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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ 
15 ΕΚΑΤ. ΙΤΑΛΟΥΣ
∆ιοξίνες, βαρέα µέταλλα και 
πολλά άλλα στο υπέδαφος
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ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ... ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Μονάδες φυσικού αερίου για 
ηλεκτρισµό, θέρµανση και ψύξη 

σελ. 10

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Στη Σουηδία το ντεµπούτο 
νέου ευρωπαϊκού θεσµού 

σελ. 11
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∆ΕΚΑ∆ΕΣ πλατάνια, µικρά και µεγάλα, ξεραί-
νονται στην Πελοπόννησο από έναν µύκητα 
που αναπτύσσεται στα αγγεία του ξυλώδους 
µέρους των δέντρων και προκαλεί τη νέκρω-
ση του κορµού τους. Αν δεν ληφθούν άµε-
σα µέτρα για την καταστολή του, ολόκληρη 
η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς πλα-
τάνια. Ισως δεν υπάρχει πιο θλιβερό θέα-
µα στη φύση από τον νεκρό ή µισοξεραµέ-
νο πλάτανο, το σύµβολο της µακροβιότητας 
και σηµείο αναφοράς στα περισσότερα χω-
ριά της Ελλάδας.

Ο µύκητας Ceratocystis platani προέρχε-
ται από την ανατολική Βόρεια Αµερική και έ-
φτασε στην Ιταλία κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο. Εκτοτε επεκτάθηκε σε διάφορες περι-
οχές της Ιταλίας, στη Γαλλία και την Ελβετία, 
προκαλώντας τον θάνατο µέχρι και του 80% 

των δέντρων στις προσβεβληµένες περιοχές. 
Στην Ελλάδα ανιχνεύτηκε πρώτη φορά στη 
Μεσσηνία τον ∆εκέµβριο του 2003, από το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυ-
στηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊό-
ντων. Η έκταση του φαινοµένου δείχνει, ό-
µως, ότι η ασθένεια υπήρχε στη χώρα µας 
τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς 
οι επίσηµες δασικές αρχές να έχουν αντιλη-
φθεί την ύπαρξή της. Η ασθένεια εντοπίζεται 
συχνότερα σε δέντρα κατά µήκος ποταµών 
και χειµάρρων στη Μεσσηνία, αλλά έχει πα-
ρατηρηθεί η επέκτασή της επίσης στην Ηλεία 
και την Αρκαδία. Ο δρ Παναγιώτης Τσόπε-
λος, του Ινστιτούτου Μεσογειακών ∆ασικών 
Οικοσυστηµάτων, εκτιµά ότι αν το πρόβληµα 
δεν αντιµετωπιστεί άµεσα από την πολιτεία 
υπάρχει κίνδυνος η ασθένεια να εξαπλωθεί 
σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν γίνουν φυτοϋγει-

ονοµικοί έλεγχοι προκειµένου να εντοπιστεί 
και να καταπολεµηθεί ο µύκητας, τα πλατά-
νια της Ελλάδας -υπεραιωνόβια ή νεαρά- κιν-
δυνεύουν µε αφανισµό.

Τα συµπτώµατα της µόλυνσης εµφανίζο-
νται το καλοκαίρι και ξεκινούν µε µικρά και 
αραιά φύλλα σε ένα µέρος του δέντρου. Επε-
κτείνονται σιγά σιγά στο µεγαλύτερο µέρος 
της κόµης του πλάτανου και σε δεύτερο στά-
διο παρατηρείται µαρασµός των φύλλων ενώ 
ξεραίνονται κάποια κλαδιά του δέντρου. Τα 
µεγάλα δέντρα ξεραίνονται σταδιακά, κατά 
τµήµατα, ενώ τα µικρότερα ολοσχερώς και 
πεθαίνουν γρήγορα. Η ασθένεια µεταδίδεται 
εύκολα, µε δενδροκοµικά εργαλεία, από γει-
τονικά άρρωστα δέντρα, µε σπασµένα κλαδιά 
που µεταφέρουν οι χείµαρροι ή ακόµη και α-
πό πριονίδια που µεταφέρει ο αέρας.

ρεπορτάζ στη σελίδα 3

70%-80% 
των δέντρων 
νεκρώθηκαν σε 
περιοχές της Ιταλίας 
και της Γαλλίας 

Πιο ευάλωτη 
η Ελλάδα στην 
υπερθέρµανση
Αφύσικα έντονους καύ-
σωνες και εκτεταµένες 
πυρκαγιές θα προκαλέσει 
η αύξηση της θερµοκρα-
σίας τα επόµενα χρόνια, 
σύµφωνα µε έρευνα της 
Κοµισιόν

σελ. 5

«Είστε δέσµιοι 
των λόµπι της 
ενέργειας»
Ο Γερµανός βουλευτής 
Χανς Φελ εξηγεί πώς η 
χώρα του έγινε πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης στις 
ανανεώσιµες πηγές ε-
νέργειας και επισηµαίνει 
τις πληγές της Ελλάδας 

σελ. 8-9

Αφανίζονται τα πλατάνια
Εισαγόµενος µύκητας προκαλεί καταστροφές σε Μεσσηνία, Ηλεία και Αρκαδία

Τρόπος ζωής 
οι οικολογικές 
κοινότητες
Κάποιοι Ελληνες εγκα-
ταλείπουν τις πόλεις 
και επιστρέφουν στη 
φύση σε αυτόνοµους 
οικισµούς. Οι οικοκοινό-
τητες είναι η νέα µορφή 
εναλλακτικής διαβίωσης 

σελ. 7
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∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ που η Γερµανία έχει κατορ-
θώσει να έχει τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης 
των ανανεώσιµων πηγών για τις ενεργειακές της α-
νάγκες. Πρόκειται για µια χώρα η οποία έχει απο-
δείξει ότι αν θέσει έναν στόχο ξέρει να τον πετυ-
χαίνει. Υπάρχει όµως ένα εξαιρετικά αποκαλυπτι-
κό στοιχείο στα όσα είπε στο Real planet ο Χανς 
Γιόζεφ Φελ, βουλευτής των Πρασίνων της Γερµα-
νίας και ένας από τους δύο συντάκτες του νοµο-
σχεδίου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη 
χώρα του.

Οταν συζητούσαν το νοµοσχέδιο στην οµοσπον-
διακή Βουλή, ο υπουργός Οικονοµικών ήταν αντί-
θετος και προσπάθησε να περιορίσει τα κίνητρα 
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σύµφωνα µε 
τον κ. Φελ, αυτό ήταν αναµενόµενο, εφόσον ο υ-
πουργός προερχόταν από τον κλάδο του άνθρα-
κα, όπου και επέστρεψε µετά τη θητεία του στην 
κυβέρνηση. 

Η απάντηση την οποία έλαβε ήταν ότι «τους νό-
µους τους θεσπίζει η Βουλή, όχι ο υπουργός». Το 
νοµοσχέδιο ψηφίστηκε παρά τις αντιρρήσεις του 
υπουργού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας υιοθε-
τήθηκαν από τους Γερµανούς -εφόσον δεν υπήρ-
χαν οικονοµικά αντικίνητρα ή παράλογα γραφει-
οκρατικά εµπόδια- και η Γερµανία βρήκε µια διέ-
ξοδο στο ενεργειακό της πρόβληµα. 

ΤΟ ΘΕΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ οι θεσµοί. Και στην Ελλάδα, 
θεωρητικά, η νοµοθετική εξουσία ανήκει στη Βου-
λή, όπου οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι υποχρεού-
νται να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Η κυβέρνηση 
έχει την ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας και για 
αυτήν ελέγχεται από τη Βουλή. 

Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Επί δε-
καετίες στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις νοµοθετούν 
«πειρατικά», χρησιµοποιώντας την απειλή της δι-
αγραφής βουλευτών από το κόµµα. Από όταν κα-
ταργήθηκε η δυνατότητα εκλογής ανεξάρτητων 
βουλευτών, το αποτέλεσµα των ψηφοφοριών εί-
ναι εκ των προτέρων γνωστό. Κανείς δεν τολµά 
να εκφράσει και να επιµείνει στις αντιρρήσεις του 
σε νοµοσχέδιο που καταθέτει ένας υπουργός του 
κόµµατός του.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΚΑΡ∆ΙΩΤΙΚΟ είναι ότι ακόµη και 
όταν ψηφίζεται ένας νόµος µε σωστές ρυθµίσεις, 
σπανίως εφαρµόζεται, όταν η επιβολή του απαι-
τεί έστω και στοιχειώδη αστυνόµευση ή τη λήψη 
µέτρων που έχουν πολιτικό κόστος. 

Κάπως έτσι «κατόρθωσε» η Ελλάδα να έχει θε-
ωρητικά εξαιρετικούς θεσµούς ή νόµους και στην 
πράξη να είναι έρµαιο κάθε ασυνείδητου, ο οποί-
ος εξυπηρετεί συµφέροντα, δικά του ή φίλων του, 
σε όποια θέση και αν βρίσκεται. Κάπως έτσι απο-
κτήσαµε τον Ασωπό, το Κορωπί και όλες τις υπό-
λοιπες οικολογικές πληγές στην Ελλάδα.

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.

60%
της θερµότητας που 
εκλύεται από διάφορες 
πηγές στους χώρους 
γραφείου προέρχεται 
από τους υπολογιστές 
και τους εκτυπωτές 
 
231
είδη εξαφανίστηκαν στις 
ΗΠΑ τους τελευταίους 
πέντε αιώνες, χαρίζοντάς 
τους τον θλιβερό 
τίτλο του πρωταθλητή 
στην καταστροφή της 
βιοποικιλότητας...

2.000
και πλέον εκρήξεις 
πυρηνικών βοµβών 
έχουν πραγµατοποιηθεί 
στην ατµόσφαιρα, 
τις θάλασσες και το 
υπέδαφος του πλανήτη 
µας από το 1945 και 
µέχρι σήµερα

36%
έχει αυξηθεί 
η παρουσία 
διοξειδίου του 
άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα της 
Γης από την έναρξη 
της Βιοµηχανικής 
Επανάστασης

20%
των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων παγκοσµίως 
υφίστανται 
υποβάθµιση της 
ποιότητας του 
εδάφους τους, 
όπως και 10% των 
βοσκότοπων, αλλά και 
30% των δασών

της χλωρίδας της Γης φύεται 
στη λεκάνη του Αµαζονίου και 
µεγάλο µέρος της είναι ενδηµικό

10%
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Nόµους θεσπίζει 
η Βουλή, όχι ο υπουργός
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Ν. Ασία
Ανατ. Ασία

Υποσαχάρια Αφρική
Λατ. Αµερική - Καραϊβική
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Πόλεις µε πάνω από 750.000 κατοίκους
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χωρίς στοιχεία

Αστικός
πληθυσµός µε 
πρόσβαση σε 
καθαρό νερό

Ο πόλεµος τρέφει την προσφυγιά

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

93% (δηλαδή σχεδόν απόλυτα) 
ευθύνεται η ανθρώπινη δραστη-
ριότητα για την ερηµοποίηση εδα-
φών (34% υπερεκµετάλλευση, 
30% αποψίλωση, 28% γεωργία 
και 1% βιοµηχανία)

7.000 συνάνθρωποί µας, από 13 
χώρες, µε καρκίνο στον εγκέφαλο συµ-
µετέχουν στην έρευνα του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας, προκειµένου να προσ-
διοριστεί η επίδραση του ηλεκτροµαγνητι-
κού νέφους στον ανθρώπινο οργανισµό

Οπως διαπίστωσαν Γερµανοί επι-
στήµονες, το µυρµήγκι της ερή-
µου (Cataglyphis fortis) διαθέτει... 
σύστηµα πλοήγησης. Μετρά επα-
κριβώς τα βήµατά του και προσα-
νατολίζεται µε τις οσµές

GPS

Ο παγκόσµιος χάρτης µε τους µεγαλύτερους προσφυγικούς 
καταυλισµούς δεν αφήνει πολλά περιθώρια αµφιβολίας. 
Η µακρόχρονη σφαγή στην Παλαιστίνη, η διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας, η εισβολή των δυτικών σε Ιράκ και 
Αφγανιστάν, µαζί µε τους µακρόχρονους εµφυλίους 
στην Αφρική, δίνουν εισιτήριο χωρίς επιστροφή σε 
εκατοµµύρια ανθρώπους. Στα όρια των αστικών κέντρων 

του αναπτυσσόµενου κόσµου δηµιουργούνται τεράστιες 
παραγκουπόλεις, χωρίς επαρκή ύδρευση, αποχέτευση και 
στέγαση. Το επόµενο βήµα, το άλµα προς τις ανεπτυγµένες 
χώρες, είναι για σχετικά λίγους, τυχερούς και δυνατούς. Η 
µοίρα των περισσότερων είναι να µείνουν εκεί, εντείνοντας 
την ανθρωπιστική κρίση που πολλοί βλέπουν να παίρνει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα επόµενα χρόνια.
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ΜΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ απειλούνται τα πλα-
τάνια στην Πελοπόννησο από κατα-
στροφικό µύκητα που εξαφάνισε το 
80-90% των δέντρων του είδους σε 
Γαλλία και Ιταλία τα τελευταία χρόνια. 
Το φαινόµενο δεν είναι τοπικό και ί-
σως είναι προάγγελος «πανδηµίας» 
αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, υπο-
στηρίζει ο δρ Παναγιώτης Τσόπελας 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών ∆ασι-
κών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογί-
ας ∆ασικών Προϊόντων.

Για πρώτη φορά στη χώρα µας κα-
ταγράφηκε από το Ινστιτούτο στον 
νοµό Μεσσηνίας τον ∆εκέµβριο του 
2003, ενώ πιθανολογείται ότι προ-
ήλθε από την Ιταλία. Η έκταση του 
φαινοµένου δείχνει ότι η ασθένεια 
υπήρχε στη χώρα µας πάνω από 15 
χρόνια, χωρίς να έχει αναλάβει κανε-
νός είδους πρωτοβουλία κάποιο δα-
σαρχείο ή άλλη υπηρεσία. Στην Ιτα-
λία αλλά και στη Γαλλία η ασθένεια 
έχει λάβει επιδηµικές διαστάσεις έ-
χοντας καταστρέψει το 80 µε 90% 
των πλατάνων, αναφέρει ο δρ Τσό-
πελας, εκτιµώντας πως υπάρχει κίν-
δυνος να εξαπλωθεί η ασθένεια σε 
όλη την Ελλάδα. 

Στη χώρα µας το φαινόµενο νέκρω-

σης πλατάνων του είδους Platanus 
orientalis εντοπίζεται µέχρι στιγµής 
κυρίως στον νοµό Μεσσηνίας κατά 
µήκος ποταµών και χειµάρρων, ενώ 
επεκτείνεται σταδιακά στους γειτο-
νικούς νοµούς Ηλείας και Αρκαδίας. 
Το θέµα έφτασε και στη Βουλή µε ε-
ρώτηση της βουλευτή του Ν. Ηλεί-
ας Κρινιώς Κανελλοπούλου στις 12/9 
του 2008, η οποία εντόπιζε πρόβλη-
µα νέκρωσης πλατανιών από µύκη-
τα στην περιοχή της Λυνίσταινας - 
Ολυµπίας. 

Η εξάπλωση
Το ινστιτούτο δεν αποκλείει το ενδε-
χόµενο να έχει εξαπλωθεί η ασθένεια 
και σε άλλες περιοχές της χώρας, χω-
ρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί επί-
σηµα. Η νέκρωση των πλατάνων ο-
νοµάζεται επιστηµονικά «µεταχρω-
µατικό έλκος» και οφείλει την ονο-
µασία αυτή στην απόχρωση που α-
ποκτά το νεκρό δέντρο στο εσωτε-
ρικό του κορµού λόγω της καταπό-
νησής του. 

Ο φονικός µύκητας που προκαλεί 
την ασθένεια ονοµάζεται Ceratocystis 
platani. Αυτός αναπτύσσεται στα αγ-
γεία του ξύλου, προκαλώντας παράλ-
ληλα νέκρωση του κορµού. 

Ο µύκητας έχει τη δυνατότητα να 
νεκρώσει δένδρα κάθε µεγέθους 
και ηλικίας.

Μύκητας σκοτώνει τα πλατάνια
Ο Ceratocystis platani χτυπά τα δέντρα σε Μεσσηνία, Ηλεία και Αρκαδία
 z  ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ

g.mittis@realnews.gr

Ελλειψη ελεγκτών στα δασαρχεία

Ο µύκητας αποτελεί αύτοχθον είδος 
της Β. Αµερικής και εντοπίστηκε αρ-
χικά το 1935. Τις δεκαετίες του 1940 
και του 1950 η ασθένεια είχε πάρει 
µεγάλη έκταση σε αρκετές πολιτείες 

της βορειοανατολικής ακτής. Αυτό 
το γεγονός οδηγεί την επιστηµονική 
κοινότητα στο συµπέρασµα πως ο 
Ceratocystis platani ενδεχοµένως ει-
σήχθη από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Πολεµικά κιβώτια
Ο µύκητας ίσως ήταν κρυµµένος στα 
κιβώτια από ξύλο «επιµολυσµένου» 
πλατάνου που χρησιµοποιήθηκαν 
για τη µεταφορά πολεµικού υλικού. 
Οι πρώτες ασθένειες, άλλωστε, εντο-

πίστηκαν σε περιοχές της Ιταλίας και 
της Γαλλίας, όπου και αποβιβάστηκαν 
τα συµµαχικά στρατεύµατα. 

Η επαφή και αναστόµωση των ρι-
ζών των πλατάνων, υγιών και επιµο-
λυσµένων, µπορεί να διαδώσουν τον 
µύκητα από το ένα δέντρο στο άλλο. 
Ωστόσο, ο κύριος λόγος της εξάπλω-
σης αυτού του θανατηφόρου µύκη-
τα σε µεγάλες αποστάσεις είναι ο άν-
θρωπος, τονίζει ο δρ Τσόπελας. 

Η µεταφορά µολυσµένου ξύλου 
από προσβεβληµένα δέντρα σε άλ-
λες περιοχές είναι η βασική αιτία ε-
ξάπλωσης, όπως ίσως έγινε στον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο από τους Αµερι-
κανούς. Μια άλλη αιτία είναι τα µη-
χανήµατα εκσκαφής που µεταφέ-
ρουν επιµολυσµένα κλαδιά και χώ-
µατα σε άλλες περιοχές προσβάλλο-
ντας τα υγιή πλατάνια. Κίνδυνοι εξά-
πλωσης εντοπίζονται από τα εργα-
λεία υλοτοµίας. 

Παράλληλα, το πριονίδι της υλοτο-
µίας µπορεί να µεταφερθεί µε τον ά-
νεµο και να µολύνει υγιή δέντρα, ε-

ΣΥΜΦΩΝΑ µε την Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση 119999/22-9-2004, σε τέτοιες περιπτώ-
σεις µαζική µόλυνσης µε µύκητες απαιτείται 
ο ορισµός οριοθετηµένων ζωνών και λήψης 
µέτρων καραντίνας. 

Σύµφωνα µε την έκθεση του ινστιτούτου, 
όµως, έξι χρόνια µετά τη διαπίστωση του 
µύκητα στη χώρα µας δεν έχουν οριοθετη-
θεί ζώνες προστασίας και δεν έχει γίνει τίπο-
τε για τον περιορισµό της ασθένειας, επιτρέ-
ποντας στον µύκητα να επεκτείνεται µε γορ-
γούς ρυθµούς. 

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν δασικοί φυτο-
ϋγειονοµικοί ελεγκτές σε 3 από τα δασαρχεία 
που αντιµετωπίζουν πρόβληµα: στα δασαρ-

χεία Τριπόλεως και Βυτίνας του νοµού Αρκα-
δίας, όπου αρχίζει και εξαπλώνεται ο µύκη-
τας, όπως επίσης και στο δασαρχείο Κυπα-
ρισσίας, όπου έχει ήδη σηµειωθεί εκτεταµέ-
νη εξάπλωση.

Αν δεν γίνουν φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι 
ώστε να βρεθεί και να καταπολεµηθεί ο µύ-
κητας, τα υπεραιωνόβια πλατάνια, αυτά τα 
µνηµεία φυσικής κληρονοµιάς που κοσµούν 
τις πλατείες και τα πάρκα αναψυχής, θα κα-
ταστραφούν, επισηµαίνει ο δρ Τσόπελας. Η 
γραφίωση της φτελιάς θα πρέπει να µας γί-
νει µάθηµα. Υπενθυµίζεται πως η ασθένεια 
αυτή ξεκλήρισε σε µεγάλο ποσοστό τα καρα-
γάτσια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

χρόνια φαίνεται πως υπάρχει η ασθένεια στη 
χώρα µας, βάσει της έκτασης του φαινοµέ-
νου, χωρίς κανείς να κάνει κάτι15

νώ η µεταφορά µολυσµένων κλα-
διών µέσω του νερού ενός ποταµού 
µπορεί να διασπείρει τον µύκητα στα 
πλατάνια κατά µήκος της όχθης. Ενα 
άλλος φορέας του µύκητα που ελέγ-
χεται από τους επιστήµονες µπορεί 
να είναι διάφορα σκαθάρια του εί-
δους Nitidulidae. 

Μέτρα πρόληψης
Ο δρ Τσόπελας κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου. Αν οι κάτοικοι εντοπί-
ζουν συµπτώµατα παράξενης ξήραν-
σης και χρωµατισµού των κορµών να 
το καταγγέλλουν αµέσως στις αρµό-
διες υπηρεσίες. 

Η καταστροφή αυτών των δέ-
ντρων είναι απαραίτητη. Παράλλη-
λα πρέπει να πραγµατοποιείται είτε 
ταφή του δέντρου σε ΧΥΤΑ είτε καύ-
ση. Η απολύµανση τόσο των µηχα-
νηµάτων όσο και του χώρου υλοτο-
µίας είναι αναγκαία. Επίσης πρέπει 
να πραγµατοποιούνται φυτοϋγειο-
νοµικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια Α-
πριλίου - Οκτωβρίου.

Πλατάνια που έχoυν προσβληθεί από τον 
θανατηφόρο µύκητα. Στην επάνω φωτογραφία 
σηµείο του δέντρου µε εµφανή την εξάπλωση 
του Ceratocystis platani  στις ρίζες 

Εξι χρόνια από την εµφάνιση του προβλήµατος 
ακόµη δεν έχουν οριοθετηθεί ζώνες καραντίνας

 s

Συµπτώµατα 
της µόλυνσης
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ εµφανίζο-
νται τα συµπτώµατα της µό-
λυνσης. Αρχικά εµφανίζονται 
αραιά και µικρά φύλλα σε µέ-
ρος του δέντρου, που σιγά σι-
γά καλύπτουν µεγάλο τµήµα 
της κόµης. Σε δεύτερο στάδιο 
παρατηρείται µαρασµός των 
φύλλων, και ξεραίνονται κά-
ποια κλαδιά. Στα µεγάλα δέ-
ντρα η νέκρωση είναι σταδι-
ακή κατά τµήµατα, ενώ τα µι-
κρότερα πλατάνια ξηραίνο-
νται ολοσχερώς και πεθαί-
νουν. Στο τµήµα του κορµού 
που δεν έχει νεκρωθεί παρα-
τηρούνται ελλειπτικές λωρί-
δες, χρώµατος µαύρου-µπλε, 
ενώ αναδύεται µυρωδιά 
«µπανάνας» ή «ανανά». 
Ο Ceratocystis platani είναι 
τόσο ανθεκτικός, ώστε µπορεί 
να επιβιώνει στο ξύλο των νε-
κρών δέντρων για µεγάλα δι-
αστήµατα. Οι σπόροι του επι-
ζούν και µέσα στο νερό, ενώ 
αναπτύσσονται και στο πριο-
νίδι από την υλοτοµία.
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∆ιέξοδος από την κρίση 
µε οικολογικά επαγγέλµατα
Η ανάγκη για «πράσινη στροφή» ανοίγει νέους ορίζοντες για εργασιακή καταξίωση 

ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ αλλά και ευκαιρίες 
δηµιουργούνται στον εργασιακό το-
µέα, σε πείσµα της παγκόσµιας χρη-
µατοπιστωτικής κρίσης. Από τη µία 
οι επαπειλούµενες απολύσεις, από 
την άλλη η σταδιακή υποβάθµιση 
του φυσικού περιβάλλοντος και η ε-
πικείµενη στροφή προς την αειφόρο 
ανάπτυξη, έχουν γεννήσει διαφορετι-
κές ανάγκες και φαίνεται να οδηγούν 
τους πιο διορατικούς στα «πράσινα» 
επαγγέλµατα.

Ετσι, από ροµαντικό αίτηµα ή µό-
δα που ήταν κάποτε η ενασχόληση 
µε την οικολογία, γίνεται πλέον σο-
βαρή επιλογή ζωής, η οποία µάλιστα 
µακροπρόθεσµα ίσως αποτελέσει τη 
µοναδική λύση για διέξοδο από µια 
δυσµενή κατάσταση. 

Ενίσχυση σε ΗΠΑ και Ε.Ε.
Στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ και 
µετά τις ανακοινώσεις του Μπαράκ 
Οµπάµα για τη δηµιουργία 3-4 εκα-
τοµµυρίων «πράσινων» θέσεων ερ-
γασίας, παρατηρείται έντονη κινητι-
κότητα. Το Αµερικανικό Σχέδιο Απο-
κατάστασης και Επανεπενδύσεων για 
το 2009, για παράδειγµα, περιλαµβά-
νει 7,22 δισ. δολάρια για την προώ-
θηση των «πράσινων» θέσεων εργα-
σίας και την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Αντίστοιχα, ο Καναδάς -όπου 
µέσα στον Ιανουάριο χάθηκαν γύρω 
στις 130.000 θέσεις εργασίας- έχει συ-
µπεριλάβει στον προϋπολογισµό του 
σειρά µέτρων για τη δηµιουργία τέ-
τοιων επαγγελµάτων. 

Ηδη υπολογίζεται ότι, τουλάχιστον 
στις ΗΠΑ, ο αριθµός των ανθρώπων 

που εργάζονται για την προώθηση µέ-
τρων αντιµετώπισης των κλιµατικών 
αλλαγών έχει αυξηθεί κατά 300% τα 
τελευταία 5 χρόνια. Πέρσι, περισσό-
τερες από 700 εταιρείες προσέλαβαν 
2.000 επαγγελµατίες, ενώ ξόδεψαν 90 
εκατ. δολάρια για να επηρεάσουν την 
οµοσπονδιακή πολιτική σε σχέση µε 
την αλλαγή του κλίµατος. 

Ειδικά στους τοµείς της αιολικής και 
ηλιακής ενέργειας αναµένεται ότι µέ-
χρι το 2030 θα έχουν δηµιουργηθεί 

σε παγκόσµιο επίπεδο πάνω από 8 ε-
κατοµµύρια θέσεις εργασίας.

Στην Ευρώπη, τώρα, το πακέτο για 
το κλίµα και την ενέργεια που ανακοι-
νώθηκε τον Ιανουάριο από την Κοµι-
σιόν, εκτός από τη µείωση κατά 20% 
των εκποµπών CO2 και την αντίστοι-
χη σε ποσοστό αύξηση των ανανεώ-
σιµων πηγών µέχρι το 2020, προβλέ-
πει και τη δηµιουργία χιλιάδων νέων 
«πράσινων» επιχειρήσεων και θέσε-
ων εργασίας. 

Ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, ό-
πως ήταν αναµενόµενο, πρωτοστατεί 
η Γερµανία, όπου υπολογίζεται ότι αυ-
τή τη στιγµή υπάρχουν συνολικά 1,8 
εκατοµµύρια θέσεις στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

ΠΑΡΟΛΟ που γενικά στην Ελλάδα η «πράσινη» επιχει-
ρηµατικότητα βρίσκεται ακόµα σε πρώιµα στάδια, το 
υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
ανακοίνωσε πρόσφατα την απόφασή του να αναπτύξει 
πρόγραµµα «απασχόλησης σε θέµατα αειφόρου περι-
βαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα)». 

Το πρόγραµµα, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί δη-
µόσιος ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός, αφορά την κα-
τάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης και έχει προϋπολογισµό ύψους 
94.600.000 ευρώ. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε 
πρόσφατα το υπουργείο Aπασχόλησης, «µια ολοκλη-
ρωµένη µετάβαση σε µία βιώσιµη οικονοµία µε χαµη-
λές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µπορεί να δηµι-
ουργήσει νέους κλάδους, νέες θέσεις εργασίας και νέ-
ες δεξιότητες και να συµβάλει στην αύξηση της απα-
σχόλησης, την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των 

εργαζοµένων µέσω της α-
πόκτησης νέων γνώσεων 
και δεξιοτήτων και την εξα-
σφάλιση της βιωσιµότητας 
των επιχειρήσεων µέσω της 
προώθησης της καινοτοµί-
ας και της βελτίωσης της α-
νταγωνιστικής τους θέσης». 

Μια ελληνική πρωτοβουλία

 s

Ποια είναι 
τα «πράσινα» 
επαγγέλµατα
Ο αµερικανικός διαδικτυα-
κός τόπος http://greenjobs.
itcilo.org/, που λειτουργεί 
και ως online εκπαιδευτικό 
κέντρο για κάθε ενδιαφερό-
µενο, χαρακτηρίζει τα «πρά-
σινα» επαγγέλµατα πολύ ετε-
ρογενή όσον αφορά τις ικα-
νότητες και το επίπεδο µόρ-
φωσης που απαιτούν. Κά-
ποια είναι εντελώς νέα, ενώ 
άλλα «χτίζονται» πάνω σε πα-
λαιότερα πιο παραδοσιακά 
επαγγέλµατα. Στην κατάτα-
ξή του περιλαµβάνει «πρά-
σινες» θέσεις εργασίας που 
αφορούν τους τοµείς της 
ενέργειας και των ανανεώσι-
µων πηγών, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων, 
των µετακινήσεων, της πρω-
τογενούς βιοµηχανίας και 
της ανακύκλωσης, της γεωρ-
γίας και των δασών.
Για το ελληνικό υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας τα «πράσι-
να» επαγγέλµατα αφορούν:
α) την παραγωγή προϊό-
ντων ή την παροχή υπηρεσι-
ών φιλικών προς το περιβάλ-
λον, συµβάλλοντας στη δια-
τήρηση ή την αποκατάστα-
ση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος, 
β) την προστασία των οικο-
συστηµάτων και της βιοποι-
κιλότητας και 
γ) τη µείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας, υλικών και νε-
ρού, της χρήσης άνθρακα 
στην οικονοµία και της δηµι-
ουργίας αποβλήτων και ρύ-
πανσης.

Ενδεικτικά, στον πρωτογε-
νή τοµέα συµπεριλαµβάνο-
νται η βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία, η αειφορική 
διαχείριση των δασών, στον 
δευτερογενή τα οικολογικά ή 
βιολογικά προϊόντα διατρο-
φής, η αειφορική παραγωγή 
ενέργειας και η ανακύκλω-
ση ορυκτελαίων - µπαταριών 
- ελαστικών, στον τριτογενή 
το εµπόριο των «πράσινων» 
προϊόντων κ.ο.κ.

Περιβάλλον 
και ΜΚΟ
Και οι µη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις που ασχολούνται 
µε το περιβάλλον αποδεικνύ-
ονται όλο και πιο ελκυστικές 
τόσο για νέους όσο και για 
παλαιότερους επαγγελµατίες. 
Οπως επιβεβαιώνει ο ∆ηµή-
τρης Καραβέλλας, διευθυ-
ντής του WWF Ελλάς: «Τα τε-
λευταία χρόνια διαπιστώνου-
µε ότι και ο χώρος των πε-
ριβαλλοντικών ΜΚΟ απο-
τελεί σηµαντικό πόλο έλξης 
για επιστήµονες που επιθυ-
µούν να εργαστούν στον χώ-
ρο. Για παράδειγµα, το WWF 
Ελλάς απασχολεί σήµερα πά-
νω από 50 άτοµα µόνιµο 
προσωπικό, ενώ διατηρεί και 
επαγγελµατικές σχέσεις µε 
δεκάδες εξωτερικούς συνερ-
γάτες».

 z  ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΧΑΪΝΗ
a.chaini@realnews.gr

Θέσεις εργασίας 
αντί στήριξης 
των τραπεζών 

Την εκτίµηση ότι µε επενδύ-
σεις της τάξης των 2,7 δισ. ευ-
ρώ -ποσό υποπολλαπλάσιο 
από το πακέτο των 28 δισ. ευ-
ρώ που δίνονται για τη στή-
ριξη των τραπεζών- υπάρχει 
η δυνατότητα να δηµιουργη-
θούν στην Ελλάδα 100 χιλιά-
δες νέες «πράσινες» θέσεις ερ-
γασίας, εξέφρασαν όµως και 
οι Οικολόγοι Πράσινοι. Την 
πρόταση αυτή κατέθεσαν 
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊ-
κής καµπάνιας των Ευρωπαί-
ων Πρασίνων για τη δηµιουρ-
γία συνολικά πέντε εκατοµµυ-
ρίων «πράσινων» θέσεων ερ-
γασίας σε όλη την Ευρώπη, µε 
επενδύσεις ύψους 500 δισ. 
ευρώ. Βέβαια, για να έχουν 
όλα αυτά ουσιαστική εφαρ-
µογή απαιτείται, όπως αναφέ-
ρουν, η χρηµατοδότηση από 
το κράτος «πράσινων» επεν-
δύσεων στους τοµείς της ενέρ-
γειας, των µεταφορών, των 
δασών, του οικιστικού περι-
βάλλοντος, της εξοικονόµη-
σης νερού, της ανακύκλωσης 
και των εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού. Ετσι, προτείνονται 
επιδοτούµενα προγράµµατα 
για τη µαζική θερµοµόνωση 
κτιρίων και κατοικιών και την 
ενεργειακή αναβάθµισή τους 
µε τη δηµιουργία ηλιακών 
στεγών, ώστε να διασωθούν 
χιλιάδες θέσεις εργασίας και 
να δηµιουργηθούν νέες και να 
έχει οφέλη ο πολίτης από την 
εξοικονόµηση δαπανών, αλλά 
και να εξασφαλίσει πρόσθετο 
εισόδηµα από παραγωγή κα-
θαρής ενέργειας. 

 s

Στη δηµιουργία 3-4 εκατ.  θέσε-
ων εργασίας προσανατολίζεται 
και η κυβέρνηση Οµπάµα

Με προϋπολογισµό 
περίπου 94 εκατ. 
ευρώ ξεκινά 
το πρόγραµµα 
του υπουργείου 
Απασχόλησης
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Χάρη στη λειτουργία των 
έξι Κέντρων Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης του δή-
μου Πειραιά, τα οποία βρί-
σκονται στο σχολικό συγκρό-
τημα που στεγάζει τα 9ο, 
11ο και 31ο Δημοτικά Σχο-
λεία, στο Φάληρο, στο Πα-
σαλιμάνι, στο Δημοτικό Θέα-
τρο, στον σταθμό ΗΣΑΠ του 
Πειραιά κι εντός του Λιμένος 
Πειραιώς, ανακτήθηκαν μέ-
σα στο 2008 5.649.789 συ-
σκευασίες ή 419.441,07 κι-
λά. Το Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Ανταποδοτικής Ανα-
κύκλωσης που εφαρμόζει 

ο δήμος από το τέλος του 
2007 έχει να επιδείξει εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα, 
αποδεικνύοντας την ευαι-
σθητοποίηση μικρών και με-
γάλων, οι οποίοι, μέσω της 
ανακύκλωσης χαρτιού κα-
τά τη διάρκεια του προηγού-
μενου χρόνου, ουσιαστικά 
έσωσαν 1.000 δέντρα. Συ-
γκεκριμένα, τον δρόμο προς 
την ανακύκλωση βρήκαν 
18.443,09 κιλά αλουμινίου, 
126.103,60 κιλά πλαστικού, 
79.207,98 κιλά λευκοσιδή-
ρου, 130.539,41 κιλά γυα-
λιού, 65.147 κιλά χαρτιού, 
5.856 ηλεκτρικές και ηλε-
κτρονικές συσκευές και, τέ-
λος, 1.164 κιλά μπαταρίες.

Ο Πειραιάς 
πρωτοστατεί 
στην ανακύκλωση 

Ενα μεγάλο έργο που στό-
χο έχει να βελτιώσει τις συν-
θήκες ζωής των κατοίκων αλ-
λά και την εικόνα της πόλης 
σκοπεύει να ξεκινήσει ο δή-
μος Ιλίου. Η αύξηση των χώ-
ρων πρασίνου αλλά και η 
αποσυμφόρηση της πόλης 
είναι το κύριο μέλημα του 
έργου «Πράσινη ζωή στην 
πόλη», που πήρε τον δρόμο 
του από τη στιγμή που εγκρί-
θηκε η οριστική μελέτη από 
τη Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Αττικής. Το έρ-
γο υπολογίζεται να κοστί-
σει 2.000.000 ευρώ και προ-
βλέπει συγκεκριμένα τη δη-
μιουργία πράσινης διαδρο-
μής και δρόμων ήπιας κυ-
κλοφορίας με λωρίδες πο-
δηλατοδρόμων από το πάρ-
κο «Αντώνης Τρίτσης» έως το 
κέντρο της πόλης, καθώς και 
τη ριζική ανακατασκευή 9 
παιδικών χαρών σε διάφορες 
συνοικίες.

«Πράσινη ζωή 
στην πόλη» 

Η Ελλάδα, το μεγάλο θύμα 
της κλιματικής αλλαγής 
Καύσωνες και πυρκαγιές θα πλήξουν τον τουρισμό και την παραγωγή τροφίμων

ΚΑΤΑΣΤρΟΦΙΚΕΣ θα είναι οι επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής για την 
Ελλάδα, σύμφωνα με όσα προβλέπει 
σχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Η χώρα μας θα αντιμετωπίσει 
στα επόμενα χρόνια αφύσικα υψηλές 
θερμοκρασίες και εκτεταμένες πυρκα-
γιές, με δραματικές επιπτώσεις στον 
τουρισμό και τις καλλιέργειες.

Σήμα κινδύνου, εκτός από την Ελ-
λάδα, εκπέμπουν επίσης η Ιταλία και 
η Ισπανία, αφού οι τρεις μεσογειακές 
χώρες θα είναι τα μεγαλύτερα θύ-
ματα από την αλλαγή του κλίματος 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο προσχέ-
διο της έκθεσης «Adapting to Climate 
Change», όπως περιγράφεται σε δη-
μοσίευμα του πρακτορείου Reuters, 
δεν κατονομάζονται τα τρία κράτη 
που πλήττονται περισσότερο. Η ταυ-
τότητά τους προκύπτει από τους έξι 
συνοδευτικούς χάρτες του σχεδίου, 
όπου απεικονίζονται σοβαρές ζημίες 
στις καλλιέργειες και σημαντικές ελ-
λείψεις σε πόσιμο νερό. 

Η θερμοκρασία
Στην Ελλάδα η κλιματική αλλαγή θα 
αυξήσει τη θερμοκρασία, ενώ οι βρο-
χοπτώσεις θα μειωθούν ακόμη περισ-
σότερο. Πτηνά και άλλα ζώα θα ανα-
γκαστούν να μεταναστεύσουν προς 
τα βόρεια και η στάθμη της θάλασ-
σας θα ανέβει σε ορισμένες περιοχές 
έως και μισό μέτρο. Οι πυρκαγιές και 
η ξηρασία θα δημιουργήσουν προ-
βλήματα στις καλλιέργειες και στον 
τουρισμό. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το ο-
ποίο θα υιοθετηθεί επίσημα από τα 
κράτη-μέλη μετά τον Απρίλιο, εάν οι 
27 δεν αντιμετωπίσουν άμεσα τις ε-
πιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το 
κόστος για την Ευρώπη θα φτάσει τα 

6.2 δισ. ευρώ τον χρόνο έως το 2020. 
Το ποσό αυτό μέχρι το 2060 θα κυμαν-
θεί από 54 έως 63 δισ. ευρώ, ανάλογα 
με το πόσο αποτελεσματικά θα απο-
δειχθούν τα μέτρα που θα ληφθούν 
στο προσεχές μέλλον για τη μείωση 
της εκπομπής των ρύπων. 

Η κλιματική αλλαγή στη βόρεια και 
δυτική Ευρώπη δεν θα έχει μόνο αρ-
νητικές επιδράσεις αλλά και θετικά 
αποτελέσματα. Το κλίμα στις ψυχρές 
περιοχές θα γίνει πιο θερμό, με μεγα-
λύτερη ηλιοφάνεια. Σοβαρό κίνδυνο 
στις χώρες αυτές διατρέχουν οι ηλι-
κιωμένοι και τα παιδιά. «Οι μελέτες 

δείχνουν ότι η Ευρώπη θα δεχτεί τε-
ράστιο πλήγμα από την αλλαγή του 
κλίματος, με πολύ αρνητικά αποτελέ-
σματα για τις βορειοανατολικές περι-
οχές και τη Μεσόγειο», όπως αναφέ-
ρεται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής. 

Μετανάστευση
Υπογραμμίζεται επίσης ότι θα αυξη-
θούν τα κύματα μεταναστών από τις 
άνυδρες περιοχές προς την Ευρώ-
πη. Μεγάλες ξηρασίες αναμένονται 
στο βόρειο τμήμα της Αφρικής, με 
αποτέλεσμα η πλειοψηφία του λα-

ού να κινδυνεύει να μετατραπεί σε 
περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Στο 
προσχέδιο της έκθεσης εκφράζεται 
ο φόβος για αναγκαστικές μετακινή-
σεις πληθυσμών, κυρίως σε γειτονι-
κές με την Ευρώπη χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει συμφω-
νήσει να μειώσει έως το 2020 την εκ-
πομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 
20% σε σχέση με το 1990. Οι 27 προ-
ωθούν παράλληλα την επίτευξη μιας 
διεθνούς συμφωνίας για τη συνολική 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
που αναμένεται να υιοθετηθεί τον Δε-
κέμβριο στην Κοπεγχάγη. 

χρόνιαTι θα αλλάξει σε 
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z   ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ
e.laska@realnews.gr

Οι προβλέψεις
Εως 5,5 βαθμούς θα αυξηθεί 
η μέση θερμοκρασία στην Ευ-
ρώπη μέχρι το 2080 (δεξιά). 
Η μικρότερη αύξηση προβλέ-
πεται στις βορειοδυτικές περι-
οχές, ενώ μηδενική άνοδο της 
θερμοκρασίας θα έχουν ορι-
σμένες περιοχές στην Ισλαν-
δία και την Ιρλανδία. Το με-
γαλύτερο πρόβλημα εντοπί-
ζεται στην Ιβηρική χερσόνη-
σο. Η μείωση των βροχοπτώ-
σεων (αριστερά) στις χώρες 
της Μεσογείου θα φτάσει μέ-
χρι και το 60%, δημιουργώ-
ντας τεράστια προβλήματα 
στον άνθρωπο και τη φύση. 
Οι βροχοπτώσεις αυξάνονται 
κλιμακωτά προς τα βόρεια. 
Αμετάβλητες θα παραμείνουν 
σε αρκετές περιοχές στην κε-
ντρική Ευρώπη. 
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Σβήνει το Δέλτα του Εβρου
Καμπανάκι για την ένταξη του υγρότοπου στη «μαύρη λίστα» της Συνθήκης Ραμσάρ

Μείωση των σπάνιων θηλαστικών και 
πουλιών, λαθροθηρία, παράνομα κτί-
σματα, ελλιπή μέτρα φύλαξης, έντο-
νη όχληση, υφαλμύρωση, διάβρωση 
του εδάφους και ρύπανση χαρακτη-
ρίζουν ένα οικοσύστημα σε κίνδυνο. 
Το σήμα κινδύνου δόθηκε και η ου-
σιαστική διαχείριση αναζητείται. 

Η κατάσταση στο Δέλτα του Ε-
βρου, ένα εθνικό πάρκο διεθνούς 
οικολογικής αξίας, με επτά ενότητες 
βιοτόπων, 300 διαφορετικά είδη φυ-
τών και σπάνια είδη πουλιών, κρίθη-
κε τόσο επισφαλής από το WWF Ελ-
λάς, ώστε να προτείνει στα συμβαλ-
λόμενα μέρη της Συνθήκης της Ραμ-
σάρ την επανένταξη του Δέλτα στη 
«μαύρη λίστα» της Συνθήκης, τον κα-
τάλογο Μοντρέ, προκειμένου να α-
σκηθεί πίεση για την προστασία του. 
Η Συνθήκη Ραμσάρ διαμορφώνει έ-
να προστατευτικό καθεστώς για τους 
διεθνούς σημασίας υγροτόπους, ενώ 
στον κατάλογο Μοντρέ εντάσσονται 
υγρότοποι που κινδυνεύουν. 

Σημαντική μείωση
Αν ο Ζακ Περέν θελήσει στο μέλλον 
να σκηνοθετήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ 
παρόμοιο του «Ταξιδιάρικα Πουλιά», 
το Δέλτα του Εβρου ασφαλώς δεν θα 
συμπεριληφθεί στα γυρίσματά του, 
καθώς η μείωση κάποιων σπάνιων 
πουλιών αγγίζει το 97%, ενώ άλλα εί-
δη έχουν ήδη αφανιστεί. Παράλλη-
λα, σπάνια θηλαστικά όπως το Τσα-
κάλι και οι ευρωπαϊκοί Λαγόγυροι εί-
ναι πια ακριβοθώρητα.

Αν όμως μετακινηθεί κανείς λίγο 
πιο ανατολικά, στην τουρκική όχθη 
του Εβρου, μια έκταση κατά πολύ μι-
κρότερη της ελληνικής, θα συναντή-
σει πλήθος πουλιών που στην ελλη-
νική πλευρά έχουν εκλείψει. 

Γιατί όμως; Κατά πάσα πιθανότη-
τα, η αυξημένη όχληση στην ελληνι-
κή πλευρά, η λαθροθηρία και η έλλει-
ψη ασφαλών καταφυγίων εμποδίζει 
την αναπαραγωγή, οδηγώντας τα έ-
τσι σε μετακίνηση προς την τουρκική 
πλευρά, όπου το καθεστώς της στρα-
τιωτικής ζώνης διασφαλίζει τη διακρι-
τικότερη παρουσία του ανθρώπινου 
στοιχείου.

Η λαθροθηρία
Τα παράνομα κτίσματα έχουν εδώ και 
χρόνια τη θέση τους στο σκηνικό του 
Δέλτα. «Οι καλύβες ψαράδων, κυνη-
γών και βοσκών είναι παράνομα κτί-
σματα και επιβαρύνουν σημαντικά 
το οικοσύστημα», εξηγεί ο Νικόλαος 
Κωτούλας, πρόεδρος του Φορέα Δι-
αχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Δυ-
στυχώς, όμως, η ισχύς κάποιων ιδι-
ωτικών συμφερόντων δεν επιτρέπει 
την κατεδάφισή τους. 

Αντιθέτως οι καλύβες αυξάνονται 
και, παρότι παράνομες, ενοικιάζο-
νται σε λαθροκυνηγούς, ακόμη και 
σε τουρίστες. 

Η αναπαραγωγή πολλών ειδών θη-
λαστικών και πουλιών του Δέλτα απει-
λείται και από τη λαθροθηρία στην α-
παγορευμένη ζώνη. Αυτή η διατήρη-
ση του παράνομου κυνηγιού απειλεί 
τη διαβίωση της πανίδας και επιτρέ-
πει αύξηση των καταπατημένων ε-
κτάσεων χλωρίδας. 

Το σηΜα κινδύνου έχει δοθεί. Το ερώτημα πλέον εί-
ναι τι πρέπει να γίνει και από ποιον για τη διάσωση της 
περιοχής. Το WWF Ελλάς κρίνει επιτακτική την επανέ-
νταξη του Δέλτα στον κατάλογο Μοντρέ. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η σύ-
σταση του Φορέα Διαχείρισης, που 
έχει χρηματοδοτηθεί με 1,5 εκα-
τομμύριο ευρώ και το Γενικό Δια-
χειριστικό Σχέδιο, λειτουργεί υπέρ 
της αναβάθμισης του υγροτόπου. 
Το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ υποστηρί-
ζει ότι ο Φορέας Διαχείρισης εξου-
σιοδοτείται να λάβει αποφάσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του Δέλτα. 

Χωρίς αρμοδιότητες
Αντιθέτως, πηγές της «R» τονίζουν ότι ο φορέας έχει δε-
μένα χέρια ως προς τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων 
και μπορεί να ασχοληθεί μόνο με θέματα επιστημονι-
κής παρακολούθησης, πληροφόρησης επισκεπτών και 

προβολής του υγροτόπου. Ο δρ Γιώργος Κατσαδωρά-
κης, επιστημονικός σύμβουλος του WWF Ελλάς, εξηγεί: 
«Η σύσταση των Φορέων Διαχείρισης ήταν υποχρεωτι-
κή προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ενωση να επιτρέψει την 
περιβαλλοντική χρηματοδότηση. 

Το κράτος όμως δεν επιτρέπει στους φορείς να υιο-
θετήσουν αποφάσεις για την αντιμετώπιση των περι-
βαλλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, οι φορείς δεν έ-
χουν επαρκή στελέχωση, ενώ τα διοικητικά συμβού-
λια και οι πρόεδροι των φορέων κατά κανόνα απαρ-
τίζονται από άτομα που τοποθετούνται με κομματικά 
κριτήρια και δεν μπορούν να συγκρουστούν με τα το-
πικά συμφέροντα».

z  ΤhΣ ΦαίΔΡασ ΠαΠαΚαΛοΔοΥΚα 
planet@realnews.gr

Κομματικές επιλογές  
και τοπικά συμφέροντα

s

Η υφαλμύρωση...
η εγκατάσταση αντλιοστα-
σίων για να στραγγίζονται οι 
πλημμυρισμένες εκτάσεις και 
η μείωση των βροχοπτώσε-
ων προκάλεσαν αύξηση της 
περιεκτικότητας των εδαφών 
του Δέλτα σε άλατα εξαιτίας 
της εισροής θαλασσινού νε-
ρού. ετσι, περίπου 15.000 
στρέμματα όχι μόνο δεν μπο-
ρούν πλέον να καλλιεργη-
θούν, αλλά δεν προσφέρο-
νται ούτε ως βοσκότοποι. Και 
επειδή «ενός κακού μύρια 
έπονται», από τις επιπτώσεις 
δεν γλιτώνουν ούτε τα παρυ-
δάτια πουλιά, που δεν μπο-
ρούν πια να αναζητήσουν 
εκεί τροφή ή να φτιάξουν τις 
φωλιές τους. 

οι φωλιές, όμως, έχουν 
πληγεί και εξαιτίας της διά-
βρωσης των ακτών. η μορ-
φολογία των ακτών του 
εβρου υπήρξε για χρόνια κα-
τάλληλη για την κατασκευή 
φωλιών. σήμερα όμως η κί-
νηση φερτών υλών, που λει-
τουργούν ως «οικοδομικά 
υλικά» των φωλιών, έχει μει-
ωθεί εξαιτίας της κατασκευής 
φραγμάτων. 

...και η ρύπανση
αν και η ρύπανση δεν εί-
ναι το κυριότερο πρόβλημα 
του ποταμού, ο Παναγιώτης 
Καραμανίδης, προϊστάμε-
νος της Χημικής Υπηρεσίας 
αλεξανδρούπολης, σημειώ-
νει την ανάγκη παρακολού-
θησης των φωσφορικών, νι-
τρικών, θειικών, αμμωνια-
κών αλάτων και βαρέων με-
τάλλων. οπως εξηγεί ο πε-
ριβαλλοντολόγος ανδρέας 
αθανασιάδης, η τοπική ρύ-
πανση, που οφείλεται στη 
χρήση λιπασμάτων και εντο-
μοκτόνων, στα αστικά λύμα-
τα και στα βιομηχανικά από-
βλητα, είναι αισθητά χαμηλό-
τερη αυτής που «εισάγουμε» 
από Βουλγαρία και Τουρκία. 
αν και η ρύπανση που προ-
έρχεται από τη Βουλγαρία 
μειώθηκε μετά την πτώση της 
εσσΔ και την ένταξη της χώ-
ρας στην ε.ε., το Δέλτα τα τε-
λευταία χρόνια μολύνεται 
από τα απόβλητα που προέρ-
χονται από μια νέα τουρκική 
βιομηχανική ζώνη. 

Ο φορέας έχει δεμένα χέρια ως προς τη λήψη 
ουσιαστικών αποφάσεων και μπορεί να ασχοληθεί μόνο 
με θέματα παρακολούθησης και πληροφόρησης

Σε ποσοστό 97% έχει φτάσει η μείωση του πληθυσμού πτηνών στο Δέλτα του Εβρου. Ο μεγαλύτερος όγκος έχει μετανα-
στεύσει προς την τουρκική, πολύ μικρότερη από την ελληνική σε έκταση, πλευρά.
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Κάποιοι κάνουν πράξη αυτό που για τους πολλούς µένει άπιαστο όνειρο

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ένα χωριό ή µία µικρή 
πόλη όπου στο κέντρο όλων των δρα-
στηριοτήτων βρίσκεται ο άνθρωπος 
και το περιβάλλον, όπου τα πάντα λει-
τουργούν εναρµονισµένα µε τα δύο 
αυτά στοιχεία, συγχρονίζονται µε τους 
ρυθµούς της φύσης και επωφελού-
νται απ’ αυτή χωρίς να την καταστρέ-
φουν και θα έχετε µια οικοκοινότητα. 
Μπορεί να ακούγεται εξωπραγµατι-
κό, αλλά βάσει αυτής της αντίληψης 
άρχισε η δηµιουργία των πρώτων οι-
κοκοινοτήτων στις δεκαετίες του ’60 
και του ’70 και µε κάποιες παραλλα-
γές έφτασε µέχρι σήµερα.

Στην αρχή συµβολίζοντας την ε-
πανασύνδεση του ανθρώπου µε τη 
φύση, σήµερα προτείνοντας βιώσι-
µες και εφικτές λύσεις για να βοηθή-
σουµε τον πλανήτη και, µέσα απ’ αυ-
τόν, τον τρόπο ζωής µας.

Fuga, όπως... φυγή
Επτά άνθρωποι είπαν «αρκεί» στον 
τρόπο ζωής της πρωτεύουσας και α-
ποφάσισαν να κυνηγήσουν το όνει-
ρό τους που σχεδίαζαν από το 1986. 
Τελικά το πραγµατοποίησαν σε ένα 
κτήµα του νοµού Ηλείας, το Κτήµα 
Φούγκα. 

Αγοράζοντας το κτήµα το 1992, 
άρχισαν να εφαρµόζουν τα όσα εί-
χαν µάθει από σεµινάρια σχετικά µε 
τη µελισσοκοµία, την ελαιουργία και 
όχι µόνο, φτάνοντας σήµερα να πα-
ράγουν µόνο βιολογικά προϊόντα. 
Οµως το Κτήµα Φούγκα δεν είναι α-
πλώς ένας τόπος παραγωγής βιολο-
γικών προϊόντων, αλλά και χώρος ε-
ναλλακτικού τρόπου ζωής που έχει 
σαν αποτέλεσµα την παραγωγή των 
προϊόντων αυτών. 

Μέσα στο κτήµα βρίσκεται µια πη-

γή η οποία δεν έµεινε ανεκµετάλλευ-
τη από τους κατοίκους του και τους 
προσφέρει αυτάρκεια νερού, ενώ έ-
νας υδραυλικός κριός -µηχάνηµα που 
λειτουργεί µόνο µε την κίνηση των νε-
ρών του γειτονικού ποταµού- βοηθά 
στις γεωργικές εργασίες.

Οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέρ-
γεια καλύπτονται από ηλιακές κυψέ-
λες και µόνο σε έκτακτες περιπτώ-
σεις µπορεί επικουρικά αλλά όχι α-
παραίτητα να χρησιµοποιηθεί ρεύ-
µα από τη ∆ΕΗ. 

Πρωτοπόροι, όµως, είναι και στον 
τοµέα της βιολογικής µελισσοκοµίας, 
αφού πρωτοασχολήθηκαν µ’ αυτήν 
το 1993 για λόγους συνείδησης και 
φιλοσοφίας και όχι γιατί κάποια νο-
µοθεσία το επέβαλε. 

Ετσι κι αλλιώς, όταν ξεκίνησαν δεν 
υπήρχε στην ελληνική αγορά ο όρος 
αυτός, µε αποτέλεσµα να µην µπο-
ρούν να χαρακτηρίσουν το προϊόν 
που παρήγαγαν. 

^ INFO 
Το Κτήµα Φούγκα είναι ανοιχτό για 
το κοινό ύστερα από συνεννόηση µε 
τους ιδιοκτήτες του. Μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε µαζί τους µέσω της ιστο-
σελίδας τους www.ktimafuga.gr

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

Πρότυπες κοινότητες 
µε γνώµονα την οικολογία

 s

Η πρώτη 
στην Ευρώπη
Μία από τις πιο γνωστές οι-
κοκοινότητες στον πλανήτη 
βρίσκεται στο Φίντχορν, στη 
βορειοανατολική ακτή της 
Σκοτίας και δηµιουργήθηκε 
το 1962 από τους Πίτερ και 
Αϊλίν Κάντι, όταν αυτοί έµει-
ναν άνεργοι. ∆έκα χρόνια 
αργότερα το ίδρυµα του Φί-
ντχορν είχε ανακηρυχθεί ένα 
από τα µεγαλύτερα εκπαι-
δευτικά κέντρα του κόσµου 
σε περιβαλλοντικά θέµατα. 
Σήµερα το οικοχωριό του Φί-
ντχορν, παρόλο που αριθ-
µεί 400 µέλη, έχει το ελα-
φρύτερο οικολογικό αποτύ-
πωµα στον κόσµο. Υπολογί-
ζεται µάλιστα ότι ένας µέσος 
κάτοικος της κοινότητας Φί-
ντχορν καταναλώνει 50% λι-
γότερους πόρους και παρά-
γει 50% λιγότερα απορρίµ-
µατα σε σχέση µε τον µέσο 
Βρετανό. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός πως ένα µεγάλο πο-
σοστό των µελών της κοινό-
τητας καταναλώνει φαγητό 
που παράγεται σε τοπικό επί-
πεδο µε τη χρήση βιολογι-
κών και άλλων φιλικών προς 
το περιβάλλον µεθόδων. Πα-
ράλληλα, οι περισσότεροι 
ζουν σε ενεργειακά αποδο-
τικά σπίτια, ενώ οι τέσσερις 
ανεµογεννήτριες του χωριού 
όχι µόνο καλύπτουν τις ενερ-
γειακές ανάγκες της κοινότη-
τας, αλλά παράγουν και πλε-
όνασµα που εξάγεται στο 
υπόλοιπο της χώρας. Το «νό-
µισµα» του Φίντχορν είναι 
το Eko.

∆ιαλογισµός 
και οικολογία
Η δεύτερη οικοκοινότητα, 
του Νταµανούρ, βρίσκεται 
στους πρόποδες των Αλπε-
ων της βόρειας Ιταλίας, µε 
κύριο χαρακτηριστικό του 
τρόπου ζωής των κατοίκων 
τον διαλογισµό. Το Νταµα-
νούρ είναι µία οµοσπονδία 
οικοκοινοτήτων που διαθέ-
τει δικό του Σύνταγµα, εκδί-
δει δική του ηµερήσια εφη-
µερίδα, έχει το δικό του θρή-
σκευµα και ο πληθυσµός 
έχει φτάσει σήµερα τα 800 
άτοµα. Ιδρύθηκε το 1975 µε 
την αρχή πως κάθε κάτοικός 
της θα επιλέγει τον τρόπο µε 
τον οποίο θέλει να συνεισφέ-
ρει στην οικονοµία. Κύριες 
ασχολίες των κατοίκων 
είναι η συντήρηση των κοι-
νόχρηστων χώρων, ενώ πολ-
λοί απασχολούνται µε τις ερ-
γασίες επέκτασης του κεντρι-
κού ναού της κοινότητας. 
Το Νταµανούρ έχει το δικό 
του νόµισµα, το credito, που 
στα ιταλικά σηµαίνει 
«πίστωση».

ΜΙΑ ΠΛΑΓΙΑ του Κισάβου είναι υποψήφια να υ-
ποδεχτεί τη σκέψη µιας οµάδας ανθρώπων για 
τη δηµιουργία της πρώτης «καθαρόαιµης» οικο-
κοινότητας στην Ελλάδα. Στόχος αυτών που ελ-
πίζουν πως το σχέδιό τους κάποια στιγµή θα ο-
λοκληρωθεί, είναι η δηµιουργία ενός χωριού, οι 
κάτοικοι του οποίου θα ζουν σε ένα περιβάλλον 

απλότητας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ενερ-
γοβόρες συνήθειές τους. Οι ίδιοι θα συνεργα-
στούν για την κατασκευή των κοινόχρηστων κτι-
ρίων και των υποδοµών, ενώ τα λειτουργικά έξο-

δα θα καλύπτονται τόσο από τον οικοτουρισµό 
όσο και από την παραγωγή και πώληση αγροτι-
κών προϊόντων. 

Ολοκληρωµένος σχεδιασµός
Ο χωροταξικός σχεδιασµός θα είναι ανθρωπο-
κεντρικός και προσανατολισµένος στην εξοικο-

νόµηση ενέργειας, 
ενώ το τσιµέντο και 
τα βιοµηχανικά υλικά 
απλώς θα λείπουν. Ε-
τσι, όλα τα κτίρια θα 
χτιστούν µε φυσικές 
µεθόδους βάσει των 

αρχών της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής. Ενεργει-
ακά το οικοχωριό θα είναι αυτόνοµο και θα βασί-
ζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα θα υπάρ-

χει σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων και σύστηµα 
ανακύκλωσης. Οταν όλα αυτά πάρουν τον δρό-
µο τους και βρουν τη θέση τους στην πλαγιά του 
βουνού, το χωριό θα αποκτήσει και όνοµα που 
έχει αποφασιστεί από τώρα... «Ζωή». 

Ενα «καθαρόαιµο» οικοχωριό γεννιέται στον Κίσαβο   

Οι οικοκοινότητες που λειτουρ-
γούν σε  χώρες της Ευρώπης 
συνδυάζουν την ποιότητα ζωής 
µε το... κέφι, όπως φαίνεται και 
από τη µικρή φωτογραφία

Στόχος των εµπνευστών της οικοκοινότητας είναι τα 
µέλη της να είναι αυτάρκη και να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τις ενεργοβόρες συνήθειές τους
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g Ταξιδεύετε τακτικά σε όλο τον κό-
μο μεταφέροντας τις γνώσεις σας για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι 
σας φέρνει στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα είναι ένας από τους σταθ-
μούς μου. Κάνω ταξίδια σε όλο τον 
κόσμο. Πολλές χώρες θέλουν να μά-
θουν γιατί οι Γερμανοί είναι τόσο ε-
πιτυχημένοι σε τομείς όπως η πράσι-
νη οικονομία και οι ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. Με προσκαλούν για 
να μεταφέρω την εμπειρία μας, να 

δώσω πληροφορίες για το πώς μπο-
ρούν να δημιουργηθούν αποτελε-
σματικοί νόμοι. Πέρυσι επισκέφθη-
κα την Αυστραλία και την Κίνα. Ε-
χω μιλήσει στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ, 
στην Αφρική...

g Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ενδια-
φέρεται ολοένα και περισσότερο;

Ναι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. 
Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών 
είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμε-
νη βιομηχανία στον κόσμο. Αυτό δεν 
συμβαίνει μόνο εξαιτίας της ανάγκης 

Ο Γερμανός βουλευτής δίνει απαντήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα

«Είστε δέσμιοι των λόμπι»

z  σΤΗΝ ΕΦΗ ΛΑΣΚΑ
e.laska@realnews.gr

Θεωρείται ο ιεραπόστολος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Ο Χανς Γιόζεφ Φελ, βουλευτής στο γερμανικό Κοινο-
βούλιο, ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη για να μεταφέρει την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία της χώρας του που είναι πρώτη 

στον κόσμο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών. Γνώ-
στης της παγκόσμιας αλλά και της ελληνικής πραγματικότη-
τας, επισημαίνει τα λάθη και τις αδυναμίες και δίνει συμβου-
λές για πραγματικά πράσινη ανάπτυξη.

για την προστασία του περιβάλλοντος. 
συμβαίνει περισσότερο λόγω της α-
νάγκης για διασφάλιση της ενέργει-
ας. Η ενέργεια που παράγεται από 
τον ήλιο, τον αέρα, το έδαφος είναι 
η φθηνότερη μορφή που μπορούμε 
να έχουμε. Δεν κοστίζει τίποτε. Πολ-
λοί άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό και 
προσπαθούν να αναπτύξουν τεχνο-
λογία που θα τους επιτρέψει να την 
εκμεταλλευτούν σε μεγάλο βαθμό. 
Είναι δωρεάν ενέργεια.

g Τι εννοείτε όταν λέτε «ανάγκη για 
διασφάλιση της ενέργειας»;

Οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν 
να σταθεροποιήσουν το παγκόσμιο 
ενεργειακό σύστημα. στο μέλλον οι 
παραδοσιακές μορφές ενέργειας θα 
γίνουν όλο και πιο ακριβές. Αυτό όμως 
δεν θα συμβεί άμεσα. Αυτή τη στιγμή 
οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειω-
θεί λόγω του περιορισμού της ζήτη-
σης εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης 
που εν μέρει προκάλεσαν. Η εκτό-
ξευση της τιμής του πετρελαίου στα 
150 δολάρια το βαρέλι πυροδότησε 

την αρχή για την οικονομική ύφεση 
που βιώνουμε. Οταν η οικονομία α-
νακάμψει θα αυξηθεί και η ζήτηση 
του πετρελαίου. Τα αποθέματα που 
υπάρχουν δεν αρκούν για να καλύ-
ψουν τις παγκόσμιες ενεργειακές α-
νάγκες. Ετσι η τιμή του βαρελιού θα 
ανέβει δραματικά. Το ίδιο θα συμβεί 
με το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και 
το ουράνιο, οι ποσότητες του οποίου 
είναι ήδη πολύ περιορισμένες. 

Οπως καταλαβαίνετε, οι παραδο-
σιακές μορφές ενέργειας δεν έχουν 
καμία τύχη στις επόμενες δεκαετίες. 
Δεν μπορούν να προσφέρουν ού-
τε αρκετή, ούτε φθηνή αλλά ούτε α-
σφαλή ενέργεια. Και, φυσικά, μολύ-
νουν το περιβάλλον.

g Αρά, το «κλειδί» είναι η στροφή 
στην πράσινη ενέργεια; Τι κάνατε 
στη Γερμανία;

Πρέπει να στραφούμε ολοκληρω-
τικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η α-
νάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας δημιουργεί νέες θέσεις ερ-
γασίας και νέα βιομηχανία. στη Γερ-
μανία με αυτόν τον τρόπο δημιουρ-
γήσαμε 250.000 νέες θέσεις εργα-
σίας και στοχεύουμε στη δημιουρ-
γία ακόμη 500.000 έως το 2020. Λό-
γω της βαριάς βιομηχανίας χρειαζό-
μαστε πολλή ενέργεια. Εχουμε κατα-
φέρει και παράγουμε το 15% της η-
λεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά α-
πό ανανεώσιμες πηγές. Το ποσοστό 
αυτό είναι τεράστιο αν αναλογιστεί-
τε ότι πριν από επτά χρόνια παρήγα-
με μόλις 6%. 

g Εντυπωσιακή η εξέλιξη! Πώς τα 
καταφέρατε τόσο γρήγορα;

Η γερμανική κοινωνία εδώ και πολ-
λά χρόνια έχει αναπτύξει αξιόλογη πε-
ριβαλλοντική συνείδηση. Υπάρχει έ-
να μεγάλο δίκτυο μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που ασχολείται με τέ-
τοια θέματα.  Ετσι, το έδαφος για την 
πράσινη ανάπτυξη ήταν πρόσφορο 
και οι σχετικοί νόμοι έγιναν εύκολα 
αποδεκτοί από τους πολίτες. Για πα-
ράδειγμα, το κόμμα των Πρασίνων 
ιδρύθηκε το 1998 και πλέον μετέχει 
στην κυβέρνηση.  στη Γερμανία δώ-
σαμε έμφαση σε δύο τομείς: τις α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
βιολογικές καλλιέργειες. Και πετύχα-
με πολλά.

g Ποιοι είναι οι στόχοι της Γερμα-
νίας για το μέλλον;

Οι εκτιμήσεις είναι αισιόδοξες. Η 
γερμανική κυβέρνηση θέλει να αυξή-
σει το ποσοστό αυτό στο 35% έως το 
2020. Το κόμμα των Πρασίνων κάνει 
λόγο για περισσότερο από 40% και 

τέλος
Oι παραδοσιακές 
πηγές ενέργειας δεν θα 
έχουν καμία τύχη μέσα 
στα επόμενα χρόνια

στόχος
Η Γερμανία παράγει 
σήμερα το 15% της 
ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες 
πηγές. Η κυβέρνηση 
θέλει να αυξήσει το 
ποσοστό αυτό στο 
35% έως το 2020

s

Χανς Γιόζεφ φελ  Βουλευτής των Πράςινων, Γερμάνιά

g Η γραφειοκρατία είναι μεγάλο πρόβλημα. 
Στη Γερμανία τι γίνεται;

Στη Γερμανία αν θες να βάλεις φωτοβολταϊκά στο 
σπίτι σου δεν χρειάζεσαι καν άδεια. Μπορείς να το 
κάνεις και να πουλήσεις ενέργεια στο δίκτυο χω-
ρίς καμία ταλαιπωρία. Στην Ελλάδα έχετε κάνει τα 
πράγματα δύσκολα για τους πολίτες. Με αυτή την 
τακτική το μόνο που καταφέρνετε είναι να αποθαρ-
ρύνετε τον κόσμο. Πριν από έναν χρόνο συνάντη-
σα τον υπουργό Ανάπτυξης της Ελλάδας και μου 
έδειξε τα σχέδια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Μου 
είπε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους. 
Εναν χρόνο μετά δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.

g Υπάρχει πρόβλεψη για να εξαλειφθεί η γρα-
φειοκρατία για τις οικιακές επενδύσεις φωτο-
βολταϊκών στην Ελλάδα, αλλά «κολλάει» στο υ-
πουργείο Οικονομίας.

Το γνωρίζω. Σε όλο τον κόσμο οι υπουργοί Οικο-
νομικών που κάνουν καλή δουλειά δεν είναι πλέον 
υπουργοί. Συνήθως τα συμφέροντά τους είναι κοι-
νά με τα συμφέροντα των πετρελαϊκών. 

Στη Γερμανία, όταν πήγαμε στο Κοινοβούλιο να 
ψηφίσουμε τον νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ο υπουργός Οικονομικών ήταν αντίθε-
τος. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «η Βουλή θε-
σπίζει τους νόμους, όχι ένας υπουργός». Προερ-
χόταν από τη βιομηχανία άνθρακα, έδρασε υπέρ 
αυτής και επέστρεψε εκεί όταν έπαψε πια να είναι 
υπουργός.

g Να είμαστε αισιόδοξοι δηλαδή;
Ναι, πιστεύω ότι στα επόμενα πέντε χρόνια όλα 

τα ευρωπαϊκά κράτη θα έχουν στραφεί στην πρά-
σινη ενέργεια, με θεαματικά αποτελέσματα. Θα 
δείτε…

xΣτη Γερμανία δεν χρειάζεσαι καν άδεια...Στην Ελλάδα η διαπλοκή είναι μεγάλη. Τα 
λόμπι των πετρελαϊκών και του φυσικού 
αερίου επηρεάζουν την κυβέρνηση



realplanetσυνέντευξη
9Realnews

www.realnews.gr
planet@realnews.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

οι βιομηχανίες πιστεύουν ότι μέχρι 
το 2020 οι ανανεώσιμες πηγές μπο-
ρούν να παράγουν το 50% της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Εμείς οι Πράσινοι 
εκτιμάμε ότι μέχρι το 2030 το ηλε-
κτρικό ρεύμα στη Γερμανία θα πα-
ράγεται εξ ολοκλήρου από τις ανα-
νεώσιμες πηγές.

g Είναι κάτι τέτοιο εφικτό; 
Φυσικά. Στη Γερμανία η βιομηχα-

νία μπορεί να το καταφέρει. Δεν είναι 
δύσκολο. Πάρτε για παράδειγμα τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα σε 
15 χρόνια κατάφεραν να μπουν σε 
κάθε σπίτι σε όλο τον κόσμο. Τα κινη-

τά τηλέφωνα επίσης. Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε να αναπτυχθούν τεχνολο-
γικά; Στα επόμενα 20 χρόνια οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας θα κάνουν 
θαύματα. Το μόνο που χρειάζεται εί-
ναι να υπάρχουν σωστοί νόμοι.

g Στην Ελλάδα οι τοπικές κοινωνί-
ες αντιδρούν…

Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να 
δουν τα θετικά. Στα ελληνικά νησιά 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αι-
ολική ενέργεια για να κάνετε αφαλά-
τωση και να παράγετε πόσιμο νερό. Η 
Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες στον 
τομέα αυτό. Μπορείτε πολύ εύκολα 
να βελτιώσετε τη ζωή σας χωρίς να 
εξαρτάστε από άλλα συμφέροντα. Ε-
πενδύστε στα νησιά σας.

g Πολλές δυνατότητες, αλλά λίγα 
στην πράξη…

Στην Ελλάδα η διαπλοκή είναι με-
γάλη. Τα λόμπι των πετρελαϊκών εται-
ρειών και του φυσικού αερίου επη-
ρεάζουν την κυβέρνηση. Είτε η δια-
φθορά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό εί-
τε όχι, τα λόμπι ασκούν επιτυχημένη 
πολιτική. Επίσης υπάρχει πολιτική α-
στάθεια. Ακόμη, οι πυρκαγιές το κα-
λοκαίρι του 2007 ήταν η μεγαλύτερη 
καταστροφή και, λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, αναμένεται να αυξηθούν. Ο 
κόσμος έχει ανάγκη από μια κυβέρ-
νηση που θα τον κάνει να ξαναβρεί 
τη χαμένη του ελπίδα. 

g Αφού τα θετικά είναι τόσο πολ-
λά, τι εμποδίζει την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι οι 
πετρελαϊκές βιομηχανίες και οι εται-
ρείες φυσικού αερίου που βλέπουν 
να θίγονται τα συμφέροντά τους. 
Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάνουν τα 
πάντα για να εμποδίσουν τη δημι-
ουργία των εγκαταστάσεων, μπλο-
κάρουν την έκδοση αδειών και επη-
ρεάζουν τους πολιτικούς. Το θέμα εί-
ναι ότι εμποδίζουν ταυτόχρονα την 
προστασία του περιβάλλοντος και 
την ενεργειακή ασφάλεια.

g Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό;
Μόνο με πολιτική βούληση. Χρει-

άζονται δυνατοί πολιτικοί που θα 
χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και 
θα υπερασπιστούν το κοινό συμφέ-
ρον. Οσο υπάρχει διαπλοκή μεταξύ 
των δύο πλευρών δεν πρόκειται να 
αλλάξει τίποτε. Αλλωστε, οι ισχυροί 
πολιτικοί φτιάχνουν πάντα καλούς 
νόμους. Η λέξη-κλειδί είναι τα κίνη-
τρα. Οταν ο κόσμος έχει κίνητρα να 
επενδύσει, τότε υπάρχει ανάπτυξη. 
Στη Γερμανία εφαρμόζουμε το σύ-

στημα Feed in Tariff* που τώρα χρη-
σιμοποιείται και στην Ελλάδα. 

Οι τιμές πρέπει να είναι συμφέ-
ρουσες και να υπάρχει εγγύηση της 
επένδυσης για τουλάχιστον 20 χρό-
νια. Επίσης πρέπει να γίνεται διαχω-
ρισμός των ανανεώσιμων πηγών σε 
φωτοβολταϊκά, αιολικά κ.ά., προκει-
μένου να δίδονται διαφορετικά κί-
νητρα στους επενδυτές. Το πιο ση-
μαντικό είναι η νομοθεσία να ευνο-
εί τις ιδιωτικές επενδύσεις σε τοπι-
κό επίπεδο.  Στη Γερμανία αυτό γί-

νεται. Μπορούν να έρθουν επεν-
δυτές από άλλες χώρες και να δημι-
ουργήσουν φωτοβολταϊκά ή αιολι-
κά πάρκα ελεύθερα. Σε άλλα κράτη 
οι τοπικές αρχές αντιδρούν και ζη-
τούν χρήματα. Αυτό το φαινόμενο 
πρέπει να εξαλειφθεί.

* Feed in Tariff: Σύστημα κινήτρων για πα-
ραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
με σταθερές τιμές αγοράς υψηλότερες από 
τις συμβατικές, ώστε να καλύπτεται το αυ-
ξημένο αρχικό κόστος επένδυσης.

«Να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι»WHO IS WHO
O Χανς Γιόζεφ Φελ είναι βου-
λευτής του ομοσπονδιακού 
γερμανικού Κοινοβουλίου με 
το κόμμα των Πρασίνων. Είναι 
ένας εκ των δύο εισηγητών του 
νόμου περί ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, που οδήγησε τη 
Γερμανία στην πρώτη θέση πα-
γκοσμίως. Θεωρείται υπεύθυ-
νος για την «πράσινη» στρο-
φή πολλών κυβερνήσεων σε 
όλο τον κόσμο. Εχει βραβευτεί 
για το οικολογικό σπίτι του, το 
οποίο έχτισε μόνος του.
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ΜΙΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑ γεννήτρια που θα 
λειτουργεί µε φυσικό αέριο πρόκει-
ται να τοποθετήσει σύντοµα η εται-
ρεία Vornado Realty Trust -ιδιοκτή-
τρια πολλών κτιρίων γραφείων στη 
Νέα Υόρκη- στον 12ο όροφο ουρα-
νοξύστη στη λεωφόρο Μάντισον της 
Νέας Υόρκης. 

Η γεννήτρια θα παράγει 6,2 µε-
γαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και θα 
έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να ηλε-
κτροδοτήσει σχεδόν τους µισούς α-
πό τους 57 ορόφους του κτιρίου αλ-
λά και να παράγει ατµό που θα το 
θερµαίνει τον χειµώνα και θα το ψύ-
χει το καλοκαίρι. 

Το σύστηµα τείνει να γίνει θεσµός 
στη Νέα Υόρκη, καθώς αυξάνονται 
οι ανάγκες για εναλλακτικές µορφές 
ενέργειας λόγω της συνεχούς επιβά-
ρυνσης αλλά και του µεγάλου κόστους 
των συµβατικών σταθµών παραγω-
γής ενέργειας.  Μην ξεχνάµε, άλλω-
στε, πως η Νέα Υόρκη είναι η µεγαλύ-
τερη µητρόπολη του πλανήτη µε δε-

κάδες εκκατοµύρια κατοίκους. 
Οσον αφορά το νέο αυτόνοµο σύ-

στηµα παραγωγής ενέργειας,  έχει ή-
δη υιοθετηθεί και προβλέπεται να τε-
θεί σύντοµα σε λειτουργία από πολ-
λές µεγάλες οικοδοµικές εταιρείες -ό-
πως η Related Companies- το ίδρυµα 
της Cooper Union για την Προώθη-

ση της Επιστήµης και της Τέχνης και 
η Durst Organization. 

Σε αντίθεση µε τους συµβατικούς 
σταθµούς ενέργειας, που αφήνουν 
την επιπλέον θερµότητα να διαχυθεί 
στην ατµόσφαιρα ως ατµός, το σύ-
στηµα αυτό επαναχρησιµοποιεί την 
αποβαλλόµενη ενέργεια για θέρµαν-

ση και ψύξη. Θεωρείται µάλιστα ιδι-
αιτέρως φιλικό για το περιβάλλον, κα-
θώς µε τη λειτουργία του συστήµατος 
αυτού περιορίζεται η χρήση συµβα-
τικής, «βρόµικης» ενέργειας και ταυ-
τόχρονα µειώνονται οι εκποµπές α-
ερίων του θερµοκηπίου κατά 2.800 
τόνους τον χρόνο. 

Επιπλέον, βοηθά τους ιδιοκτήτες να 
περιορίσουν τα έξοδά τους. «Η εξοι-
κονόµηση είναι άµεσα αισθητή στους 
µηνιαίους λογαριασµούς», επισηµαί-
νει ο Κλαρκ Γουάιµαν, εκπρόσωπος 
της Cooper Union. 

«Η νέα γεννήτρια έχει σχεδόν το 
µισό κόστος από τη συµβατική ενέρ-

γεια που αγοράζουµε προς το παρόν 
από το δίκτυο».

Πρωτοποριακό 
Οπως αποκαλύπτουν οι ερευνη-
τές του οµοσπονδιακού εργαστηρί-
ου του Oak Ridge, τέτοια συστήµα-
τα που ανακυκλώνουν τη θερµότη-
τα εφαρµόζονται ήδη από τις αρχές 
του 20ού αιώνα, κυρίως στα µεγά-
λα εργοστάσια. 

Πλέον όµως, µε το υφιστάµενο δί-
κτυο να δέχεται όλο και περισσότε-
ρες πιέσεις, ήταν φυσικό η συγκε-
κριµένη τεχνολογία να δοκιµαστεί 
και σε κτίρια γραφείων. Και το Μαν-

χάταν, του οποίου οι ουρανοξύστες 
στέκονται πάνω σε ένα περίπλοκο δί-
κτυο φυσικού αερίου, ήταν η εύλο-
γη επιλογή. 

Το σύστηµα πρωτοπαρουσιάστη-
κε το 2007 από τον δήµαρχο της πό-
λης Μάικλ Μπλούµπεργκ ως ένας βα-
σικός παράγοντας στο πακέτο των ε-
νεργειών του για τη µείωση των εκ-
ποµπών αερίων θερµοκηπίου της πό-
λης κατά 30% µέχρι το 2030. Στόχος 
που, βέβαια, φαίνεται δύσκολος, αλ-
λά όχι ακτόρθωτος. 

Το σίγουρο είναι πως όσο οι εκπο-
µπές ρύπων αυξάνονται, τέτοιες και-
νοτοµίες θα κρίνονται αναγκαίες.

Ακριβή επιλογή
Η πρώτη οικοδοµική εταιρεία 
που αποφάσισε να δοκιµάσει 
το νέο σύστηµα ήταν η 
Durst Organization, η οποία 
εγκατέστησε γεννήτρια 
δυναµικότητας 4,5 µεγαβάτ 
στον 54 ορόφων γυάλινο 
ουρανοξύστη στη γωνία της 
42ης οδού και της Λεωφόρου 
της Αµερικής. Η εταιρεία 
αναµένει η γεννήτρια να 
τροφοδοτεί µε ενέργεια έως 
και το 35% του κτιρίου κατά 
τις ώρες αιχµής. 
Πέρυσι η Related 
Companies κατήργησε 9 
θέσεις στάθµευσης στο 
Manhattan Plaza, όπου 
εγκατέστησε 2 γεννήτριες 
350 κιλοβάτ, από τις οποίες 
περιµένει να εξοικονοµήσει 
350.000 δολάρια σε έναν 
χρόνο και να µειώσει τα 
έξοδά της µέχρι το 2012. Η 
Related, η οποία καλύπτει 
τα διαχειριστικά έξοδα των 
ενοίκων της, αναφέρει ότι 
οι ίδιοι δεν πρόκειται να 
επηρεαστούν καθόλου από 
τη νέα εφαρµογή. Η πολιτεία 
της Νέας Υόρκης προσφέρει 
µια σειρά κινήτρων για την 
εγκατάσταση του συστήµατος, 
το συµπληρωµατικό κόστος 
του ωστόσο µπορεί να 
αποτρέψει κάποιους από τους 
ιδιοκτήτες. Η Vornado, για 
παράδειγµα, έλαβε ένα πακέτο 
2,5 εκατ. δολαρίων, ο σταθµός 
της όµως στοίχισε συνολικά 18 
εκατοµµύρια.  

 s

Η Ανταρκτική «πληρώνει» το λιώσιµο των πάγων
Η ΑΙΣΘΗΤΗ µείωση του χιονιού και του πά-
γου έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων 
της Αρκτικής καθώς και των ειδών χλωρίδας 
και πανίδας που φιλοξενούνται εκεί, ενώ προ-
καλεί σοβαρά προβλήµατα στην κυκλοφο-
ρία των ωκεανών και της ατµόσφαιρας, ό-
πως και στα επίπεδα της θάλασσας. 

Τα συµπεράσµατα αυτά αναλύονται στην 
αναφορά «Η κατάσταση της έρευνας στους 
Πόλους», την οποία συνέταξαν ο ∆ιεθνής Ορ-
γανισµός Μετεωρολογίας (WMO) και το ∆ι-
εθνές Συµβούλιο για την Επιστήµη, στο πλαί-
σιο του προγράµµατος «∆ιεθνές Πολικό Ε-
τος 2007-2008» που ξεκίνησε τον Μάρτιο 
του 2007 και µόλις ολοκληρώθηκε. 

Τα ευρήµατα προέκυψαν από 160 ερευ-
νητικά προγράµµατα που εκπόνησαν επι-

στήµονες από 60 χώρες. «Το συγκεκριµέ-
νο πρόγραµµα αποτελεί τη µεγαλύτερη δι-
εθνή συνεργασία επιστηµόνων µετά το ∆ι-
εθνές Γεωφυσικό Ετος, 50 χρόνια πριν και 
έρχεται σε µια κρίσιµη περίοδο για τον πλα-
νήτη», τόνισε ο Μάικλ Ζαρό, γενικός γραµ-
µατέας του WMO. 

Μελλοντικές ενέργειες
«Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έ-
ρευνα θα ενισχύσουν την επιστηµονική βά-
ση πάνω στην οποία θα στηρίξουµε τις µελ-
λοντικές µας ενέργειες».  

Στόχος του προγράµµατος είναι η από-
κτηση περισσότερης γνώσης όχι µόνο για 
την κατάσταση των πάγων, των ειδών που 
ζουν εκεί και των αρκτικών πληθυσµών, αλ-

λά και για ολόκληρο το κλιµατικό σύστηµα 
του πλανήτη. 

Συνολικά, περισσότερο φαίνεται να έχει 
πληγεί η Ανταρκτική, καθώς οι παγετώνες 
της χάνουν σταθερά και ταχύτερα από ποτέ 
τον όγκο τους, µε άµεση συνέπεια την άνοδο 
του επιπέδου της θάλασσας. Ταυτόχρονα, η 
θερµοκρασία της περιοχής ανεβαίνει περισ-
σότερο από όσο είχε υπολογιστεί.

Αντίστοιχα στην Αρκτική, λόγω της πα-
γκόσµιας υπερθέρµανσης, έχει αλλάξει ρι-
ζικά το είδος και η ποσότητα της χλωρίδας, 
επηρεάζοντας τη διατροφή των ζώων και 
το κυνήγι. 

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι µε-
γάλες ποσότητες µεθανίου βρίσκονται απο-
θηκευµένες στους πάγους, µε τον κίνδυνο 

να απελευθερωθούν στην ατµόσφαιρα στην 
περίπτωση που αυτοί λιώσουν. 

Με επίκεντρο τον άνθρωπο
Πρωταρχικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν οι 
ντόπιοι πληθυσµοί. Οπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο Ντέιβιντ Κάρλσον, διευθυντής του 
προγράµµατος: «Η προηγούµενη ιστορία 
του Πολικού Ετους µιλούσε για µια πεντα-
µελή αρκτική οικογένεια µε µέλη 2 γονείς, 2 
παιδιά και έναν ανθρωπολόγο...».

«Θέλαµε να ξεφύγουµε από αυτό το µο-
ντέλο, γι’ αυτό και επιδιώξαµε τη στενή συ-
νεργασία µε τους κατοίκους του Βορείου 
Πόλου µέσω εκπαιδευτικών και ερευνητι-
κών προγραµµάτων, κάτι το οποίο και πε-
τύχαµε», προσέθεσε. 

Το νέο σύστηµα υιοθε-
τείται τάχιστα στη Νέα 
Υόρκη, τη µεγαλύτερη 
πόλη του κόσµου

χιλιάδες δολάρια ετησίως θα εξοικο-
νοµούνται µε τη γεννήτρια στον ουρα-
νοξύστη της λεωφόρου Μάντισον350

Και οι ουρανοξύστες 
παράγουν ενέργεια
Μονάδες φυσικού αερίου θα προσφέρουν ηλεκτρικό ρεύµα, θέρµανση και ψύξη
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Ο ΝΕΟΣ θεσµός-ορόσηµο της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης είναι πράσι-
νος και ακούει στο όνοµα Πράσινη 
Πρωτεύουσα. Νικήτρια στον σχετι-
κό διαγωνισµό αναδείχθηκε η σου-
ηδική πρωτεύουσα. Ο «δικός µας» 
Σταύρος ∆ήµας ήταν αυτός που 
ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού. 

Ο Ελληνας επίτροπος, αρµόδιος για 
θέµατα Περιβάλλοντος, τόνισε κατά 
την απονοµή ότι «τέσσερις στους πέ-
ντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές πε-
ριοχές. Εκεί είναι πιο εµφανείς και οι 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι Πρά-
σινες Πόλεις είναι τα παραδείγµατα 
προς µίµηση για την υπόλοιπη Ευρώ-
πη, στην αντιµετώπιση της ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης, του κυκλοφοριακού, 
των εκποµπών αερίων που προκα-
λούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, 
της ανακύκλωσης απορριµµάτων και 
διαχείρισης λυµάτων».

Πρώτο µέληµα το νερό
Το υδάτινο στοιχείο αγκαλιάζει τη 
Στοκχόλµη και η πόλη ανταποδίδει 
τη φροντίδα. Η ποιότητα του νερού 
που παρέχει το δίκτυο είναι κορυ-
φαία. Η τελική επεξεργασία των λυ-
µάτων αφαιρεί το 98% του φωσφό-
ρου και το 70% του αζώτου, πριν ε-
πιστρέψουν στα κανάλια.

Ακόµη κι εκεί, ωστόσο, ο έλεγχος 
είναι συνεχής, µε 30 διαφορετικά ση-
µεία ελέγχου µέσα στην πόλη και πε-
ριµετρικά, µέχρι τις εκβολές στη Βαλ-
τική, 30 χλµ. ανατολικά. Ετσι, παρά 
την εµπορική ναυτιλία και τη συστη-
µατική αξιοποίηση, οι πλαζ στις όχθες 
των καναλιών είναι πολλές και εξαιρε-
τικές, ενώ στους παρόχθιους χώρους 
αναψυχής συγκεντρώνονται µεγάλοι 
αριθµοί πολιτών και επισκεπτών.

Αποδοτική ανακύκλωση
Η δηµιουργία πυκνών χώρων κατοί-
κησης αυτού του τύπου αύξησε την 
απόδοση στα δίκτυα κεντρικής θέρ-
µανσης και διευκόλυνε τη συγκέντρω-
ση των οργανικών απορριµµάτων που 
χρησιµοποιούνται για την παραγω-
γή βιοαερίου. Τελικά, κάθε κατοικία 
χρειάζεται σηµαντικά λιγότερη ενέρ-
γεια από την αγορά.

Η Στοκχόλµη αποτεφρώνει για την 
παραγωγή ενέργειας 770.000 τόνους 
απορριµµάτων ετησίως και κερδίζει 
2 τεραβατώρες ενέργειας για τη θέρ-
µανση των κατοικιών και άλλες 500 
γιγαβατώρες για ηλεκτρισµό. Αλλοι 

s ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η πρώτη πράσινη πρωτεύουσα
Πώς κατάφερε η Στοκχόλµη να κερδίσει τον καινούργιο ευρωπαϊκό θεσµό 

Υποδοµών συνέχεια
Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχέ-
διο δηµιουργίας µεγάλων 
γραµµών τραµ. Ο σιδηρό-
δροµος θα αποκτήσει σήραγ-
γα και κάτω από το κέντρο 
της πόλης.

Καταπράσινη
Οκτώ προστατευόµενες πε-
ριοχές φυσικού και πολιτιστι-
κού χαρακτήρα και ένα εθνι-
κό πάρκο είναι τα... έξτρα 
στοιχεία σε µία ήδη καταπρά-
σινη πόλη.

Πρότυπο
Στις παράκτιες περιοχές, οι 
οποίες λειτουργούν ως πρό-
τυπο, οι χρήσεις γης ενσωµα-
τώνουν δίκτυα µεταφορών, 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
και οικολογικά µοντέλα κατα-
νάλωσης, συλλογής και ανα-
κύκλωσης απορριµµάτων. 

Οι διαγωνιζόµενοι
Το Αµβούργο ήρθε δεύτε-
ρο και «κέρδισε» τον θεσµό 
για το 2011. Στην τελική φά-
ση του διαγωνισµού είχαν πε-
ράσει επίσης το Αµστερνταµ, 
το Μπρίστολ, η Κοπεγχάγη, 
το Φράιµπουργκ, το Μίνστερ 
και το Οσλο.

Αδιάκοπη φροντίδα και αφο-
σίωση είναι τα συστατικά που 
οδήγησαν στο να «στεφθεί» η 
Στοκχόλµη «Πράσινη Πρωτεύ-
ουσα» για το 2009

70% 
Αυτό είναι το ποσοστό από ανανεώσιµες πη-
γές που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες κε-
ντρικής θέρµανσης κάθε γειτονιάς της Στοκ-
χόλµης. Μάλιστα, το ίδιο ποσοστό του πλη-
θυσµού της πόλης αξιοποιεί τα κεντρικά δί-
κτυα παροχής θέρµανσης. 

2050 
Αυτή είνα η χρονιά-ορόσηµο. Στις τέσσε-
ρις δεκαετίες που ακολουθούν, η σουηδική 
πρωτεύουσα θα συνεχίσει να έχει πράσινο 
όραµα και µάλιστα ιδιαίτερα σηµαντικό. Νέ-
ος στόχος να απαλλαγεί πλήρως η πόλη από 
τη χρήση ορυκτών καυσίµων.

150.000
περισσότεροι άνθρωποι. Σηµαντική αύξη-
ση σε σχέση µε τον σηµερινό πληθυσµό 
της πόλης αναµένεται έως το 2030. Στη µη-
τροπολιτική περιοχή της Στοκχόλµης ζουν 
σήµερα 2 εκατ. κάτοικοι, που εκτιµάται ότι 
θα αυξηθούν κατά 7,5%.

300 
µόλις µέτρα χωρίζουν 
το 95% των κατοίκων 
της Στοκχόλµης από κά-
ποιο οργανωµένο πάρκο 
ή έναν χώρο πρασίνου 
όπου µπορούν να δια-
σκεδάσουν.

 z  ΤOY XΡΗΣΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΩΤΗ
c.faliriotis@realnews.gr

4.500 τόνοι οργανικά απορρίµµατα 
επεξεργάζονται ετησίως για την πα-
ραγωγή βιοαερίου και οργανικού λι-
πάσµατος.

Καίριο ρόλο έπαιξε το «Πρόγραµ-
µα του Εκατοµµυρίου» που υλοποι-
ήθηκε µεταξύ 1965 και 1974. Με αυ-
τό δηµιουργήθηκαν ένα εκατοµµύριο 
νέες κατοικίες και παλιές καταστρά-
φηκαν, προκειµένου κάθε Σουηδός 
να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε φτηνή, υψηλής ποιότητας στέγη. 
Κύριο ελάττωµα αυτής της πρωτο-
βουλίας είναι αναµφίβολα η αισθη-
τική που προέκυψε από τα νέα συ-
γκροτήµατα κατοικιών. Η οργάνω-
ση των νέων γειτονιών, όµως, έφερε 
πολλαπλά οφέλη.

Μαστίγιο και καρότο!
Ετσι περιγράφουν οι ίδιοι οι υπεύθυ-
νοι της Στοκχόλµης τη µέθοδο που 
χρησιµοποιούν προκειµένου να κά-
νουν τον κόσµο να εγκαταλείψει τα 
Ι.Χ. του. Στα κίνητρα για εναλλακτικά 
και µαζικά µέσα περιλαµβάνονται οι 
βελτιωµένοι σε ποιότητα, αριθµό και 
µήκος ποδηλατόδροµοι, η διεύρυν-
ση του δικτύου των µέσων µαζικής 
µεταφοράς, η υλοποίηση πρωτότυ-
πων ιδεών, όπως τα διάφορα κλαµπ 
από κοινού ιδιοκτησίας Ι.Χ., οι σύγ-
χρονες υποδοµές και τα οχήµατα κα-

θαρής τεχνολογίας. Στον αντίποδα... 
πίπτει ράβδος σε φορτηγά και λεω-
φορεία που κινούνται εκτός συγκε-
κριµένων ζωνών, ενώ το κυκλοφο-
ριακό στο κέντρο ρυθµίζεται µε ένα 
σύστηµα διοδίων που δεν πληρώνο-
νται κατά τη διέλευση αλλά στο τέλος 
του µήνα. Στα σηµεία εισόδου/εξό-
δου λειτουργούν αυτόµατα µηχα-
νήµατα ανάγνωσης πινακίδων που 
καταγράφουν τα οχήµατα που δι-
έρχονται. Τα τέλη πληρώνονται για 
τις ώρες αιχµής, από τις 06.30 έως 
τις 18.30 τις καθηµερινές, πλην του 
Ιουλίου. Ο λογαριασµός έρχεται τα-
χυδροµικά στους ιδιοκτήτες.

Σαν αποτέλεσµα, σχεδόν 180.000 
επιβάτες χρησιµοποιούν τα µέσα µα-
ζικής µεταφοράς τις καθηµερινές, ε-
νώ Ι.Χ. µόλις 50.000, µε τα ποδήλατα 
να µεταφέρουν σχεδόν ίσο αριθµό! Η 
µείωση του κυκλοφοριακού έφτασε το 
20% και των ρύπων έως 14%.

Εξυπνες λύσεις στο λιµάνι
Η πόλη διαθέτει ιδιαίτερα σηµαντι-
κή κίνηση και σε επίπεδο ναυτιλίας, 
εµπορικής και επιβατηγής. Κατατάσ-
σεται στην 7η θέση µεταξύ των 800 
µεγαλύτερων λιµένων. Την τελευ-
ταία δεκαετία η εκποµπή ρύπων µει-
ώθηκε από 40% έως 60% µε έξυπνα 
κίνητρα. Τα τέλη ελλιµενισµού είναι 
σηµαντικά χαµηλότερα για πλοία µε 
καύσιµα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
θειούχες ενώσεις, ενώ όταν είναι δε-
µένα τα σκάφη δεν έχουν αναµµέ-
νες µηχανές. 
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Η ΡΥΠΑΝΣΗ εξαιτίας της µη ελεγχό-
µενης βιοµηχανικής δραστηριότητας 
δεν αποτελεί µόνο ελληνικό «προνό-
µιο» στην Ευρώπη των 27. Η Ιταλία, 
µε γενικά καλές περιβαλλοντικές επι-
δόσεις, αντιµετωπίζει σοβαρά προ-
βλήµατα λόγω της συσσώρευσης ε-
πικίνδυνων τοξικών ουσιών στο έδα-
φος και το υπέδαφός της, γεγονός που 
την κατατάσσει ανάµεσα στις πιο µο-
λυσµένες χώρες της ∆ύσης. 

Οπως αναφέρεται σε έρευνα του πε-
ριοδικού «L’ Espresso», από το 1986, 
οπότε και είχαν καταγραφεί 15 περιο-
χές «υψηλού κινδύνου για το περιβάλ-
λον», η λίστα έχει µεγαλώσει αισθητά, 
περιλαµβάνοντας πλέον 54 περιοχές 

«εθνικού ενδιαφέροντος» και άλλες 6 
χιλιάδες «υπό έλεγχο». Επίσης, σε 58 
τοποθεσίες υπάρχουν υψηλά ποσο-
στά αµιάντου, ενώ 1.120 βιοµηχανι-
κές και χηµικές εγκαταστάσεις αντι-
µετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ατυχή-
µατος. Συνολικά οι «κόκκινες» περιο-
χές ανέρχονται στις 10.000. Οσο για 
τους ανθρώπους που κινδυνεύουν; 
Οι ειδικοί του Εθνικού Συµβουλίου 
Ερευνών της Ιταλίας υπολογίζουν ό-
τι ξεπερνούν τα 15 εκατοµµύρια, δη-
λαδή το ένα τέταρτο του συνολικού 
πληθυσµού της χώρας! 

Πανέµορφοι τόποι αναψυχής, ό-
πως το παραθαλάσσιο Ορµπετέλο 
στην Τοσκάνη, τείνουν να µεταµορ-
φωθούν σε κόλαση: Η περιοχή, όπου 
µέχρι το 1991 λειτουργούσε εργοστά-
σιο λιπασµάτων, συµπεριλήφθηκε το 
2002 στη λίστα µε τα πιο µολυσµένα 

σηµεία της Ιταλίας. Οι πιθανές επιπτώ-
σεις στην υγεία των κατοίκων ουδέπο-
τε καταγράφηκαν, όµως είναι σίγου-
ρο ότι το έδαφος και το νερό φέρουν 
ακόµα όλες τις ουσίες που έβγαιναν ε-
πί σειρά ετών από τις καµινάδες του: 
βαρέα µέταλλα, PCB, διοξίνες, υδρο-
γονάνθρακες. Επιπλέον, παρόλο που 
οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου έ-
χουν σχεδόν καταστραφεί, το πυρίτιο 
και ο αµίαντος φαίνεται να έχουν δι-
ατηρηθεί στο κουφάρι του. 

«Μη αναστρέψιµη» 
η µόλυνση
Στον Βορρά η κατάσταση δεν είναι 
καλύτερη. Στο Τρέντο λειτουργούσε 
µέχρι τα τέλη του ’70 εργοστάσιο µο-
λύβδου, το οποίο έκλεισε έπειτα από 
έκρηξη. Ο οικισµός, λίγα µόλις χιλιό-
µετρα µακριά, κληρονόµησε 150.000 
κυβικά µέτρα ποτισµένα µε υδράργυ-
ρο, µόλυβδο, φαινόλες και αρωµατι-
κούς υδρογονάνθρακες. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην 
κοιλάδα του ποταµού Σάκο, στην πε-
ριφέρεια του Λάτσιο, όπου βρίσκε-
ται και η Ρώµη. Πρόσφατα οι κάτοι-
κοι των γύρω χωριών ανακάλυψαν 
µέσα από τον τοπικό Τύπο ότι έχουν 
µολυνθεί «κατά µη αναστρέψιµο τρό-
πο» από την καρκινογόνα ουσία Β-
εξαχλωροκυκλοεξάνιο, που απέρρι-
πτε µια βιοµηχανία φυτοφαρµάκων, 
κλειστή εδώ και χρόνια. Η περιοχή υ-
πόκειται σε συνεχείς ελέγχους από το 

«Τοξικός συναγερµός» 
για 15 εκατοµµύρια Ιταλούς
∆ιοξίνες, PCB, οξέα, αµίαντος και βαρέα µέταλλα µολύνουν το έδαφος 
και το υπέδαφος της γειτονικής χώρας, συνιστώντας απειλή για τη δηµόσια υγεία

1.200 
βιοµηχανίες 
αντιµετωπίζουν 
σοβαρό κίνδυνο 
ατυχήµατος

15 
περιοχές 
χαρακτηρίζονται ως 
«υψηλού κινδύνου», 
ενώ 6.000 είναι «υπό 
έλεγχο»
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Χωρίς καµία 
αποκατάσταση
Συνολικά, πάντως, παρ’ όλες 
τις συνεχείς επισηµάνσεις των 
επιστηµόνων και τις ad hoc 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, συ-
ντονισµένες ενέργειες για την 
αποκατάσταση των περιοχών 
που έχουν µολυνθεί από τις 
βιοµηχανίες ουδέποτε δροµο-
λογήθηκαν. «Οι ιδιωτικές εται-
ρείες και η δηµόσια διοίκη-
ση αποποιούνται συστηµατι-
κά τις ευθύνες τους, µε απο-
τέλεσµα να µην προχωρά τί-
ποτα», εξηγεί ο αντιπρόεδρος 
του WWF Ιταλίας Στέφανο Λε-
όνι. «Η επιχείρηση είναι γιγά-
ντια. Οχι µόνο για τη λήψη µέ-
τρων προστασίας αλλά και για 
την επαναχωροθέτηση των βι-
οµηχανιών». Σύµφωνα µε τον 
κ. Λεόνι, εξίσου δύσκολο είναι 
να υπολογιστεί και το συνολι-
κό κόστος των παρεµβάσεων 
που χρειάζονται. 

Η περίπτωση της Τοσκά-
νης είναι χαρακτηριστική: για 
να γίνει ασφαλής χρειάζονται 
500 εκατοµµύρια, όµως εδώ 
και 20 χρόνια δεν έχει ξοδευ-
τεί δεκάρα. Τα περισσότερα 
χρήµατα δίνονται για έρευ-
να και µετρήσεις. «Πρόκειται 
για ένα ακόµα ιταλικό σκάν-
δαλο», καταγγέλλει ο Ερασµο 
Ντ’ Αντζελις, πρόεδρος της 
περιβαλλοντικής επιτροπής 
του περιφερειακού συµβουλί-
ου. «Εχουµε µείνει στα λόγια 
και τις υποσχέσεις. Οι περίφη-
µες δεσµεύσεις των κυβερνή-
σεων φαίνεται ότι έχουν υπο-
γραφεί µε συµπαθητική µε-
λάνη. Ξοδεύουν εκατοµµύ-
ρια για να υποστηρίξουν την 
Alitalia, αλλά δεν δίνουν ένα 
ευρώ για να διασφαλίσουν 
τα εδάφη της Τοσκάνης, που 
αποτελούν και συγκριτικό 
πλεονέκτηµά µας για τον πολι-
τισµό και τον τουρισµό». 

Eπικίνδυνη ζώνη
Το Καζάλ Μονφεράτο του 
Πιεµόντε, που περιλαµβά-
νει γύρω στις 50 µικρές γει-
τονικές κοινότητες, έχει εδώ 
και 12 χρόνια χαρακτηριστεί 
ως «επικίνδυνη ζώνη», λόγω 
των υψηλών ποσοστών αµι-
άντου. Οι Αρχές κατόρθω-
σαν να αντικαταστήσουν ένα 
εκατοµµύριο τ.µ. επικίνδυνης 
επιφάνειας, αλλά οι εργασίες 
δεν προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθούν πριν περάσουν άλλα 
τέσσερα χρόνια. 

Το περιφερειακό δικαστή-
ριο έδωσε πρόσφατα στη δη-
µοσιότητα έρευνα σχετικά µε 
τις προσπάθειες απορρύπαν-
σης που έκανε η χώρα κατά 
το διάστηµα 2005-2007, µε 
την οποία αποκαλύπτεται ότι 
οι δράσεις καθαρισµού της 
θάλασσας από τα απόβλητα 
έχουν µειωθεί δραµατικά. Λι-
γότερα από 3.500 κυβικά µέ-
τρα έχουν αποκατασταθεί, 
έναντι 24.000 την προηγού-
µενη τριετία. Οπως προέκυ-
ψε από την ίδια έρευνα, για το 
64% των περιπτώσεων ήταν 
πολύ δύσκολο να αποδοθούν 
ευθύνες στον ρυπαντή γιατί 
ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. 
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Θάνατοι από καρκίνο

Οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον παραµέ-
νουν. Το 2002, µετρήσεις σε πολλές περιοχές της Πούλιας, 
της Λοµβαρδίας και της Βαλ Μπόρµιντα απέδειξαν ότι µέ-
σα σε µια πενταετία πέθαναν 4 χιλιάδες άτοµα, 660 από τα 
οποία από κακοήθεις όγκους. Στη Σικελία και τη Σαρδηνία, 
επίσης, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των περιστατικών καρ-
κίνου του πνεύµονα και του εντέρου, ενώ στο «τρίγωνο του 
θανάτου», στην περιοχή της Νάπολης, έχει καταγραφεί 2% 
αύξηση της θνησιµότητας.

x

Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ 
ΤΩΝ 54 ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
(σηµεία ανά επαρχία)

 ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΤΗΣ ΑΟΣΤΑ 1
 ΠΙΕΜΟΝΤΕ 6
 ΛΙΓΟΥΡΙΑ-ΠΙΕΜΟΝΤΕ 1
 ΛΙΓΟΥΡΙΑ 2
 ΛΟΜΒΑΡ∆ΙΑ 7
 ΤΡΕΝΤΙΝΟ 2
 ΦΡΙΟΥΛΙ 3
 ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑ 2
 ΜΑΡΚΕ 2
 ΤΟΣΚΑΝΗ 5
 ΟΥΜΠΡΙΑ 1
 ΛΑΤΣΙΟ 2
 ΑΜΠΡΟΥΤΖΟ 1
 ΜΟΛΙΣΕ 1
 ΚΑΜΠΑΝΙΑ 5
 ΠΟΥΛΙΑ 4
 ΜΠΑΖΙΛΙΚΑΤΑ 2
 ΚΑΛΑΒΡΙΑ 1
 ΣΙΚΕΛΙΑ 4
 ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ 2

2005, όταν δεκάδες αγελάδες είχαν 
ψοφήσει πίνοντας νερό από χείµαρ-
ρο. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, τόσο 
το νερό όσο και η τοπική παραγωγή 
έχουν µολυνθεί. 

Τα ίδια και στην Πούλια. Οπως α-
ναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση 
Legambiente, γύρω από το παλιό πε-
τροχηµικό εργοστάσιο Enichem, στη 
Μανφρεντονία, έχουν συσσωρευτεί 
250 κυβικά µέτρα οξέων, αµµωνίας, 
αρσενικού και λάσπης - παρά το γε-
γονός ότι έχουν ληφθεί κάποια µέτρα 
προστασίας.  
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∆εν είναι η ιδιαίτερη κατασκευή του που πρέπει 
να θαυµάσετε. Το τραπεζάκι αυτό ξεκίνησε την... 
καριέρα του σαν κάδος πλυντηρίου και κάποιος 
ευφυής νους πρόσθεσε τρεις βίδες µε µπουλόνια 
και µία µατ γυάλινη επιφάνεια, παρουσιάζοντας 
ένα προϊόν που πωλείται για µερικές εκατοντάδες 
ευρώ. Ο τοπικός φαναρτζής πιθανώς να το φτιά-
ξει µε λίγες δεκάδες. Εάν θέλετε να αποκτήσετε το 
Silvana Table θα το βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι ω-
στόσο χρησιµότερο ως 
µάθηµα για τη 
βασικότερη 
αρχή της ανα-
κύκλωσης, τη 
δυνατότητα 
χρήσης αντι-
κειµένων µε 
τρόπο διαφο-
ρετικό από αυ-
τόν που σχε-
διάστηκαν.

Ξανθή και µαύρη µπίρα
Αυτές οι µπίρες παρασκευάζονται µε παραδοσιακές µεθό-
δους σε ένα παλαιό ζυθοποιείο του Βελγίου. Εχουν ιδιαίτερη 
γεύση και χαρακτηριστική θολότητα χάρη στη δεύτερη ζύµω-
ση που γίνεται µέσα στη φιά-
λη. Τα συστατικά τους είναι ε-
πιλεγµένα ένα προς ένα από 
διαφορετικές γωνιές του πλα-
νήτη και είναι 100% βιολογι-
κά. Προέρχονται όλα από χώ-
ρες του νότου και συγκεκριµέ-
να η ζάχαρη «κατάγεται» από 
την Κόστα Ρίκα, η κινόα από 
τη Βολιβία και το ρύζι από την 
Ινδία. Μπορείτε να τις βρείτε 
στα καταστήµατα «Fair trade» 
της Αθήνας, Νίκης 30, τηλ.: 
210 3614070 και στη Θεσσα-
λονίκη, Βύρωνος 6, τηλ.: 2310 
241648.

Η φύση κατά της κυτταρίτιδας
Κρέµα µε ευχάριστη υφή που δρα σε όλα τα στάδια του 
κύκλου λιπογένεσης - λιπόλυσης. Η καφεΐνη, γνωστή 
για τη λιποδιαλυτική της δράση, σε συνδυασµό µε τα 
εκχυλίσµατα από µαύρο 
τσάι και βερµπένα, µειώνει 
τη συσσώρευση του τοπικού 
λίπους. Ο κισσός, η σεντέλα 
και το ρούσκο ενισχύουν 
τη µικροκυκλοφορία και 
βελτιώνουν αισθητά την όψη 
«φλούδας πορτοκαλιού».
Το προϊόν µπορείτε να το 
βρείτε στα καταστήµατα 
Korres, σε επιλεγµένα 
φαρµακεία, αλλά και να το 
παραγγείλετε online στο 
www.korres.com

Η χρήση κατόπτρων για δηµιουργία φωτιάς δεν είναι 
άγνωστη ήδη από την εποχή που ο πλέον διάσηµος 
Ελληνας των Συρακουσών έκαιγε από απόσταση 
τα ρωµαϊκά πλοία µέχρι τη σύγχρονή µας αφή της 
Ολυµπιακής Φλόγας. Ο ελληνικός ήλιος και µία κοίλη 
επιφάνεια ανάκλασης είναι αρκετές για να προκαλέσουν 
ταχύτατη αύξηση της θερµοκρασίας στο σηµείο που 
συγκεντρώνονται οι ακτίνες του. Η ίδια εφαρµογή, 
αλλά σε µέγεθος που χωράει σε κάθε τσέπη µε ευκολία, 
δηµιούργησε και το πρώτο ίσως ηλιακό αξεσουάρ για 
καπνιστές. Ο ηλιακός αναπτήρας διατίθεται στο ελληνικό 
και ξένο διαδίκτυο. 

ss
Ο αναπτήρας του Αρχιµήδη

Η υπογονιµότητα έχει συνδεθεί από πολλούς 
επιστήµονες µε την υπερθέρµανση της βουβωνικής 
χώρας όχι µόνο µετά την ενηλικίωση, 
αλλά ήδη από τις πρώτες ηµέρες 
της ζωής µας. Ετσι, καλό είναι να 
σκεφτεί κανείς διπλά εάν θέλει να 
χρησιµοποιεί συνθετικές πάνες 
σε ένα µωρό. Τα πλαστικά που 
περιέχουν συγκεντρώνουν 
τη θερµοκρασία του 
σώµατος όπως κάθε τι άλλο 
από το ίδιο υλικό. Οι 
επαναχρησιµοποιούµενες 
πάνες Imse Vimse 
από οργανικό 
βαµβάκι, σε δύο 
τύπους και δύο 
µεγέθη, θα προστατέψουν 
τα πιο επίµαχα σηµεία 
του µωρού σας. Θα τις 
βρείτε στο ελληνικό και ξένο 
διαδίκτυο

www.ecofamily.gr

Σε όλους µας έχει τύχει να πηγαίνουµε σε κάποια 
επίσκεψη, συνάντηση ή συναφή υποχρέωση και λόγω 
του ελλιπούς δηµόσιου φωτισµού να µη βρίσκουµε µε 
την πρώτη τον σωστό αριθµό του κτιρίου. Η µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και της φωτορύπανσης είναι 
θετικές, έστω και λόγω της ανικανότητας των φορέων. 
Μπορούµε έτσι να συστήσουµε στους ενοίκους ή να 
βάλουµε στο δικό µας σπίτι ή γραφείο 
µία πινακίδα αριθµού οικίας που 
λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια. Ετσι 
ούτε θα καεί ποτέ η λάµπα, ούτε θα 
καταναλώνεται ρεύµα. Συναντήσαµε 
αρκετές στο ελληνικό (ecowatt.gr) και 
ξένο διαδίκτυο.

Εξοικονοµήστε νερό
Η τεχνολογία του νέου Ariel περιέχει βασικά 

συστατικά τα οποία ενεργούν και σε 
χαµηλές θερµοκρασίες και χαρίζουν 
άψογη καθαριότητα ακόµα και χωρίς 

την ανάγκη πρόπλυσης. Ετσι, 
λοιπόν, το Ariel προσφέρει στις 

νοικοκυρές µια επιλογή που 
τις κάνει περήφανες, καθώς 

βάζοντας τέλος στον 
κύκλο της πρόπλυσης 
στο πλυντήριο όχι µόνο 
εξασφαλίζει εκπληκτική 
καθαριότητα, αλλά 
επιστρέφει στη φύση 
σηµαντικά αποθέµατα 
νερού. Σύµφωνα µε το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, 
χωρίς πρόπλυση 
µπορούµε να 
εξοικονοµήσουµε έως 
και 1.000 λίτρα νερό 
τον χρόνο! Το βρίσκετε 
στα σούπερ µάρκετ.

για να σας βρίσκουν 
οι καλεσµένοι

Είναι από τα πλέον γνωστά αντικείµενα που αναζητεί ό-
ποιος χρειάζεται γραφική ύλη είτε για το γραφείο είτε 
για καθηµερινές σηµειώσεις στο σπίτι. Πολλοί σκέφτο-
νται ότι όλο αυτό το χαρτί τελικά καταλή-
γει στα σκουπίδια. Η 3Μ φρόντι-
σε να απαλλάξει τους χρή-
στες του προϊόντος της 
τουλάχιστον από µερικές 
τύψεις. Τα νέα Post-It! από 
ανακυκλωµένο χαρτί είναι 
ήδη στην αγορά. Αρκεί να 
προσέξετε και να αναζητή-
σετε επάνω τους το χαρακτηρι-
στικό σήµα της ανακύκλωσης.

ανακυκλωµένα 
Post-It!

ιδέες που αξίζει 
να δοκιµάσετε

Εντελώς καθαρά µόνο µε νερό
Για να ακριβολογούµε, µε τη βοήθεια και του όζοντος. Η 
τεχνολογία Oxyshield που χρησιµοποιεί το σύστηµα αυτό 
της Lotus υπόσχεται να εξαφανίσει κάθε είδους εντοµοκτόνα 
αλλά και βακτήρια από την επιφάνεια των τροφίµων που 
καταναλώνουµε, όταν δεν γνωρίζουµε µε ασφάλεια ότι είναι 
βιολογικής παραγωγής. Το σύστηµα διατίθεται στο διαδίκτυο 
(εµείς το συναντήσαµε στην ιστοθέση της Earthtechproducts.
com) και µπορείτε να κάνετε µία έρευνα αγοράς για να 
εντοπίσετε την καλύτερη τιµή αγοράς και αποστολής.

για να δούµε και... 
εγγονάκια

www.fairtrade.gr

ecowatt-shop.gr

www.coolest-gadgets.com

www.earthtechproducts.com



Αν ενδιΑφερεστε για τα βι-
ολογικά προϊόντα αλλά και για 
τις εξελίξεις του τομέα δεν έχετε 
παρά να επισκεφθείτε την έκθε-
ση βιολογικών αγροτικών προ-
ϊόντων Biologica που πραγμα-
τοποιείται για δεύτερη συνεχή 
χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Στο 
πλαίσιο της φετινής έκθεσης, 
που διοργανώνει η Helexpo 
σε συνεργασία με το Δίκτυο 
Βιολογικών Προϊόντων και το 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, είναι προσκε-
κλημένοι εκπρόσωποι αλυσί-
δων σούπερ μάρκετ και άλ-
λα δίκτυα διανομής βιολογι-
κών προϊόντων από χώρες ό-
πως Ρωσία, Αγγλία, Γερμανία, 
Ιταλία και Σουηδία. Στο πλαί-
σιο της έκθεσης θα μιλήσουν 
Ελληνες και ξένοι εκπρόσω-
ποι επιχειρήσεων και ερευνη-
τικών κέντρων για θέματα που 
αφορούν τα βιολογικά και λει-
τουργικά τρόφιμα (functional 
organic food), τη συσκευασία 
βιολογικών τροφίμων, τη μετα-
φορά και συντήρησή τους, τα 
βιολογικά καλλυντικά, τις και-
νοτόμες καλλιέργειες και ιδι-
αίτερα τις βιολογικές καλλιέρ-
γειες αμπελιών, τις μεθόδους 
επεξεργασίας των προϊόντων, 
αλλά και την υγιεινή διατροφή 
των παιδιών.
^ ΠΟΤΕ: 6-9/3, ώρα 10:00 - 
20:00
^ ΠΟΥ: Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνα-
τίας 154
^ INFO: Τηλ. 2310291201, 
www.helexpo.gr 
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Εκθεση για τα βιολογικά

Πράσινο 
marketing στην 
ελληνική αγορά
H σημαντικότητα του περιβάλλοντος γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο κατανοητή από φυσικά πρόσωπα και από ορ-
γανισμούς και οι δράσεις προς όφελός του αρχίζουν να 
αποκτούν σημαντική θέση τόσο στη διεθνή όσο και την 
ελληνική αγορά. την τάση αυτή ενισχύουν επιστημονικές 
έρευνες στον τομέα του Green Marketing, όπως αποδει-
κνύει και η πρόσφατη έρευνα από το εργαστήριο Μάρ-
κετινγκ (Athens Laboratory of Research in Marketing-
ALARM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 
συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE). τα αποτελέ-
σματα της έρευνας έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία των ερωτηθέντων (92,8%) έχουν θετική στάση απέ-
ναντι στις επιχειρήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες ως 
προς το περιβάλλον, αν και οι επιχειρήσεις δεν τους έ-

χουν πείσει για τις καλές τους προθέσεις. ενθαρρυντικό 
είναι το γεγονός ότι το 33,6% των καταναλωτών αγόρασε 
τον τελευταίο χρόνο ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλ-
λον ανεξάρτητα από την τιμή του. Αξιοσημείωτο αποτέ-
λεσμα της έρευνας αποτελεί η άποψη των καταναλωτών 
(81,4%), σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις είναι υ-
ποχρεωμένες να συμβάλουν στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Μέσω των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται ό-
τι οι δράσεις Green Marketing επιβιώνουν αποτελεσματι-
κά μόνο ως μέρος μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής 
στρατηγικής εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης που ανταπο-
κρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες της Κοινωνίας, της επι-
χείρησης και του Περιβάλλοντος.

Επιχειρήσεις και αγορά CO2

Η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί πλέον ένα από τα κύρια 
περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολεί τις αγορές. 
σε επιχειρηματικό επίπεδο, κάθε οργανισμός καλείται να 
αναλάβει την ευθύνη του σχετικά με τη συνεισφορά του 
στην κλιματική αλλαγή, καθώς η ανησυχία για το φαι-
νόμενο όλο και αυξάνεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τους καταναλωτές και κάθε είδους κοινό. Οι επιπτώσεις 
των επιχειρήσεων στο κλίμα συνδέονται κατά κύριο λό-
γο με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύ-
ουν. επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη για υπολογισμό 
του ανθρακικού τους αποτυπώματος τόσο σε επίπεδο 
λειτουργίας όσο και σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσι-
ών και κυρίως εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.  ερευ-
να που έγινε για δύο πανομοιότυπα προϊόντα που το έ-
να παράχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ το άλλο στην 
Κίνα, έδειξε ότι το ανθρακικό αποτύπωμα του προϊόντος 
που παράχθηκε στην Κίνα είναι δύο φορές μεγαλύτερο, 
καθώς η μεταφορά του στην ευρωπαϊκή αγορά συμβάλ-
λει σημαντικά στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. 
Ακολουθώντας ένα δομημένο και ολοκληρωμένο πλά-
νο μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, οι επιχειρή-
σεις αποδίδουν περιβαλλοντική και επιχειρηματική προ-
στιθέμενη αξία, καθιστώντας τις πιο ανταγωνιστικές στις 
νέες και πιο απαιτητικές αγορές. 

* Ο Νίκος Αυλώνας είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου 
Αειφορίας (CSE) www.cse-net.org

s ΑειφΟρΟσ ΑνΑΠΤΥΞΗ

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 9 Μαρτίου πραγματοποιείται η Βiologica 

s

Τιμή εισιτηρίου για επισκέπτες 
20 ευρώ

Πλανητικές λύσεις
Συνέδριο με θέμα τις κλιμα-
τικές αλλαγές θα φιλοξενήσει 
η πόλη της Κοπεγχάγης για 
τρεις μέρες, από τις 10 έως τις 
12 Μαρτίου. Με πρωτοβου-
λία των οργανωτών του Διε-
θνούς Συνεδρίου των Ηνω-
μένων Εθνών που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο τέλος του έ-
τους στην ίδια πόλη, ζητήθη-
κε από την IARU, μια συμμα-
χία των 10 καλύτερων πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων του κό-
σμου που ασχολούνται με την 
έρευνα, να διοργανώσει αυτό 
το προπαρασκευαστικό συνέ-
δριο. Στόχος του είναι η απει-

κόνιση των μεγάλων περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων, για τα 
οποία η παγκόσμια επιστημο-
νική κοινότητα προσπαθεί να 
πείσει τα κέντρα αποφάσεων 
να λάβουν άμεσα και δραστι-
κά μέτρα. 
^ ΠΟΤΕ: 10-12/3
^ ΠΟΥ: Bella Center, Center 
Boulevard 5, Κοπεγχάγη
^ INFO: Τηλ. +45 35324251, 
http://climatecongress.ku.dk

Πράσινα θεμέλια
Στο ντουμπάι χτυπά η καρδιά 
της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής 
και των πλέον σύγχρονων κα-
τασκευαστικών μεθόδων όσον 
αφορά την αειφορία στον σχε-
διασμό και την ανάπτυξη ακι-
νήτων. Η Σύνοδος Αειφόρου 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στη 
Μέση Ανατολή ανοίγει τις ερ-
γασίες της στο Αμπου ντάμπι. 
Οσοι παρευρεθούν θα έχουν 
τη δυνατότητα να μάθουν τις 
τελευταίες εξελίξεις για το μέλ-
λον του «πράσινου κινήματος» 
στη Mέση Ανατολή και των με-
θόδων επίτευξης μιας ισορρο-
πίας μεταξύ οικονομικής στα-
θερότητας και προστασίας του 
περιβάλλοντος στον χώρο των 
κατασκευών.
^ ΠΟΥ: Ξενοδοχείο Beach 
Rotana Hotel & Towers, Α-
μπου ντάμπι, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα
^ ΠΟΤΕ: Από 15 έως 18 
Μαρτίου
^ INFO: www.mesustaina-
bleconstruction.com

ΓρΑφΟυν Οι ΑνΑΓνώστεσ ΜΑσ

Τι θα γίνει με  
τον Στρυμόνα;
Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου αλ-
λά βασικά την απορία μου επί της λί-
μνης Κορώνειας. Ακούστηκε ένα σχέ-
διο για την αλλαγή πορείας του Στρυ-
μόνα ποταμού με φράγμα για τη λίμνη. 
Γιατί επήλθε η απόρριψή του; Δηλαδή 
είναι λογικότερο οι χείμαρροι να τη γε-
μίσουν; Αν δεν ζωντάνεψε φέτος με τέ-
τοιο καλό χειμώνα που είχαμε, πότε πε-
ριμένουν να ζωντανέψει; 

Τα 5 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν 
ή θα δοθούν από την Ε.Ε. πού θα 
πάνε; Είναι δυνατόν ένα τέτοιο ποσό 
να το καλύψει μόνο η εκκαθάριση του 
βυθού της λίμνης και η διάνοιξη των 
χειμάρρων; Εσείς γνωρίζετε κάτι επί 
του θέματος; Μα, είναι τόσο άλογο να 
αφήνουμε το πολύτιμο γλυκό νερό που 
υπάρχει να γεμίζει τη θάλασσα, αφού 
μπορούμε να το μαζέψουμε και να το 
χρησιμοποιήσουμε. 

Στην Αμερική φτιάχνουν τεχνητές λί-
μνες και υδροβιότοπους και εμείς εδώ 
στην Ελλάδα, που τόσο αγαπάνε οι πο-
λιτικοί μας, τις καταστρέφουμε; Μήπως 

δεν υπάρχουν αρκετές ψήφοι στην πε-
ριφέρεια αυτή και γι’ αυτό έχουμε τα α-
ποτελέσματα αυτά; Γιατί για τη λίμνη 
του Μαραθώνα κινήθηκαν τα νήματα... 
Ο Στρυμόνας υπάρχει και ρέει άφθονα, 
ας τον εκμεταλλευτούμε.

Βασίλειος Τζιμογιάννης

Ας ζήσουμε σε έναν 
ζωντανό πλανήτη
Κάθε χρόνο το σχολείο μου και ιδιαίτε-
ρα οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμή-
ματός μου (Ε΄ και Στ΄) διαπραγματεύ-
ονται και δραστηριοποιούνται πάνω σε 
ένα περιβαλλοντικό θέμα. 

Την περσινή χρονιά ασχοληθήκαμε με 
τις κλιματικές αλλαγές, φέτος όπως και του 
χρόνου θα ασχοληθούμε με «Περιβάλλον 
- Ενεργειακή Επανάσταση - Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: Ας ζή-
σουμε σε έναν ζωντανό πλανήτη! 

Η δράση αυτή εντάσσεται στο Πρό-
γραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» το οποίο οργανώ-
νεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

της συνεργατικής μάθησης, αξιοποιώντας 
τις τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και 
ιδιαίτερα των τηλεδιασκέψεων.

Η συνεργασία πραγματοποιείται τόσο 
με τους συμμαθητές τους, όσο και με τους 
συμμαθητές «της άλλης τάξης» (Αθήνα - 
Χανιά), μέσα στην τάξη αλλά και κατά τη 
διάρκεια των τηλεδιασκέψεων.

Με την αξιοποίηση της Διαδραστικής 
Τηλεδιάσκεψης τα παιδιά αναπτύσσουν 
και καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και 
ωφελούνται μαθησιακά.

Ενημερωτικά γίνονται 4 τηλεδιασκέ-
ψεις. Οι μαθητές/τριες εργάζονται πριν 
από κάθε τηλεδιάσκεψη και κατά τη δι-
άρκεια των τηλεδιασκέψεων σε ένα συ-
γκεκριμένο θέμα. Στις παρακάτω διευ-
θύνσεις μπορείτε να παρακολουθήσε-
τε τη δράση μας ή να δείτε προηγούμε-
νες δραστηριότητες:
^ www.edc.uoc.gr/~panas/ODUS-
SEAS.html www.filvis.net/web_odys-
seas_2008/ 
^ www.filvis.net/web-odysseas-2009/
index-2009.html 

Φιλιππούσης Γεώργιος
Δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο 

Λεοντείου Πατησίων

z  ΓΡΑφΕΙ Ο  
νιΚΟσ ΑυΛώνΑσ*
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j ΒΙΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η εισβολή ξένων ειδών στα οικοσυ-
στήματα του Μεξικού οδήγησε σε 
κινητοποιήσεις για την προστασία 
τους. Εδώ, 35 τόνοι λευκού καλα-
μποκιού φτιάχνουν έναν χάρτη της 
χώρας με το μήνυμα «Χωρίς καλα-
μπόκι δεν υπάρχει χώρα».

 r ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΡΟΣΙΑ
Η αρκούδα της φωτογραφίας, από 
τον Ζωολογικό Κήπο της Σερβιόν 
στη Λοζάννη της Ελβετίας, σε μία 
στιγμή… χειμερινής ραστώνης μετά 
το πρόωρο ξύπνημα από τη χειμε-
ρία νάρκη.  Ενα ξύπνημα που ανη-
σύχησε τους ειδικούς. 

n ΙΑΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
O Γιούργκεν Γκρόσμαν «φυσάει» 
σε μία ανεμογεννήτρια νέου τύπου 
της RWE. Εάν η εταιρεία του δεν 
λειτουργούσε σειρά πυρηνικών α-
ντιδραστήρων θα είχαμε τον διευ-
θύνοντα σύμβουλό της σε μεγαλύ-
τερη εκτίμηση.

 r ΟΠΟΥ ΦΤΩΧΟΣ…
Οι ρακοσυλλέκτες που μαζεύουν 
μέταλλα αντιμετωπίζουν επίσης 
κρίση, καθώς οι τιμές αγοράς του 
scrap έχουν πάθει καθίζηση. Η συμ-
μετοχή τους στην ανακύκλωση με-
τάλλου σε χώρες όπως η Κίνα δεν 
είναι καθόλου αμελητέα. 

r ΓΙΑ ΖΩΟΦΙΛΟΥΣ
Στη Νέα Υόρκη και την Εκθεση 
Πράσινων Προϊόντων παρου-
σιάστηκαν και βιοδιασπώμε-
νες σακούλες για να μην αφήνε-
τε στον δρόμο ό,τι… ξεχνάει ο 
σκύλος σας!

n «ΧΤΥΠΗΜΑ»
Ακτιβιστές της Greenpeace μπρο-
στά στα κεντρικά γραφεία της εται-
ρείας ROCHE στη Βασιλεία της Ελ-
βετίας, χτυπούν τα τύμπανα της… 
μόλυνσης από τοξικά απόβλητα. 

s
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ
Εκατοντάδες χιλιά-
δες οχήματα που… 
πρόλαβαν να παρα-
χθούν πριν οι αυτο-
κινητοβιομηχανίες 
σταματήσουν πολλές 
από τις γραμμές πα-
ραγωγής τους, πα-
ραμένουν στα μεγά-
λα λιμάνια περιμένο-
ντας να ανακάμψει η 
αγορά για να πωλη-
θούν. Η στασιμότη-
τα στην αγορά των 
οχημάτων δεν ωφε-
λεί από μόνη της το 
περιβάλλον, αφού 
αυξάνει την παλαι-
ότητα του υπάρχο-
ντος στόλου και τις 
πιθανότητες να βρί-
σκονται εν λειτουρ-
γία κακοσυντηρημέ-
νοι κινητήρες.
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