίπεδα των θερµοκρασιών που σηµειώνονται τις 
θερµότερες ώρες των καλοκαιρινών ηµερών θεωρούνται 
κρίσιµοι παράγοντες για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Μέγιστες θερινές θερµοκρασίες
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Τοξικά... Ασωπού
στη Μεσσαπία!
Επικίνδυνα «εισαγόμενα» απόβλητα μόλυναν γεωτρή-
σεις που χρησιμοποιούνται για αρδευόμενο νερό

Βάσιμεσ υποψιεσ για παράνομη με-
ταφορά και ανεξέλεγκτη απόρριψη ε-
πικίνδυνων αποβλήτων από την περι-
οχή του Ασωπού στη Μεσσαπία ευ-
βοίας εκφράζουν κύκλοι του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «R», από αναλύσεις σε νερά 
γεωτρήσεων της Μεσσαπίας προκύ-
πτουν και πάλι εξαιρετικά υψηλές συ-
γκεντρώσεις σε εξασθενές χρώμιο, της 
τάξεως των 130 με 360 μικρογραμ-
μαρίων ανά λίτρο (μg/l).

Οπως διαβεβαιώνουν οι ίδιες πη-
γές, οι συγκεντρώσεις σε βαρέα μέ-
ταλλα και άλλους ρύπους που έχουν 

βρεθεί σε χωματοδεξαμενές δικαιο-
λογούνται μόνο εν μέρει από την εξο-
ρυκτική δραστηριότητα στην περιο-
χή. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι 
έχει γίνει απευθείας απόρριψη απο-
βλήτων μεταλλουργικών διεργασιών 
από την περιοχή του Ασωπού.

Η ρύπανση αφορά κυρίως το αρ-
δευόμενο νερό, ενώ υπάρχουν επί-
σης αναφορές ότι έχει μολυνθεί και 
το διανεμόμενο πόσιμο νερό. Τέλος, 
εκφράζονται φόβοι ότι κάποιοι αγρό-
τες χρησιμοποιούν το νερό της γεώ-
τρησής τους και για πόση. Παρ’ όλα 
αυτά, η περιφέρεια, αν και έχει ενη-
μερωθεί σχετικά, δεν έχει σφραγίσει 
τις γεωτρήσεις. 

Ελεγχοι και κυρώσεις
Η έρευνα στην περιοχή της Μεσσα-

πίας είχε ξεκινήσει 
από το πρώην Υ-
ΠεΧΩΔε και, πα-
ρόλο που το πρό-
βλημα είχε διαπι-
στωθεί, δεν είχαν 
ληφθεί κάποια μέ-
τρα για την αντι-
μετώπισή του. Σή-
μερα συνεχίζεται 
από σοβαρή επι-
στημονική ομά-
δα υπό την επο-
πτεία του Δημο-
σίου, έτσι ώστε 
να διερευνηθεί η 
συνεισφορά στη 

ρύπανση των εξορυκτικών δραστη-
ριοτήτων και άλλων πηγών. Η διαδι-
κασία θα ολοκληρωθεί όταν ταυτο-
ποιηθούν οι παραγωγοί, οι διακινη-
τές και οι αποδέκτες των αποβλήτων 
και αποδοθούν ευθύνες. 

Για τον σκοπό αυτό, το υπουργείο 
συνεργάζεται και με ειδική ομάδα της 
Αστυνομίας που έχει ορίσει ο ίδιος ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπως επί-
σης και με τον αντιεισαγγελέα Περι-
βάλλοντος κ. παπαδάκη, καθώς και 
με τα υπουργεία Υγείας και Οικονο-
μικών, έτσι ώστε να επιβληθούν κυ-
ρώσεις και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. 
Ηδη έχουν εντοπιστεί κάποιοι μικρο-
διακινητές και μερικά από τα σημεία 
όπου γίνεται η ανεξέλεγκτη απόρρι-
ψη και έχουν γίνει κάποιες κατασχέ-
σεις φορτηγών.

Καθυστέρηση
εχουν περάσει πάνω από έξι μήνες 
από τότε που διαπιστώθηκε το πρό-
βλημα στην περιοχή. Σύμφωνα με 
τους ειδικούς, θα έπρεπε να είχε ή-
δη διυλιστεί νερό και να δοθεί άμε-
σα στους κατοίκους.

Προς το παρόν, πάντως, το υπουρ-
γείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να ε-
φαρμόσει πρόγραμμα αποκατάστα-
σης της περιοχής ανάλογο με του Ασω-
πού, καθώς η έκταση της ρύπανσης 
είναι πολύ πιο περιορισμένη, ωστό-
σο δεν αποκλείει στο μέλλον να πάρει 
δείγματα και από άλλα σημεία.

z  TΗΣ άΛεΞάΝΔΡάσ ΧάΪΝΗ 
a.chaini@realnews.gr

Κόλαφος για την ΕΑΒ
και 7 ακόμη βιομηχανίες

ΤΗΝ πΡοσωΡιΝΗ διακοπή της λειτουργίας της βιομηχανίας συ-
ντήρησης, επισκευής και κατασκευής αεροσκαφών (εΑβ) γιατί 
δεν διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, αποφάσι-
σε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βοιωτίας. Τι σημαίνει αυτό στην 
πράξη; Οχι λουκέτο, πάντως, εφόσον η απόφαση δίνει τη δυνα-
τότητα στην εταιρεία να προσφύγει ενώπιον του γενικού γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Στερεάς ελλάδας και του Συμβουλίου της 
επικρατείας εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της, ενώ επα-
νεξετάζεται στην περίπτωση που ο φορέας της βιομηχανίας υπο-
βάλει στην υπηρεσία την απαιτούμενη άδεια. 

Ανάλογες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και για 7 ακόμη εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τις Μ.Ι. Μαΐλλης Αβεε, Ι. 
Μαυρούλης - Γ. Πριόβολος Αβεε ΜεΤΠΛΑΣΤ (μερική ανάκληση 
λειτουργίας), ελαιουργική βοιωτίας, βΙΟΚΟΜΠΟΣΤ Χ. Μυγιάκης 
Αβεε, βΟΙΩΤΙΚΗ - Σ. Σταγάκη, ΧΥΤΟΜεΤΑΛ εΠε και Αφοί Παπα-
μικρούλη Ο.ε. Ολες έχουν προσφύγει για αναστολή της απόφα-
σης της νομαρχίας μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους στα 
τέλη Μαρτίου, ενώ η τελευταία την έχει ήδη εξασφαλίσει. «Αυτή 
είναι η συνήθης πρακτική», εξηγεί ο Χαράλαμπος Ρουσέτης, δι-
ευθυντής Ανάπτυξης στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βοιωτίας, 
διευκρινίζοντας ότι στο ενδιάμεσο διάστημα οι εταιρείες συνεχί-
ζουν να λειτουργούν κανονικά... 

Εσχατο μέσο
«Η προσωρινή αναστολή της λειτουργί-

ας των εταιρειών είναι το έσχατο μέσο 
όταν οι προθεσμίες για την κατάθε-
ση των απαραίτητων αδειών έχουν 
παρέλθει προ πολλού», επισημαίνει 
ο κ. Ρουσέτης. Σύμφωνα με τον νό-
μο, η άδεια έγκρισης περιβαλλοντι-

κών όρων πρέπει να βγαίνει σε 40 η-
μέρες, κάτι που στην πράξη είναι ανέ-

φικτο, κυρίως λόγω της έλλειψης ανθρώ-
πινου δυναμικού και πόρων στις υπηρεσί-

ες. Οσο για τα επικίνδυνα απόβλητα, συμπληρώ-
νει ο κ. Ρουσέτης, η διακοπή λειτουργίας πρέπει να γίνεται άμε-
σα. Σε περίπτωση άλλων παραβάσεων περιβαλλοντικών όρων, η 
νομαρχία επιβάλλει στην εταιρεία τρεις φορές πρόστιμο και στη 
συνέχεια προχωρά στη διακοπή λειτουργίας της. 

Ενοχη η ΕΑΒ;
Οσο για την εΑβ, η έκδοση άδειας τροποποίησης περιβαλλοντι-
κών όρων εκκρεμεί από τον Δεκέμβριο του 2007, ενώ η άδεια δια-
χείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από τον Μάρτιο του 2008. Πώς 
λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα; Προφανώς, χωρίς τα απα-
ραίτητα... «Γίνονταν κάποιοι έλεγχοι από την υπηρεσία μας», α-
παντά ο κ. Ρουσέτης. «είχαμε πάρει δείγματα, τα οποία είχαν α-
ποδειχτεί χωρίς κανένα πρόβλημα». 

Ο Θάνος Χρονόπουλος, γενικός διευθυντής της εΑβ, πάντως, 
αισιοδοξεί ότι σύντομα θα έχει στα χέρια του τα πολύτιμα έγγρα-
φα: «Με την καινούργια διοίκηση έχει επιταχυνθεί η διαδικασία 
για τη χορήγηση αδειών», δηλώνει στην «R» και προσθέτει ότι από 
τον Δεκέμβριο ο φάκελος έχει ανατεθεί στους χειριστές και πλέον 
έχει κλείσει η σύνταξη των τροποποιημένων όρων, οι οποίοι θα 
κατατεθούν στη συνέχεια στην περιφέρεια για έγκριση. «Το θέ-
μα θα κλείσει με την υπογραφή της άδειας», λέει χαρακτηριστι-
κά, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει και η άδεια και για τη διαχεί-
ριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

δύο
χρόνια εκκρεμεί η  
άδεια διαχείρισης  
επικίνδυνων απο-

βλήτων της  
ΕΑΒ
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σης των πόρων, ενισχύει τη διαφάνεια στη 
διαχείριση, διάθεση και αξιοποίηση των 
πόρων και εξασφαλίζει την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των επιλεγμέ-
νων δράσεων.

Επιπλέον, προβλέπει τη σύσταση Συμ-
βουλίου Πράσινης Πολιτικής, ενός οργά-
νου που θα εξειδικεύει τις προτεραιότη-
τες της στρατηγικής και το οποίο θα εκτε-
λεί χρέη «εντολέα» για το Πράσινο Ταμείο. 
Στο Συμβούλιο, εκτός από το ΥΠΕΚΑ, θα 
συμμετέχουν και εκπρόσωποι κοινωνικών 
φορέων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανε-
ξαρτησία του.

Το ταμείον δεν είναι μείον
Το ΕΤΕΡΠΣ υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγ-
μή έχει αποθεματικό περί τα 260 εκατομ-
μύρια ευρώ, από παλαιότερες ετήσιες 
εισροές της τάξεως των 30 εκατομμυρί-
ων. Από αυτά τα χρήματα, άλλωστε, εξή-
γησε η υπουργός, θα καλυφθούν και τα 
40 εκατομμύρια που χρειάζονται για τις 
αναδασώσεις στην Αττική, καθώς και 
θέματα βιοποικιλότητας και αστι-
κών αναπλάσεων, τα οποία δεν 
είχαν ενταχθεί στο Δ’ ΚΠΣ, το 
λεγόμενο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 
(ΕΠΠΕΡΑΑ).

Οσο για το μέλλον, οι εισροές του θα 
προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα 
αν θα προκύψουν κάποια έσοδα και από 
τους ημιυπαίθριους ή τα αυθαίρετα. «Το 
ζήτημα είναι το ταμείο να πάρει τα χρή-
ματα που δικαιούται», υποστηρίζει η Θε-
οδότα Νάντσου, συντονίστρια Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής του WWF Ελλάς. «Δη-
λαδή, τα χρήματα που θα εισπράττονται 
από το υπουργείο Οικονομικών να απο-
δίδονται στα έργα για τα οποία εισπρά-
χτηκαν». 

Αντικειμενικά κριτήρια
Η υλοποίηση των έργων θα ανατίθεται σε 
φορείς του Δημοσίου, υπουργεία, περιφέ-
ρειες, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σωματεία ή 
ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων.

Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση των έρ-
γων καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια 
επιλογής που θα αφορούν τη σκοπιμότη-

τα των δράσεων, όπως και τη διαχει-
ριστική ικανότητα του φορέα 

υλοποίησης, ενώ εισάγονται 
υποχρεώσεις αξιολόγησης 
και ελέγχου της αποτελε-
σματικότητας των δράσε-

ων αυτών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δικό του «κουμπαρά» θα 
διαθέτει πλέον το περιβάλλον με απόφαση 
της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, 
που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Το επονομα-
ζόμενο «Πράσινο Ταμείο» θα αποτελεί το 
μέσο για τη χρηματοδότηση της περιβαλ-
λοντικής στρατηγικής. Θα αντικαταστήσει 
το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών 
και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) που, 
όπως ανέφερε η υπουργός, «μέχρι τώρα 
λειτουργούσε με πελατειακή λογική» και 
προς το παρόν έχει «παγώσει» και τον Ει-
δικό Φορέα Δασών (ΕΦΔ), ο οποίος με-
ταφέρεται από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο ΥΠΕΚΑ. 

Το νέο ταμείο, που θα έχει τη νομική 
μορφή ανώνυμης εταιρείας του Ελληνι-
κού Δημοσίου και θα εποπτεύεται από 
το ΥΠΕΚΑ, πρόκειται να λειτουργήσει τον 
Μάιο ή τον Ιούνιο του 2010. 

Διαφάνεια
Το σχετικό σχέδιο νόμου που κατατίθεται 
αυτές τις ημέρες στη Βουλή για πρώτη 
ανάγνωση εστιάζει στη χρηματοδότηση 
δράσεων βάσει συγκεκριμένων στρατη-
γικών προτεραιοτήτων, οι οποίες θα καθο-
ρίζονται κάθε ένα ή δύο χρόνια, 
επιδιώκει την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή της πε-
ριβαλλοντικής στρα-
τηγικής μέσω στο-
χευόμενων χρη-
ματοδοτικών 
προγραμμά-
των διάθε-

z  THΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ 
a.chaini@realnews.gr

Ερχεται ο «πράσινος κουμπαράς»

Η «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» 
ΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ 
ΤΟ ΕΤΕΡΠΣ συστάθηκε για πρώ-
τη φορά το 1972 με στόχο την 
απευθείας χρηματοδότηση της 
εφαρμογής των ρυθμιστικών σχε-
δίων και την επιδότηση ή δανειο-
δότηση των ΟΤΑ για σχετικά έρ-
γα, καθώς και την εξασφάλιση 
των αναγκαίων περιοχών για την 
εφαρμογή αυτών των σχεδίων. 
Το 1994 χωρίστηκε σε «Πράσινο» 
και «Γαλάζιο» Ταμείο, με το πρώ-
το να αποτελεί έναν ειδικό λογα-
ριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου απο-
δίδονταν πρόστιμα για περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση και το δεύ-
τερο να υπάγεται στο υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας για τα πρό-
στιμα σχετικά με την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια το 
ΕΤΕΡΠΣ λειτούργησε ως «μαύρη 
τρύπα» στην οποία χάθηκαν ση-
μαντικοί πόροι που εισπράχθη-
καν για το περιβάλλον. Για όλα τα 
παραπάνω, με την ανάληψη των 
καθηκόντων της η υπουργός «πά-
γωσε» το ταμείο, ενώ αυτή την 
περίοδο διενεργούνται έλεγχοι 
της περιόδου 2005-2009, οι οποί-
οι στη συνέχεια πιθανόν να επε-
κταθούν και στα προηγούμενα 
έτη. Οπως διαβεβαίωσε η υπουρ-
γός, σύντομα θα υπάρχουν δη-
μοσιεύσιμα στοιχεία και θα κρι-
θεί ποια έργα θα αποπληρωθούν 

και ποια θα πρέπει να επαναξιο-
λογηθούν. 

«Τα χρήματα του ΕΤΕΡΠΣ 
διετίθεντο σε αποσπασμα-
τικά έργα που αφορούσαν 
το περιβάλλον ή και κάποια 
άλλα έργα που οριακά μπο-
ρούσε κανείς να θεωρήσει 
ότι έχουν σχέση με το πε-
ριβάλλον», επεσήμανε η κ. 
Μπιρμπίλη. «Αυτό σταματά-
ει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί 
έτσι. Και δεν μπορεί να γίνε-
ται με μια πελατειακή λογι-

κή. Δηλαδή, πελατειακή λογι-
κή όπου ο οποιοσδήποτε μπο-

ρεί να λέει “θέλω να χρηματο-
δοτηθεί αυτό το έργο, να φαίνε-
ται η μελέτη για τη χρηματοδότη-
ση και το έργο να χρηματοδοτεί-
ται άσχετα από τις προτεραιότη-
τες που εκείνη τη στιγμή θα έθετε 
η εκάστοτε πολιτική”». 

Αντίστοιχα νεφελώδης, πά-
ντως, φαίνεται να ήταν η κατά-
σταση και στον Ειδικό Φορέα 
Δασών, ο οποίος από το 2003 
δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευ-
ρώ από αυθαίρετα και καταπατή-
σεις μέσα σε δάση, καθώς ο δα-
σικός νόμος 3208 όριζε ότι μέχρι 
να γίνουν δασικοί χάρτες, οι κά-
τοχοι αυθαιρέτων δεν θα πλήρω-
ναν πρόστιμο.

χρήµα 
Για τη χρηµατοδό-
τηση των έργων 
καθορίζονται αντι-
κειµενικά κριτήρια 
επιλογής που θα 
αφορούν τη σκο-
πιµότητα των δρά-
σεων, όπως και τη 
διαχειριστική ικα-
νότητα του φορέα 
υλοποίησης

Βουλή 
Το σχέδιο νό-
µου που κατατίθε-
ται αυτές τις ηµέ-
ρες στη Βουλή για 
πρώτη ανάγνωση 
εστιάζει στη χρη-
µατοδότηση δρά-
σεων βάσει συγκε-
κριµένων στρατη-
γικών προτεραιο-
τήτων

∆ιαφανείς διαδικασίες στη χρηµατοδότηση περιβαλλοντικών έργων υπόσχεται η Τ. Μπιρµπίλη

260
εκατοµµύρια ευρώ 
είναι, σύµφωνα µε 
υπολογισµούς, το 
αποθεµατικό του 
Ταµείου

εισροές
Θα προέρχονται 
από δηµόσιους 
και ιδιωτικούς 
φορείς, ενώ δεν 
έχει διευκρινιστεί 
αν θα προκύψουν 
και κάποια έσοδα 
από ηµιυπαίθριους 
ή αυθαίρετα

40
εκατοµµύρια ευρώ 
που χρειάζονται για 
τις αναδασώσεις στην 
Αττική θα καλυφθούν 
από το Ταµείο 
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Α Λ Β Α Ν Ι Α

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α

A I Γ A I O  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Π . Γ . ∆ . Μ .

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

19

20

28

22

11

5

3

23

14

9

2725

18

26

•

•• 13 10

16

7

15

8

ΜΜΜ ..Μ ....ΜΜ .Μ .Μ ....... Γ .Γ .Γ .Γ .ΓΓΓ ....Γ .Γ .... ∆∆ .∆ .∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΠΠΠΠ . ∆∆ . ΜΜΓΓ

Realnews

ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΣΑΡΙΑ

ΣΑΜΑΡΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Β. ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ

ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΚΟΡΩΝΕΙΑ - 
ΒΟΛΒΗ

ΚΕΡΚΙΝΗ

ΝΕΣΤΟΣ -
ΒΙΣΤΩΝΙ∆Α -
ΙΣΜΑΡΙ∆Α

ΟΡΟΣΕΙΡΑ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ

∆ΑΣΟΣ
∆Α∆ΙΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥ∆ΙΑ - 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΠΡΕΣΠΕΣ

ΟΙΤΗ

ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ
ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΣΧΙΝΙΑΣ -
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΧΕΛΜΟΣ - 

ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΙΝΟΣ ∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
ΠΑΡΝΗΘΑ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΛΙΜΝΗ ∆ΕΛΤΑΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

2

1

21
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΠΑΡΚΟ ZΑΚΥΝΘΟΥ

Oι αριθµοί σε στρέµµατα

Αυστηρή προστασία

Περιφερειακή Ζώνη  

τετραγωνικά 
χιλιόµετρα 

τετραγωνικά 
χιλιόµετρα 

1.150.000

19.000
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ

KOTYXIOY

2.000

2.200

2.188

405

τετραγωνικά 
χιλιόµετρα 1.000

135.000

22.400

155.432

155.000
35.130

38.610
160.000

Αυστηρή προστασία

Περιφερειακή Ζώνη  
72.900

357.100

83.000
48.500

13.820

400.000
500.000

850.000

327.000

390.000
892.000

72.100

22.000

24.000
44.500

2.120.000

1.732.000

 τετραγωνικά
χιλιόµετρα

Μαυροβούνι 

12

17

24

6

• 4

Β. ΠΙΝ∆ΟΣ

Με «περγαμηνές»  
οι πρόεδροι στους 
Φορείς Διαχείρισης
Καθηγητές, ερευνητές και επιστήμονες με γνώσεις και  
εμπειρία καλούνται να διοικήσουν τις προστατευόμενες 
περιοχές, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

z  TΗς ΑΔΡΙΑΝΑΣ ΣΙΑΔΗΜΑ 
planet@realnews.gr

Με «Νεο ΑΙΜΑ» στην ηγεσία τους 
ξεκινούν τον νέο κύκλο ζωής τους οι 
28 φορείς Διαχείρισης Προστατευό-
μενων Περιοχών της χώρας, μετά τον 
ορισμό των προέδρων και διοικητικών 
συμβουλίων. Οι εντυπώσεις είναι σε 
γενικές γραμμές θετικές, καθώς κατά 
την επιλογή τους το υπουργείο Περι-
βάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής φρόντισε να κινηθεί με βά-
ση το γράμμα του νόμου που ορίζει 
ότι οι πρόεδροι των φορέων Διαχεί-
ρισης θα πρέπει να είναι πρόσωπα με 
επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε 
θέματα περιβάλλοντος.

ετσι, καθηγητές πανεπιστημίων και 
ΤεΙ, ερευνητές, βιολόγοι, δασολόγοι, 
ιχθυολόγοι και επιστήμονες άλλων σχε-
τικών ειδικοτήτων έχουν κληθεί να δι-
οικήσουν τους φορείς. ςτα προηγού-
μενα συμβούλια συμμετείχαν αρκετά 
πρόσωπα άσχετα με το αντικείμενο, 
όπως εκπαιδευτικοί ή οικονομολόγοι, 
αλλά και πολιτικά πρόσωπα με εξαρ-
τήσεις στην τοπική κοινωνία.

Τα... ευτράπελα
Κατά την επιλογή των νέων προέδρων, 
μεταξύ των 425 βιογραφικών που κα-
τατέθηκαν δεν έλειψαν και τα ευτράπε-

λα, όπως η ανακοίνωση του ονόματος 
του υποστηριζόμενου από τη Νέα Δη-
μοκρατία δημάρχου Αγνάντων, Χρή-
στου Χασιάκου, για τον νεοσυσταθέ-
ντα φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων, 
θέμα που άναψε «φωτιές» στο τοπικό 
ΠΑςΟΚ. Ο κ. Χασιάκος θα γινόταν ο 
μόνος αιρετός πρόεδρος φορέα Δια-
χείρισης, αλλά οι έντονες αντιδράσεις 
οδήγησαν μέσα σε λίγες ώρες στην 
ανάκληση της επιλογής του. Ο κ. Χα-
σιάκος παραμένει στο Δ.ς. του φορέα 
ως εκπρόσωπος της Τοπικής ενωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων.

Και πάλι στην περιοχή της Ηπείρου, 
τη μήνη του τοπικού ΠΑςΟΚ προκά-
λεσε η επιλογή του Πέτρου Τσουμά-
νη στο τιμόνι του φορέα Διαχείρισης 
της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), 

ο οποίος αναφέρεται ως βαφτιστικός 
ή, τουλάχιστον, ως έχων προσωπικές 
σχέσεις με τον πρώην υπουργό Πε-
ΧΩΔε, Γιώργο Σουφλιά.

Ως προς την επιλογή των επιστημό-
νων, στην Περιοχή Οικοανάπτυξης της 
Κάρλας επικεφαλής ορίσθηκε η Ιφιγέ-
νεια Καγκάλου, καθηγήτρια του Τμή-
ματος Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ως τέως 
πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης λί-
μνης Παμβώτιδας, ειδικευμένη στη 
λιμνολογία, η κ. Καγκάλου θεωρείται 
πολύ καλή επιλογή για να θέσει σε λει-
τουργία τον φορέα της περιοχής, που 

μέχρι τώρα παρέμενε ανενεργός.
ςτη Ζάκυνθο, ο αναπληρωτής καθη-

γητής του ΤεΙ Ζακύνθου, Δρόσος Κου-
τσούμπας, θεωρείται δραστήριος και 
ικανός για τη θέση αυτή. Θα έχει να 
αντιμετωπίσει τις σοβαρές αντιστάσεις 
της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία 
του εθνικού Πάρκου. ενδεχομένως, 
αυτός να ήταν ο λόγος για τον οποίο 
δεν εκδήλωσε ξανά ενδιαφέρον για τη 
θέση αυτή η μέχρι τώρα πρόεδρος, 
Αμαλία Καραγκούνη, σύζυγος του 
δημοσιογράφου Γιώργου Κύρτσου, 
η οποία είχε χειριστεί με επιτυχία ζη-
τήματα για τον φορέα.

εξαιρετικά είναι τα σχόλια για την 
επιλογή του βιολόγου Πέτρου Λυ-
μπεράκη στον φορέα της ςαμαριάς, 
με μεγάλη ερευνητική δραστηριότη-
τα σε θέματα πανίδας, ο οποίος έχει 
πραγματοποιήσει το διδακτορικό του 
στα Λευκά Ορη.

Δραστήριος και γνώστης των περι-
βαλλοντικών θεμάτων συνταξιούχος 
δασολόγος, ο Γεώργιος Δεμερίδης, 
καλείται να αντιστρέψει το αρνητικό 
κλίμα για τον φορέα Διαχείρισης Δα-
διάς, ο οποίος υπό την προηγούμενη 
διοίκηση δεν οργανώθηκε επαρκώς, 
ενώ κατηγορήθηκε ανοιχτά από με-

Στα προηγούμενα συμβούλια συμμετείχαν 
και αρκετά «άσχετα» πρόσωπα, όπως εκπαι-
δευτικοί, οικονομολόγοι ή πολιτικοί 

F

H
ενΤαση απο Την απολυση Του συνΤονισΤη 

Εθνικο θαλασσιο Παρκο αλοννήσου

περιΜεναν… 
Μισθο 
ΦΤωχα ηΤαν τα αποτελέσμα-
τα της συνάντησης που πραγ-
ματοποιήθηκε εντός του Ιανου-
αρίου στο υπουργείο Περιβάλ-
λοντος μεταξύ της κ. Μπιρμπί-
λη και υπηρεσιών του υπουρ-
γείου με τους νέους προέ-
δρους, από την οποία συνά-
ντηση προέκυψε ότι… υπάρχει 
ακόμη μπροστά πολύς δρόμος 
προκειμένου να μπουν «στο 
ρελαντί» οι Φορείς Διαχείρισης 
και να προχωρήσουν στην ου-
σιαστική υλοποίηση διαχειρι-
στικών μέτρων. 

Στο μεταξύ, μερικοί από τους 
νέους προέδρους φαίνεται πως 
δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι 
η θέση στους φορείς είναι άμι-
σθη και έτσι η συνάντηση κατέ-
ληξε με κάποιους από αυτούς 
να… συνδικαλίζονται, προκειμέ-
νου να επιτύχουν κάποια αμοι-
βή για τις υπηρεσίες τους.

συΜΒασιουΧοι

γάλη μη κυβερνητική οργάνωση ότι 
«υποσκάπτει» ακόμη και το δικό της 
μακρόχρονο έργο στην περιοχή.

Το υπουργείο επέλεξε να διατηρή-
σει στη θέση τους και τρεις από τους 
παλιούς προέδρους, παρότι ήταν επι-
λογές της προηγούμενης κυβέρνησης. 
Πρόκειται για τον ομότιμο καθηγητή 
Χημείας του ΑΠΘ Θεμιστοκλή Κου-
ιμτζή στον φορέα Διαχείρισης Δέλτα 
Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και την 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πα-
τρών Γεωργία Καμάρη. 

ςτον ςχινιά - Μαραθώνα, μάλιστα, 
δεν υπήρξε νέα προκήρυξη και τη θέ-
ση του προέδρου διατήρησε ο ορι-
σθείς περίπου προ εξαμήνου Χαρά-
λαμπος Καμπεζίδης, ερευνητής στο 
Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Τα πανω καΤω έχει φέρει στους φορείς διαχείρισης 
και στους εργαζομένους τους η απόφαση της νέας προ-
έδρου του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου αλοννήσου, Τζέ-
νης ανδρουκάκη, να απολύσει στις 8/2 τον συντονιστή 
του φορέα Βασίλη κουρούτο, ο οποίος είναι και πρόε-
δρος του Πανελλαδικού συλλόγου Εργαζομένων στους 
Φορείς Διαχείρισης. ή απόλυση του κ. κουρούτου, εκ 
των ιδρυτικών μελών της ΜOm, όπως ήταν και η κ. αν-
δρουκάκη, θεωρείται από τους εργαζόμενους πράξη 
αντεκδίκησης, η οποία δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο 
της κ. ανδρουκάκη, η οποία πρόσφατα ανέλαβε και κα-
θήκοντα συμβούλου του υΠΕκα σε θέματα βιοποικιλό-
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Β. ΠΙΝ∆ΟΣ

Μπορεί τα νεα διοικητικά συμβούλια να είναι πλέον 
γεγονός και οι συμβάσεις των εργαζομένων να ανανεώ-
θηκαν μέσω χρηματοδότησης από το εΣΠΑ για την ερχό-
μενη προγραμματική περίοδο -μέχρι το 2015- ωστόσο 
για τους φορείς διαχείρισης τα δύσκολα ξεκινούν τώρα, 
καθώς επίκειται η χρονοβόρα διαδικασία της σύνταξης 
των τεχνικών δελτίων για τη χρηματοδότησή τους.

Τα κονδύλια που προορίζονται για τους φορείς για 
την πενταετία ανέρχονται σε 4,7 εκατ. ευρώ για τον κα-
θένα, γεγονός που προκαλεί πονοκεφάλους στους συ-
ντονιστές και τα διοικητικά συμβούλια, που καλούνται 
να περικόψουν προγραμματισμένα έργα και μελέτες, 
προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν λειτουργι-
κές ανάγκες, ενώ επίσης θα πρέπει να «ξεχάσουν» την 
πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς διαχείρισης καλούνται 
πλέον να ξεπεράσουν τις παιδικές ασθένειες και να πε-
ράσουν από το στάδιο της -επίπονης, ομολογουμένως- 
απορρόφησης κονδυλίων υλοποίηση προγραμμάτων 
παρακολούθησης των βιολογικών παραμέτρων, στη λή-
ψη διαχειριστικών μέτρων και την αποτελεσματική φύ-
λαξη των προστατευόμενων περιοχών.

Η ελλιπής θεσμική θωράκιση πολλών περιοχών πα-
ραμένει εμπόδιο στη διαδικασία αυτή σε εννέα ακόμη 
περιοχές (Πάρνωνας, Κάρπαθος - Σαρία, Κάρλα, Αίνος, 
Παρνασσός, Οίτη, Πάρνηθα, Ολυμπος, Σαμαριά), οι 
οποίες παραμένουν χωρίς τα απαραίτητα νομοθετή-
ματα (κοινές υπουργικές αποφάσεις ή προεδρικά δια-

τάγματα), καθώς και στον εβρο και στη λίμνη Παμβώ-
τιδα, των οποίων οι ΚΥΑ κατέπεσαν στο Συμβούλιο της 
επικρατείας. εξάλλου, και οι ΚΥΑ -όπου υπάρχουν- κρί-
νονται ανεπαρκείς, καθώς είναι νομοθετήματα προσω-
ρινού χαρακτήρα που μπορούν να προσβληθούν και 
να καταπέσουν. επομένως, πολλή δουλειά περιμένει τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠεΚΑ μέχρι την τελική θεσμο-
θέτηση των περιοχών με προεδρικά διατάγματα.

Διεκδικούν τον θεσμικό ρόλο τους
Οι φορείς προσβλέπουν στην ισχυροποίηση του θε-
σμικού ρόλου τους, προκειμένου να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στο έργο της προστασίας των περιο-
χών τους. Παραμένουν εν πολλοίς μια δομή με περιο-
ρισμένες αρμοδιότητες (όπως παροχή μη δεσμευτικών 
γνωμοδοτήσεων, έκδοση αδειών ξενάγησης, χορήγηση 
αδειών επιστημονικής έρευνας και λειτουργία υποδο-
μών), η οποία σε πολλές περιπτώσεις αγνοείται από τις 
άλλες υπηρεσίες (όπως νομαρχίες, δασαρχεία, Αστυ-
νομία), τις οποίες καλείται να συντονίσει. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις 
στα ερωτήματα «ποιο είναι το μοντέλο προστασίας των 
προστατευόμενων περιοχών;» και «ποιος είναι ο ρόλος 
που θέλουμε για τους φορείς διαχείρισης;». Οι απαντή-
σεις στα ερωτήματα αυτά αναμένεται να δοθούν μέ-
σω του νομοσχεδίου για τη βιοποικιλότητα που ετοιμά-
ζεται το διάστημα αυτό, με τη λειτουργία δύο επιτρο-
πών στο ΥΠεΚΑ. 

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

ενταση απο την απολυση του συντονιστη 

Εθνικο θαλασσιο Παρκο αλοννήσου

Τα πανω καΤω έχει φέρει στους φορείς διαχείρισης 
και στους εργαζομένους τους η απόφαση της νέας προ-
έδρου του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου αλοννήσου, Τζέ-
νης ανδρουκάκη, να απολύσει στις 8/2 τον συντονιστή 
του φορέα Βασίλη κουρούτο, ο οποίος είναι και πρόε-
δρος του Πανελλαδικού συλλόγου Εργαζομένων στους 
Φορείς Διαχείρισης. ή απόλυση του κ. κουρούτου, εκ 
των ιδρυτικών μελών της ΜOm, όπως ήταν και η κ. αν-
δρουκάκη, θεωρείται από τους εργαζόμενους πράξη 
αντεκδίκησης, η οποία δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο 
της κ. ανδρουκάκη, η οποία πρόσφατα ανέλαβε και κα-
θήκοντα συμβούλου του υΠΕκα σε θέματα βιοποικιλό-

τητας. «Ενέργειες όπως αυτή δεν συμβάλλουν στη δημι-
ουργία κλίματος εργασιακής ειρήνης, σε μια περίοδο κα-
τά την οποία οι φορείς πιέζονται για τη σύνταξη των τεχνι-
κών δελτίων και την οργάνωση της λειτουργίας τους για 
τα επόμενα 5 χρόνια. οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αξιο-
λογούνται αντικειμενικά με βάση την προσφορά τους και 
αυτό δεν είναι σε θέση να το πράξει ένα Δ.σ. που μόλις 
έχει αναλάβει», τονίζει ο σύλλογος Εργαζομένων στους 
Φορείς Διαχείρισης. οι ενέργειες της κ. ανδρουκάκη λέ-
γεται ότι έχουν προκαλέσει τη δυσφορία της κ. Μπιρμπί-
λη, η οποία με την 8129/22-12-2009 εγκύκλιο αποφάσισε 
την παράταση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων.

1

∆ρόσος Κουτσούµπας 

Επίκουρος καθηγητής Παν. Αιγαίου, 
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου

2

Τζένη Ανδρουκάκη

Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Αλοννήσου - Β. Σποράδων

3

Ιφιγένεια Καγκάλου

Καθηγήτρια στο  Παν. Θεσσαλίας, 
Τµήµα Υδάτινου Περιβάλλοντος

Κάρλας-Μαυροβουνίου-
Βελεστίνου-Κεφαλόβρυσου

4

Θεµιστοκλής Κουιµτζής

Οµότ. καθηγητής Χηµείας 
Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Εθνικού Πάρκου Αξιού – 
Λουδία Αλιάκµονα 

5

Γρηγόρης Ιατρού

Καθηγητής Βιολογίας 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών

Χελµού - Βουραϊκού

6

Κωνσταντίνος Μάργαρης 

Σύµβουλος ∆ιαχείρισης Θαλάσσιων 
Πόρων, Προστασίας Περ/ντος και 
Νησιωτικής Ανάπτυξης Φορέας 
∆ιαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Καρπάθου- Σαρίας

7

Νικόλαος Καραβάς

Περιβαλλοντολόγος - Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατεία Γ’ ΚΠΣ

Φορέας ∆ιαχείρησης
Κοτυχίου - Στροφυλιάς

8

Αρτέµιος Χατζηαθανασίου

Γεωπόνος, Τµήµα Αγροπεριβαλλοντικών 
Μέτρων ΥΠΕΚΑ

Φορέας ∆ιαχείρισης 
Λίµνης Κερκίνης

9
Αντωνία Γαλανάκη

Ζωολόγος – Σύµβουλος ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος

Εθνικός ∆ρυµός Οίτης

10

Ανδρέας Αθανασιάδης

Περιβαλλοντολόγος – 
υπάλληλος Νοµαρχίας Έβρου

∆έλτα Εβρου

11

∆εµερίδης Γεώργιος

Συνταξιούχος ∆ασολόγος ∆ασαρχείου
Αλεξανδρούπολης

∆άσους ∆αδιάς

12

∆ήµητρα Μπόµπορη

Βιολόγος – ιχθυολόγος, λέκτορας 
στο Τµήµα  Βιολογίας του ΑΠΘ

Λιµνών Κορώνειας-Βόλβης

13

Μάνος Κουτράκης

Βιολόγος - ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ

∆έλτα Νέστου - Βιστωνίδα - 
Ισµαρίδας

14

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Βιολόγος – περιβαλλοντολόγος, στέλεχος 
της Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.

Όρους Πάρνωνα 
και υγροτόπου Μούστου

15

Πέτρος Τσουµάνης

Μηχανικός Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, εργάζεται 
στην Εγνατία Οδό Α.Ε.

Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

16

Τριαντάφυλλος Αλµπάνης

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 
Τµήµα Χηµείας

Υγροτόπων Αµβρακικού

17

Κωνσταντίνος Κασιούµης 

∆ασολόγος, Ερευνητής – διευθυντής 
ΕΘΙΑΓΕ παραρτήµατος Ιωαννίνων

Εθνικού ∆ρυµού Βίκου-Αώου
και Πίνδου

18
Γεώργιος Παρισόπουλος

Πολιτικός µηχανικός – υδρολόγος, 
ερευνητής  ΕΘΙΑΓΕ 

Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών

19

Θεόδωρος Κοµηνός

Ζωολόγος, συνεργάτης Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας

Στενών και εκβολών 
Αχέροντα - Καλαµά

22

Παύλος Ανδρεαδάκης

∆ασολόγος, συνταξιούχος 
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών

Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου

21

Χρήστος Χασάνης

Χηµικός Μηχανικός, 
ιδιωτικό γραφείο συµβούλων για 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων

20

Νικόλαος Αβτζής

∆ασολόγος, Καθηγητής Τµήµατος
∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος ΤΕΙ Καβάλας

Οροσειράς Ροδόπης

23
Νίκος Αναγνόπουλος

Ιχθυολόγος – Σύµβουλος Επιχειρήσεων

Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου

24

Πέτρος Λυµπεράκης

Ερευνητής στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς

25
Γεωργία Καµάρη

Βιολόγος, καθηγήτρια βοτανικής 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών

Εθνικού ∆ρυµού Αίνου

26
Ιωάννης Γρίβας

∆ασολόγος, αναπληρωτής διευθυντής 
∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν.Βοιωτίας

Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού

27
Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος

∆ασολόγος, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης 
∆ασικών Πόρων, Γεν. ∆ιεύθυνση ∆ασών

Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας

28

Χαράλαµπος Καµπεζίδης

Ερευνητής, Ινστιτούτο Ερευνών 
Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Σχινιά – Μαραθώνα
(δεν έγινε νέα προκήρυξη)
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είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια συνολι-
κή λύση και για τα 124 στρέμματα, με 
βασική προϋπόθεση να βρεθεί χώρος 
στέγασης για τους στρατιωτικούς που 
χρησιμοποιούν τα ΣΟΑ (Στρατιωτικά 
Οικήματα Αξιωματικών).

Στρατόπεδο Μεγάλου 
Αλεξάνδρου - 
Αμπελόκηποι
Ο δήμος Αμπελοκήπων έχει εξασφα-
λίσει την παραχώρηση 110 στρεμμά-
των, από τα 190 στρέμματα της συνο-
λικής έκτασης του στρατοπέδου Με-
γάλου Αλεξάνδρου, που βρίσκεται μέ-
σα στα διοικητικά του όρια. Στις κατά 
καιρούς παραχωρήσεις κατασκευά-
στηκαν συγκρότημα σχολικών κτιρί-
ων, κλειστό γυμναστήριο, 2 γήπεδα 
ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτά-
πητα, δημοτικό στάδιο καθώς και κλει-
στό προπονητήριο στίβου. 

Μετά την παραχώρηση για χρή-
ση 110 στρεμμάτων, τον Ιούλιο του 
2008, εκπονείται πολεοδομική μελέ-
τη επέκτασης - ανάπλασης, η οποία 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την 
ανάπτυξη πρότυπου περιβαλλοντι-
κού πάρκου σε έκταση περίπου 70 
στρεμμάτων. Επιπλέον, προβλέπει τη 
δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής, ειδικών ζωνών περιπάτου και 
ποδηλατόδρομους. 

Δέκα στρέμματα θα χωροθετηθούν 
για την ανέγερση κοινωνικών κατοι-
κιών, τη διάνοιξη οδών και τη δημι-
ουργία πάρκων, παιδικών χαρών και 
ζωνών πρασίνου. Τέλος, προβλέπε-
ται η χωροθέτηση 13 στρεμμάτων 
για πολιτιστικό πάρκο, στα οποία θα 
συμπεριληφθούν και τα 3 υφιστάμε-
να κτίρια του Στρατού, η χωροθέτη-
ση έκτασης για σχολεία και η ανέγερ-
ση ενοριακού ναού που θα καταλαμ-
βάνει 2,5 στρέμματα. 

του στρατοπέδου βρίσκεται στα διοι-
κητικά όρια του δήμου Ελευθερίου - 
Κορδελιού, ουσιαστικά υπάγεται στη 

δικαιοδοσία του υπουργεί-
ου Οικονομικών και του 

υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας. Δεν μπορού-
με να εκπονήσουμε 
μελέτη για την αξι-
οποίηση του στρα-
τοπέδου αν δεν ξε-
καθαρίσει το ιδιο-

κτησιακό καθεστώς», 
υπογραμμίζει ο αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Ερ-
γων του δήμου Ελευθερίου 

- Κορδελιού Γιώργος Ατματζίδης. Η 
θέση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας 

χώρηση ολόκληρου του στρατοπέ-
δου στον δήμο Πολίχνης για παρεμ-
βάσεις, όπως προβλέπεται από το Γε-

νικό Πολεοδομικό Σχέδιο (χώροι πρα-
σίνου, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλη-
τισμού κ.λπ.).

Στρατόπεδο Ζιάκα - 
Ελευθέριο - Κορδελιό
Πρόκειται για το μικρότερο στρατόπε-

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ τεσσάρων στρατο-
πέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης, συ-
νολικής έκτασης περίπου 1.400 στρεμ-
μάτων, ως χώρων πρασίνου και ανα-
ψυχής διεκδικούν οι δήμοι Πολίχνης, 
Αμπελοκήπων, Σταυρούπολης και Ελευ-
θερίου - Κορδελιού. 

Στρατόπεδο Καρατάσιου 
- Πολίχνη
Το Στρατόπεδο Καρατάσιου, συνολικής 
εκτάσεως 680 στρεμμάτων, ανήκει στα 
διοικητικά όρια του δήμου Πολίχνης. 
Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας παρα-
χώρησε με απόφασή του 120 στρέμ-
ματα στον δήμο Πολίχνης για τη δη-
μιουργία διοικητικών εγκαταστάσεων. 
Ωστόσο, η νέα δημοτική αρχή ενα-
ντιώθηκε στην υπουργική απόφαση 
και δεν υπέγραψε την παραχώρηση. 
«Δεν συμφωνούμε με την παραχώρη-
ση των 120 στρεμμάτων, γιατί αφε-
νός η έκταση δεν είναι ιδιοκτησία του 
υπουργείου Εθνικής Αμυνας και αφετέ-
ρου απαίτηση της κοινωνίας είναι η εξ 
ολοκλήρου παραχώρηση του στρατο-
πέδου. Εξάλλου, πολιτική μας φιλοσο-
φία είναι ότι το στρατόπεδο δεν μπο-
ρεί να κατατεμαχιστεί και πως ανήκει 
σε όλη την πόλη. Αίτημά μας είναι η 
απόδοση του στρατοπέδου και η δη-
μιουργία ενός πάρκου - χώρου πρα-
σίνου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο 
σε όλους του πολίτες της Θεσσαλονί-
κης», εξηγεί η κ. Αναστασία Φραγκο-
πούλου, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του δήμου Πολίχνης. 

Από το 2007, ο δήμος Πολίχνης δι-
απίστωσε με ενέργειές του ότι η έκτα-
ση δεν είναι ιδιοκτησία του υπουργεί-
ου Εθνικής Αμυνας, αλλά της Κτημα-
τικής Εταιρείας του Δημοσίου. Ως εκ 
τούτου, στράφηκε προς την ανωτέ-
ρω ανώνυμη εταιρεία για την παρα-
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Από το χακί 
στο... πράσινο
∆ήµοι της Θεσσαλονίκης διεκδικούν 4 στρατό-
πεδα για να γίνουν πάρκα και χώροι αναψυχής
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Στα κτίρια που είναι προσανατολισµένα στον 
Νότο µπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολ-
ταϊκά και να γίνουν εφαρµογές γεωθερµίας
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1.  Το στρατόπεδο Καρατάσιου έχει 
έκταση 680 στρέμματα και ανήκει 
στον δήμο Πολίχνης

2.  Ο περιβάλλων χώρος του στρατο-
πέδου

3.  Εντός του στρατοπέδου υπάρχει και 
γήπεδο ποδοσφαίρουγήπεδο ποδοσφαίρου
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1. Το στρατόπεδο Καρατάσιου έχει 

2

δο, με έκταση «μόλις» 124 στρέμματα, 
δηλαδή κατά 20% μικρότερη από τον 
Εθνικό Κήπο της Αθήνας (155 στρέμμα-
τα). Ο δήμος διεκδίκησε και 
πήρε πριν από τρία χρό-
νια μόνο 12 στρέμ-
ματα, προκειμένου 
να κατασκευάσει 
ένα γήπεδο. Την 
περίοδο εκείνη 
ο Στρατός χρησι-
μοποιούσε ακόμα 
τον χώρο. Σήμερα 
όμως που ο χώρος εί-
ναι αποδεσμευμένος, ο 
δήμος ζητά να του αποδοθεί 
για έργα αθλητισμού και τη δημιουρ-
γία χώρων πρασίνου. «Αν και ο χώρος 
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ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Παύλου Μελά, έκτασης 
363 στρεμμάτων, ανήκει στο υπουργείο Εθνι-
κής Αμυνας και η τύχη του θα καθοριστεί με 
απόφασή του, με βάση την υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης. Η έκταση βρίσκεται 
μεν στον δήμο Σταυρούπολης, αλλά το μέγε-
θός της υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατό-
τητες του δήμου. Ωστόσο, η πρόθεση του δή-
μου είναι ξεκάθαρη και κινείται προς την κα-
τεύθυνση της δημιουργίας ενός πνεύμονα 

πρασίνου με τη μορφή μητροπολιτικού πάρ-
κου.

«Σε αυτή τη φάση αναζητούμε τον διαχει-
ριστικό φορέα που θα αναλάβει την εκπόνη-
ση του μητροπολιτικού πάρκου, ώστε να υπο-
γραφεί μια τριμερής προγραμματική σύμβα-
ση παραχώρησης μεταξύ του υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης και του δήμου 
Σταυρούπολης. Μέσα στις επόμενες ημέ-

ρες θα έχει ολοκληρωθεί 
αυτή η φάση και, με βάση 
τις προτάσεις που έχει κα-
ταθέσει ο δήμος, θα προ-
χωρήσει η δημιουργία του 
πάρκου», δηλώνει στη Real 
planet o αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Εργων του δήμου 
Σταυρούπολης, Βασίλης 
Αναστασιάδης. 

Βασικός στόχος της μελέτης που προτεί-
νεται είναι η οικολογική αποκατάσταση και η 
ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Με την απόδο-
ση του στρατοπέδου στον δήμο θα αντιστοι-
χούν πλέον σε κάθε κάτοικο 14,33 τ.μ. πρα-
σίνου, αναλογία ικανοποιητική ακόμη και με 
αυστηρά κριτήρια. Θα είναι μια ελεύθερη πε-
ριοχή, χωρίς περίφραξη και θα λειτουργεί ως 
δημόσιος χώρος μέσα στην πόλη. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς που εκπονούν 
τη μελέτη, διερευνώνται οι ενεργειακές δυνα-
τότητες του χώρου με στόχο την ενεργειακή 
αυτονομία του πάρκου. Στα κτίρια που είναι 
προσανατολισμένα στον Νότο μπορούν να 
τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά και να γίνουν 
εφαρμογές γεωθερμίας. Στο σύνολό του, ο 
χώρος μπορεί να αποτελέσει πεδίο εφαρμο-
γής και έρευνας εναλλακτικών μορφών ενέρ-
γειας, μειώνοντας ακόμη και το κόστος λει-
τουργίας του.Το στρατόπεδο Μελά έχει έκταση 363 στρεμμάτων 

και ανήκει στον δήμο Σταυρούπολης

120
στρέµµατα από το στρα-

τόπεδο Καρατάσιου 
είχε παραχωρήσει 

αρχικά το 
υπουργείο
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Κάθε εβδομάδά, για μία ημέρα, είναι 
πολύ δύσκολο να βρει κανείς κρέας στη 
Γάνδη. Οι κάτοικοί της, άλλωστε, φαίνε-
ται πως για αυτή τη μέρα της εβδομάδας 
έχουν πάψει να το αναζητούν. 

Η «Πέμπτη των Χορτοφάγων» είναι γε-
γονός εδώ και εννέα μήνες στη βελγική πό-
λη, γνωρίζοντας τεράστια απήχηση, κα-
θώς οι υποστηρικτές της πιστεύουν πως 
με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κάνουν 
τη διαφορά για το περιβάλλον αλλά και 
τη δημόσια υγεία. Ο επικεφαλής της κα-
μπάνιας, Τομπίας Λέεναερτ, μιλά στην «R» 
δίνοντας συμβουλές και για μια ελληνική 
«Ημέρα χωρίς Κρέας». 

Η αρχή έγινε από τα σχολεία, το πανε-
πιστήμιο και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ακο-
λούθησαν οι καντίνες και τα μικρά εστι-
ατόρια στα κεντρικά και τουριστικά ση-
μεία της πόλης, πλέον όμως η συνήθεια 
έχει εισβάλει ακόμη και στα ταχυφαγεία 
αλλά και στα περισσότερα από τα σπίτια 
των κατοίκων. 

Η Γάνδη έχει κάθε λόγο να διεκδικεί τον 
άτυπο τίτλο της «παγκόσμιας πρωτεύουσας 
της χορτοφαγίας». Οι κάτοικοί της, εξάλλου, 
φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι 
για αυτόν, καθώς τηρούν με σχεδόν θρη-
σκευτική ευλάβεια τις επιταγές μιας από 
τις πιο περίεργες «αργίες» που έχουν κα-
θιερωθεί ποτέ στον κόσμο. 

Από την περασμένη άνοιξη, για τους πο-
λίτες της Γάνδης η Πέμπτη είναι μία μέρα 
αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην υγιεινή 
και χωρίς ίχνος κρέατος διατροφή.

 «Η ιδέα μας είχε εξ αρχής φιλο-
περιβαλλοντικά κίνητρα. Πιστεύαμε πως 
ήταν ένας τρόπος για να αλλάξουν οι αν-
θυγιεινές συνήθειες διατροφής των συμπο-

λιτών μας, που καταναλώνουν σε σχεδόν 
καθημερινή βάση λουκάνικα, χάμπουρ-
γκερ και αλλαντικά. Μετά τη σύμπραξη 
των δυνάμεών μας με τις τοπικές Αρχές, 
όμως, η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγαλύ-
τερη απ’ ό,τι θα φανταζόμασταν ποτέ», δη-
λώνει στην «R» ο Τομπίας Λέεναερτ, επικε-
φαλής της EVA, μιας βελγικής οργάνωσης 
που προωθεί τη φυτική διατροφή. 

Οντως, η εκστρατεία ξεκίνησε τον πε-
ρασμένο Μάιο, με το δημοτικό συμβού-
λιο της Γάνδης να αποφασίζει την αντι-
κατάσταση του κρέατος με χορτοφαγικά 
εδέσματα στα εστιατόρια και τις καντίνες 
όλων των δημοσίων κτιρίων. Η «Χορτοφα-
γική Πέμπτη», όμως, ενθουσίασε τόσο πο-
λύ τους κατοίκους της Γάνδης που τη μετέ-
τρεψαν σε θεσμό.

Μπέργκερ λαχανικών
«Το ποσοστό των μαθητών και των φοι-
τητών που κάθε Πέμπτη επιλέγουν πλέον 
χορτοφαγικά εδέσματα φτάνει το 95%. Το 
σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αυτό απο-
τέλεσε έμπνευση και για τους υπόλοιπους 

κατοίκους», λέει ο κ. Λέεναερτ, τονίζοντας 
ότι το μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε 
αφορούσε τα εστιατόρια της Γάνδης. «Τα 
εστιατόρια είναι, πρώτα απ’ όλα, εμπορι-
κές επιχειρήσεις και γι’ αυτό στην αρχή οι 
ιδιοκτήτες τους ήταν αρκετά διστακτικοί 
να μας ακολουθήσουν. 

Βλέποντας, όμως, πως ο κόσμος ήθελε 
να διατηρήσει την αποχή από το κρέας κά-
θε Πέμπτη, άρχισαν σταδιακά να συμμε-
τέχουν και αυτοί και σήμερα όλα τα εστια-
τόρια της πόλης έχουν συμπεριλάβει αρκε-
τές χορτοφαγικές επιλογές στο μενού τους. 

Ακόμα και στα εστιατόρια φαστ-φουντ η 
ζήτηση για μπέργκερ λαχανικών ή πίτσες 
χωρίς αλλαντικά έχει αυξηθεί καθοριστικά». 
Για να γίνει βέβαια αυτό πραγματικότητα, 

z  TΟΥ άΛεξάνδρου ΚονΤη 
a.kontis@realnews.gr 

Το παραδειγμα της Γάνδης έχει ήδη 
βρει μιμητές. Από το περασμένο καλο-
καίρι, ημέρες χωρίς κρέας έχουν καθι-
ερωθεί ακόμη στις βελγικές πόλεις Χά-
σελτ και Μέχελεν, στη γερμανική Βρέμη 
αλλά και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. 
Θα μπορούσε, άραγε, να καθιερωθεί κά-
τι ανάλογο και στην Ελλάδα; «Κάθε χώ-
ρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, ειδι-
κά στο θέμα της διατροφής. Η εμπειρία 

μας έχει δείξει ότι για να έχει επιτυχία το 
εγχείρημα, θα πρέπει αρχικά να εφαρ-
μοστεί σε μικρές πόλεις με υψηλά πο-
σοστά νεανικού και φοιτητικού πληθυ-
σμού. Επιπλέον, τα χορτοφαγικά γεύμα-
τα που προτείνονται θα πρέπει να φτιά-
χνονται από τοπικά προϊόντα και να είναι 
συνδεδεμένα με τη διατροφική παράδο-
ση, ώστε να βρουν ανταπόκριση», δηλώ-
νει ο Τομπίας Λέεναερτ (αριστερά).

«ΗΜέρα Χορτοφαγίας» καί ςτΗν έλλαδα;

διΑΤροφιΚΕΣ ιδιΑιΤΕροΤΗΤΕΣ

οι δημοτικές αρχές και η EVA διεξάγουν 
εδώ και εννέα μήνες μια διαρκή εκστρα-
τεία ευαισθητοποίησης του κοινού. 

τουριστικοί χάρτες
Εχουν μοιράσει πάνω από 80.000 φυλ-
λάδια για τα πλεονεκτήματα της φυτικής 
διατροφής, ενώ στους τουριστικούς χάρ-
τες της Γάνδης υπάρχουν πλέον σημειω-
μένα τα σημεία της πόλης όπου πωλού-
νται χορτοφαγικά εδέσματα. Στα ενημε-
ρωτικά φυλλάδια που διανέμονται υπάρ-
χουν ακόμα και συνταγές για ολοκληρω-

μένα γεύματα χωρίς κρέας. Ποιο είναι, 
όμως, το αποτέλεσμα της «Χορτοφαγικής 
Πέμπτης»; «Υπολογίζεται πως κάθε Βέλγος 
θα καταναλώσει σε όλη του τη ζωή πε-
ρίπου 1.800 ζώα. Μία μέρα χωρίς κρέ-
ας την εβδομάδα σημαίνει περίπου 200 
ζώα λιγότερα», σημειώνει ο κ. Λέεναερτ. 
Βέβαια, σε μια εποχή που η κλιματική αλ-
λαγή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της 
επικαιρότητας, η χορτοφαγία έχει ξεφύ-
γει πλέον από τα όρια της ζωοφιλίας και 
της υγιεινής διατροφής. 

Σήμερα, υπολογίζεται πως το ένα πέ-
μπτο των εκπομπών αερίων ρύπων οφεί-
λονται στη βιομηχανία της κτηνοτροφίας. 
«Αν όλοι οι κάτοικοι της Γάνδης απέχουν 
από το κρέας μία μέρα την εβδομάδα για 
έναν ολόκληρο χρόνο, η μείωση των αερί-
ων του θερμοκηπίου θα είναι αντίστοιχη 
με το να αφήσουμε 18.000 αυτοκίνητα στο 
γκαράζ για ένα έτος», αναφέρει το σχετικό 
ενημερωτικό φυλλάδιο της EVA. 

«H ανταπόκριση ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι θα  
φανταζόμασταν ποτέ», δηλώνει ο τομπίας λέεναερτ

95%  
«Το ποσοστό των 
μαθητών και των 
φοιτητών που κάθε 
Πέμπτη επιλέγουν 
πλέον χορτοφαγι-
κά εδέσματα φτά-
νει το 95%. Το ση-
μαντικότερο, όμως, 
είναι ότι αυτό απο-
τέλεσε έμπνευση 
και για τους υπό-
λοιπους κατοί-
κους»

Κάθε Βέλγος θα καταναλώσει σε όλη του τη ζωή 
περίπου 1.800 ζώα. Μία μέρα χωρίς κρέας την 
εβδομάδα σημαίνει περίπου 200 ζώα λιγότερα

F

Η Πέμπτη έχει καθιερωθεί ως ημέρα χωρίς κρέας στη Γάνδη, τη βελγική τουριστική πόλη

H «Mέκκα» των χορτοφάγων
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Οκτώ περιΟχες -μεταξύ αυτών και 
η Μεσόγειος- οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν συνολικά το 38% του πλανή-
τη, κινδυνεύουν να μετατραπούν σε 
έρημες και άγονες εκτάσεις, με δρα-
ματικές επιπτώσεις για την ανθρώπι-
νη ζωή, τη βιοποικιλότητα και την πα-
γκόσμια οικονομία.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε έ-
ρευνα του Ισπανικού Ινστιτούτου Α-
γροτικών Τροφίμων και Τεχνολογίας, 
το οποίο χρησιμοποίησε πρωτοπορι-
ακή μεθοδολογία βασισμένη στην Α-
νάλυση του Κύκλου Ζωής.

Η Ανάλυση αυτή είναι μια μέθο-
δος η οποία αναλύει τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις μιας δραστηριότη-
τας ή διαδικασίας λαμβάνοντας υπό-
ψη όλα τα στάδια, από την εξόρυξη 
της πρώτης ύλης έως την τελική διά-
θεση των απορριμμάτων που παρά-
γονται. Η νέα μεθοδολογία ενσωμά-
τωσε, ουσιαστικά, ορισμένους δεί-
κτες, με βάση τους οποίους μπορεί 
να υπολογιστεί ο βαθμός ερημοποί-
ησης σε κάθε τόπο. Οι επιστήμονες 
μέτρησαν τέσσερις βιοφυσικές πα-

ραμέτρους που αποτελούν τις βασι-
κές αιτίες για την πρόκληση ξηρασί-
ας: ανυδρία, διάβρωση, υπερεκμε-
τάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα 
και κίνδυνος πυρκαγιάς. 

«Η μέθοδος επιτρέπει να υπολογι-
στούν οι επιπτώσεις μιας ανθρώπινης 
δραστηριότητας σε κάποια περιοχή 
και να συγκριθούν τα αποτελέσματα 

z  ΤΗΣ εφης λαςκα 
e.laska@realnews.gr

με άλλες διαφορετικές περιοχές ή να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις πολλών δρα-
στηριοτήτων στο ίδιο μέρος», σημει-
ώνει ο ερευνητής Μόντσερατ Νού-

νιες που συμμετείχε στη μελέτη. Οι 
μετρήσεις έγιναν σε 15 περιοχές του 
πλανήτη και απέδειξαν ότι οκτώ από 
αυτές απειλούνται άμεσα από το φαι-
νόμενο της ερημοποίησης. ειδικότε-
ρα, κινδυνεύουν οι παραθαλάσσιες 
περιοχές, οι εύκρατες στέπες, η λε-
κάνη της Μεσογείου, οι σαβάνες, οι 
ημιέρημοι, οι τροπικές και υποτρο-

πικές στέπες και οι τροπικές και υπο-
τροπικές έρημοι. Η αξιολόγηση των 
φυσικών περιοχών που απειλούνται 
με ξηρασία έγινε σε μια κλίμακα από 
το 1-10, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθ-
μό ανυδρίας σε κάθε σημείο.

Μετρήσεις σε 15 περιοχές
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ερημοποί-
ησης (7.6 στα 10) αντιμετωπίζουν 
οι υποτροπικές περιοχές όπως η βό-
ρεια αφρική, η αυστραλία, η νοτι-
οδυτική κίνα, η δυτική πλευρά της 
Νοτίου αμερικής και χώρες της Μέ-
σης ανατολής. 

Ακολουθούν οι χώρες της Μεσο-
γείου και οι τροπικές και υποτροπι-
κές στέπες (6 ,3 στα 10), ενώ μικρότε-
ρη αλλά εξίσου ορατή είναι η απειλή 
για τις παραθαλάσσιες περιοχές και 
τις εύκρατες στέπες (4 στα 10).

ςε «αυςτηρη διαιτα» οδηγούνται αναγκα-
στικά ορισμένα είδη ζώων, ενώ άλλα προ-
σπαθούν να αυξήσουν το βάρος τους προ-
κειμένου να επιβιώσουν από την παγκόσμια 
αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα πρόσφατης έρευνας του πανεπι-
στημίου του Τελ Αβίβ. 

«Πουλιά, αλεπούδες και μικρά θηλαστικά 
στις περιοχές όπου η μέση θερμοκρασία πα-
ρουσιάζει σημαντική αύξηση της τάξης των 
3-4 βαθμών, έχουν ήδη προσαρμόσει τη δι-
ατροφή τους έτσι ώστε να αντέξουν την υ-
περθέρμανση του πλανήτη», σημειώνει ο κα-
θηγητής Ζωολογίας στο πανεπιστήμιο του 
Ισραήλ, Γιόραμ Γιομ τοβ. Οι αλλαγές συμ-

βαίνουν κατά κύριο λόγο σε περιοχές που 
βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο, αφού εκεί 
οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι 
πιο εμφανείς και πιο έντονες. 

Τα πουλιά στη βόρεια ευρώπη γίνονται ο-
λοένα και μικρότερα, κάποια θηλαστικά αυ-
ξάνουν το βάρος τους, ενώ αλλά αδυνατί-
ζουν για να επιβιώσουν σε θερμότερα κλί-
ματα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι πολικές 
αλεπούδες που ζουν στην Αρκτική, την Αλά-
σκα, τη Ρωσία, τη Γροιλανδία και τη Σκανδι-
ναβία έχουν «συρρικνωθεί» αποβάλλοντας 
το επιπλέον λίπος που μέχρι τώρα δημιουρ-
γούσε ένα ζεστό περίβλημα, απαραίτητο για 
τη διαβίωση στους πόλους. 

Ο κ. Τοβ, ο οποίος παρακολουθεί και κα-
ταγράφει επί πολλά χρόνια το μέγεθος των 
πουλιών και των θηλαστικών, διαπίστωσε ότι 
πλέον οι αλλαγές στο σώμα των ζώων συμ-
βαίνουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς 
απ’ ό,τι στο παρελθόν. «Αυτό το φαινόμενο 
είναι ένας δείκτης για να καταλάβουμε τι συμ-
βαίνει στον πλανήτη και στο κλίμα. 

Tα ζώα αναπτύσσουν μηχανισμούς προ-
στασίας από την υπερθέρμανση, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση πολλά είδη θα χα-
θούν. εάν τελικά προσαρμοστούν στις νέ-
ες συνθήκες, τότε ο πληθυσμός τους θα μεί-
νει σταθερός και μπορεί ακόμη και να αυ-
ξηθεί», καταλήγει.

Τα ζώα «κάνουν δίαιτα» για να επιβιώσουν

Η έρημος... απειλεί τη Μεσόγειο
Κινδυνεύουν με εκτεταμένη ξηρασία 8 φυσικές περιοχές λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας

o
Η «βιομηχανική» 
γεωργία σε οριακά 
άνδυρες περιοχές 
αυξάνει ραγδαία 
τον κίνδυνο 
ερημοποίησης, 
με καταστροφικές 
συνέπειες για τον 
άνθρωπο και τη 
φύση

Προσαρμόζονται άμεσα στην υπερθέρμανση με αλλαγές στη διατροφή και το... σώμα τους

«Η αλόγιστη χρήση γης με μη βι-
ώσιμο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε 
υποβάθμιση του εδάφους. εάν αυτό 
συμβεί σε άνυδρες ή ξηρές περιοχές, 
όπως για παράδειγμα η ισπανία, τό-
τε η ερημοποίηση θα είναι αναπό-
φευκτη. Οι επιπτώσεις είναι μη ανα-
στρέψιμες, αφού η γη δεν θα μπο-
ρεί να παράγει τίποτα πια», εξηγεί ο 
κ. Νούνιες. 

Η επιτυχία της μεθόδου και οι σημα-
ντικές πληροφορίες που προκύπτουν 
για κάθε τόπο έχει προκαλέσει το εν-
διαφέρον της παγκόσμιας επιστημο-
νικής κοινότητας και ήδη ξεκινούν ε-
πιμέρους μετρήσεις σε Ισπανία και 
αργεντινή, σε συνεργασία με το αυ-
τόνομο πανεπιστήμιο της Βαρκελώ-
νης και το εθνικό τεχνολογικό πανε-
πιστήμιο στη Μεντόζα της Αργεντι-
νής, αντίστοιχα. 

76%
πιθανότητα 
ερημοποίησης 
καταγράφηκε 
στις υποτροπικές 
περιοχές όπως η 
βόρεια Αφρική, 
η Αυστραλία, η 
νοτιοδυτική Κίνα, η 
δυτική πλευρά της 
Νοτίου Αμερικής και 
χώρες της Μέσης 
Ανατολής

s

Η αλόγιστη χρήση γης σε άνυδρες ή ξηρές 
περιοχές, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, θα 
καταστήσει αναπόφευκτη την ερημοποίηση
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Ενας όμορφος, 
ευάλωτος κόσμος
Διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Ο όμορφος αλλά ευ-
άλωτος κόσμος μας» διοργανώνει η μη κυβερνητική ορ-
γάνωση Διεθνής Ενωση Προστασίας του Θαλάσσιου Πε-
ριβάλλοντος - INTERMEPA. Ο διαγωνισμός απευθύνε-
ται σε ναυτικούς αλλά και σε νέους που είναι μέλη της 
Ενωσης ή συμμετέχουν στα προγράμματά της στην Αυ-
στραλία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βόρεια Αμερική, την 
Τουρκία, την Ουκρανία και την Ουρουγουάη. Σημειώ-
νεται ότι στην Ελλάδα η INTERMEPA εκπροσωπείται από 
την HELMEPA. 

Οι φωτογραφίες
Ο κάθε υποψήφιος καλείται να υποβάλει μόνο μία έγ-
χρωμη φωτογραφία μεγέθους 20x30 εκατοστών, ενώ αν 
πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες θα πρέπει να υπο-
βληθούν σε CD ή DVD, σε αρχείο jpg, ανάλυσης 300 
dpi και διαστάσεων 20x3 εκατοστών.  Η προθεσμία υπο-
βολής λήγει την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010. 

Τα βραβεία
Η κάθε εθνική οργάνωση θα συστήσει τη δική της επι-
τροπή που θα επιλέξει τον νικητή, ενώ όλα τα φαβορί θα 
καταλήξουν στα ελληνικά γραφεία της οργάνωσης. Οι νι-
κητές θα λάβουν τιμητικά διπλώματα και οι φωτογραφίες 
τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της INTERMEPA. 
^  ΠΟΤΕ: Μέχρι τις 5 Μαΐου 2010
^  INFO: www.intermepa.org/news_room.html

Φυσικά αποσμητικά 
από την Garnier
Τα νέα αποσμητικά Garnier mineral 
εισάγουν μια επαναστατική τεχνο-
λογία με φυσικά συστατικά, βασι-
σμένη στο MINERALITE. Ενα εξαιρε-
τικά απορροφητικό μεταλλικό στοι-
χείο ηφαιστειακής προέλευσης που 
απορροφά τον ιδρώτα διαρκώς και 
με φυσικό τρόπο, χαρίζοντας μετα-
ξένια αίσθηση. Προσφέρει 48 ώρες 
αποτελεσματική προστασία, ενώ 
επιτρέπει στην επιδερμίδα να ανα-
πνέει ελεύθερα. Τα αποσμητικά Garnier 
mineral είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις 
ανάγκες κάθε τύπου δέρματος. 

Το ULTRA DRY προστατεύει και κάτω από ακραίες συν-
θήκες όπως ζέστη, στρες και αθλητισμό, το 

INVISIBLE προστατεύει χωρίς να αφήνει 
άσπρα σημάδια στην επιδερμίδα και τα 
ρούχα, το FRESH δίνει άρωμα φρεσκά-
δας και αίσθηση ενέργειας και σιγου-
ριάς για ολόκληρη την ημέρα, ενώ το 
EXTRA CARE καταπραΰνει και φροντί-
ζει την ευαίσθητη περιοχή της μασχά-
λης. Το PURE προσφέρει 24 ώρες διαρ-
κούς προστασίας χωρίς άλατα αλου-
μινίου, το SENSITIVE περιέχει υποαλ-
λεργική σύνθεση και το SILKY είναι 
εμπλουτισμένο με καταπραϋντικό μαρ-
γαριτάρι που ηρεμεί κοκκινίλες και ατέ-
λειες μετά το ξύρισμα.

ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μπείτε στο 
www.pureactivepeople.gr, ανεβάστε 
την καλύτερη φωτογραφία σας και συ-
γκεντρώστε όσες περισσότερες ψήφους 
μπορείτε για να κερδίσετε  ένα υπέροχο 
ταξίδι στη Βαρκελώνη για δύο άτομα! 
^  INFO: www.garnier.com

 s

ΤΗ ΜΕΤΑ την Κοπεγχάγη εποχή 
εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ερευνας και 
Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου. Το δι-
ήμερο συνέδριο «Κοπεγχάγη 
2009 - Το περιβάλλον στη δί-
νη μιας παγκόσμιας κρίσης» θα 
καλύψει τις εξής ενότητες: 

^ Νέα επιστημονικά δεδο-
μένα για την κλιματική αλλαγή- 
Συνέπειες και επιπτώσεις: Eπι-
φανείς επιστήμονες θα δημο-
σιοποιήσουν τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία σχετικά με τις κλιματι-
κές διακυμάνσεις, τις τάσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου και τις επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη 
στα δασικά και θαλάσσια οικο-
συστήματα της Ελλάδας. 

^ Παγκόσμια Περιβαλλο-
ντική Διακυβέρνηση - Διεθνής 
Κλιματική Πολιτική και Θεσμοί 
σε τροχιά οπισθοδρόμησης: 
Ειδικοί επιστήμονες θα τοπο-
θετηθούν επί του απογοητευ-

τικού πορίσματος της Κοπεγ-
χάγης, αναζητώντας διέξοδο 
από την κρίση. 

^ Διεθνείς σχέσεις, πολυ-
μερισμός και περιβάλλον: 
Θα παρουσιαστούν οι εξελί-
ξεις σε επίπεδο διεθνούς πε-

ριβαλλοντικής διπλωματίας, η 
περίπτωση Ομπάμα, Ρωσίας, 
ο αναπτυσσόμενος κόσμος και 
οι ευθύνες της Κίνας στη Διά-
σκεψη της Κοπεγχάγης. 

^ Προκλήσεις πολιτικής και 
προοπτικές για την Ελλάδα: Συ-
ζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

με τη συμμετοχή βουλευτών 
και ευρωβουλευτών.

^ Οικονομία και περιβάλ-
λον. Κλιματική Αλλαγή - Διε-
θνείς οικονομικές επιπτώσεις 
και πράσινη ανάπτυξη: Πρά-
σινη Οικονομία  και οι προο-

πτικές της, το κόστος της αδρά-
νειας και οι στρατηγικές προ-
σαρμογής στην κλιματική αλ-
λαγή, η οικονομική διάσταση 
των κλιματικών διαπραγμα-
τεύσεων.

^ Κοπεγχάγη 2009: Η δυ-
ναμική της κοινωνίας των πο-
λιτών σε κρίση - οι ελπίδες 
που διαψεύστηκαν: Συζήτη-
ση στρογγυλής τραπέζης με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων ΜΚΟ 
και δημοσιογράφων. 

Αθρόα συμμετοχή
Την έναρξη του συνεδρίου θα 
κηρύξει ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης, 
ενώ κεντρικός ομιλητής θα εί-
ναι ο καθηγητής Δημήτρης Λά-
λας, επικεφαλής της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη 
της Κοπεγχάγης.

Χαιρετισμούς θα απευθύ-
νουν οι: Παναγιώτης Τσίρης, 
καθηγητής, πρύτανης στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, διευθυ-
ντής Κέντρου Διακυβέρνησης 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κων-
σταντίνος Αρβανιτόπουλος, 
καθηγητής, πρόεδρος Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο και άλλοι.

Τέλος, θα διαβαστούν μη-
νύματα της Τίνας Μπιρμπί-
λη, υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής και του Σπύρου Κουβέλη, 
υφυπουργού Εξωτερικών. 
^ ΠΟΤΕ: 26-27 Φεβρουαρί-
ου 2010
^ ΠΟΥ: Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, Αμφιθέατρο Σάκη Καρά-
γιωργα ΙΙ
^ INFO: www.panteion.gr

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του ερευνητικού περι-
βαλλοντικού παρατηρητηρίου «Navarino 
Environmental Observatory» (ΝΕΟ) στην 
Costa Navarino στη Μεσσηνία ανακοι-
νώθηκε και επισήμως. Το παρατηρητή-
ριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο συ-
νεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέ-
ων και του ιδιωτικού τομέα στην έρευ-
να για την κλιματική αλλαγή. 

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια 
να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα διε-
θνούς επιπέδου ερευνητικό κέντρο για την 
κλιματική αλλαγή, μέσω της συνεργασί-
ας μιας ελληνικής ιδιωτικής εταιρείας με 
ακαδημαϊκούς φορείς διεθνούς εμβέλει-
ας. Το Ν.Ε.Ο. είναι προϊόν της συνεργα-
σίας μεταξύ του Κέντρου Bert Bolin για 

την κλιματική αλλαγή του Πανεπιστη-
μίου της Στοκχόλμης, του Τομέα Ατμο-
σφαιρικού Περιβάλλοντος του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακα-
δημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και της εταιρεί-
ας TEMES Α.Ε. 

Παράλληλα με τη λειτουργία του 
Ν.Ε.Ο., η ΤEMES θα δημιουργήσει στην 
Πύλο διαδραστικό περιβαλλοντικό εκ-
θεσιακό χώρο, το Navarino Natura Hall, 
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των 
νέων σε θέματα προστασίας του περι-
βάλλοντος.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιή-
θηκε στην Ακαδημία Αθηνών, χαιρετι-
σμό απηύθυναν η υπουργός Παιδείας, 

Αννα Διαμαντοπούλου και η υφυπουρ-
γός Πολιτισμού και Τουρισμού, Αντζελα 
Γκερέκου. Επίσης, παρέστησαν μεταξύ 
άλλων: ο Γιάννης Μανιάτης, υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος, ο βουλευτής Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ως εκπρόσωπος του 
προέδρου της Ν.Δ., ο μητροπολίτης Μεσ-
σηνίας Χρυσόστομος, βουλευτές, πρέ-
σβεις μεσογειακών χωρών, εκπρόσωποι 
της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης Πελοποννήσου και μέλη της ακα-
δημαϊκής κοινότητας.

^ INFO: Μαρίνα Παπατσώνη, Διευ-
θύντρια Marketing & Επικοινωνίας, 
TEMES Α.Ε., τηλ.: 210 9490013, www.
costanavarino.com

Το μέλλον του πλανήτη 
μετά την Κοπεγχάγη 
Συνέδριο του Παντείου Πανεπιστηµίου για τις συνέπειες της κλιµατι-
κής αλλαγής και τις εξελίξεις µετά τη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης

Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία

Θα εξεταστεί το φιάσκο της COP15 
και θα γίνουν προβλέψεις για τη Σύ-
νοδο του Μεξικού, τον ∆εκέµβριο 
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λης. Το PURE προσφέρει 24 ώρες διαρ-
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j συμβολισμοσ 
Αυτόχειρες πιγκουίνοι (από γυαλί )και 
πολικές αρκούδες (παιχνίδια) κρέμο-
νται στη γέφυρα Millennium στο Λον-
δίνο. Ο καλλιτέχνης Βίνσεντ Χουάνγκ 
με το έργο του  δίνει ένα μήνυμα κα-
τά της κλιματικής αλλαγής.

r διαδηλωση
Κάτοικοι του Ιρκούτσκ αντιδρούν στην 
επαναλειτουργία του εργοστάσιου  
χαρτοπολτού στη Βαϊκάλη, το οποίο 
έκλεισε επειδή μόλυνε το νερό.

n λειψυδρια
Αφγανοί γεμίζουν μπιτόνια με πόσι-
μο νερό, σπάνιο πλέον λόγω των μα-
κροχρόνιων πολέμων που κατέστρε-
ψαν τις υποδομές ύδρευσης. 

 r ακτιβισμοσ
Ακτιβιστές της Greenpeace συζη-
τούν με έναν ψαρά στη γαλλική πόλη 
Μπορντό, στο πλαίσιο της καμπάνιας 
για την προστασία του μπλε τόνου.

 r συλληψη
Μέλος της εταιρείας Sea Shepherd 
Conservation Society κάνει έφοδο σε 
φαλαινοθηρικό ιαπωνικό πλοίο προκει-
μένου να συλλάβει τον καπετάνιο για 
παραβίαση των αλιευτικών νόμων.

n καυσωνασ
Ναργιλέ και μπάνιο στην παραλία 
επιλέγουν οι Ισραηλινοί για να αντέ-
ξουν τις αφύσικα υψηλές θερμοκρα-
σίες για την εποχή, που σε ορισμένες 
περιοχές ξεπερνούν τους 30oC.δασοσ

Χωρικοί μεταφέ-
ρουν κορμούς που 
έκοψαν παράνομα 
από το προστατευ-
όμενο δάσος στο 
Μαλάνγκ της Ανατ. 
Ιάβας. Ο υπουρ-
γός Δασών της Ιν-
δονησίας, Ζουλκι-
φλί Χασάν, ανακοί-
νωσε την αναστο-
λή των αδειών για 
τις επιχειρήσεις που 
υπάρχουν μέσα 
στο δάσος -μεταξύ 
αυτών και 23 ορυ-
χεία- προκειμένου 
να διασφαλιστεί η 
προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Το αν 
θα εφαρμοστεί ή 
όχι το μέτρο μένει 
να αποδειχθεί στην 
πράξη.

s




	PLAN_13
	PLAN_16



